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Okradali mieszkania
Sceny niczym z filmu kryminalnego rozegrały się w Kutnie
3 marca około godziny 21.30 na ulicy 3 Maja.
DOROTA
GRĄBCZEWSKA
zychlin@lowiczanin.info

Strażnicy Miejscy, widząc
dwóch mężczyzn spożywających
alkohol pod pobliskim sklepem,
podjęli interwencję. Podczas legitymowania jeden z mężczyzn podał dowód osobisty, a drugi próbował uciec. W pościg za nim
ruszył drugi strażnik. Uciekinier,
który uciekał w stronę torów kolejowych, zobaczył idących SOK-istów i zawrócił w stronę goniącego go strażnika. Podczas, gdy
funkcjonariusz próbował go obezwładnić, ten zza pazuchy wyjął

młotek i próbował nim uderzyć
strażnika.
– Teraz to ja uciekałem, wołając
o pomoc swojego kolegę – opowiada nam pan Tomasz. – Później obaj goniliśmy agresywnego
napastnika. Mężczyzna uciekając
wyrzucał po drodze młotek i ubrania. Kolega pobiegł za nim dalej,
przeskakując płot pobliskiej posesji, a ja zajechałem radiowozem
od strony ulicy Kochanowskiego, uniemożliwiając mu ucieczkę.
Został zatrzymany w jednej z klatek schodowych bloku przy Kochanowskiego.
Wobec agresywnego mężczyzny konieczne było użycie środków bezpośredniego przymusu:

gazu łzawiącego i kajdanek. Idąc
śladem wyrzucanych przedmiotów strażnicy odnaleźli młotek,
którym napastnik próbował uderzyć strażnika (on też najprawdopodobniej służył do wyważania
drzwi do mieszkań). Z ubrania
wyrzuconego na dach jednego
z garaży, wylatywały zegarki
i duże ilości biżuterii (złote łańcuszki, broszki, pierścionki). Po
zatrzymaniu okazało się, że agresywny mężczyzna jest 39-letnim
mieszkańcem Łodzi, który wraz
z kolegą, 38-letnim mieszkańcem Płocka, dokonywali włamań
do mieszkań w Kutnie i okolicy.
Niespełna godzinę wcześniej mężczyźni okradli mieszkanie kobiety

czyźni – dodaje Edyta Machnik,
p.o. rzecznika KPP Kutno.
Na stronie KPP Kutno pojawiła się też informacja, aby ludzie
zabezpieczali swoje mieszkania,
a wychodząc nawet na chwilę,
zamykali okna i drzwi. Rzecznik
podpowiada, że jeśli nieobecność
jest dłuższa, to warto poprosić sąsiadów, by zwracali uwagę, kto
się kręci w pobliżu, by od czasu
do czasu zapalili w mieszkaniu
światło oraz wybierali ze skrzynki
pocztowej korespondencję.
Do redakcji docierają informacje, że w Żychlinie złodzieje
też działali. W biały dzień mieli wejść przez balkon do mieszkania na parterze w bloku przy
ulicy Traugutta. Wykorzystali
nieobecność lokatorów, którzy
w czwartek poszli robić zakupy
na miejskiej targowicy. 

przy ulicy Warszawskie Przedmieście. Kobieta rozpoznała złodziei
oraz skradzioną jej biżuterię.
Wprawdzie drugi z mężczyzn
uciekł, ale strażnicy mieli jego
dowód osobisty. Zatrzymaniem
drugiego przestępcy zajęli się już
funkcjonariusze policji. We wtorek 7 marca Prokuratura Rejonowa w Kutnie wystąpiła do Sądu
Rejonowego w Kutnie o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec sprawców kradzieży. W środę
8 marca, przed południem sprawą
zajął się sąd, który przychylił się
do zastosowania 3-miesięcznego
aresztu tymczasowego.
– Na terenie powiatu kutnowskiego doszło w ostatnim czasie
do kilku włamań do mieszkań.
Wszystkie zdarzenia będą teraz
analizowane i sprawdzane, czy ich
sprawcami byli zatrzymani męż-

Żychlin|DomuKultury

ALEKSANDRAGŁUSZCZ

Szkoła w Szczycie
zakwalifikowała się do
finału ogólnopolskiego
konkursu ogłoszonego
przez Głos Nauczycielski
pt„Lekcja z SITA”. Udział
w konkursie otwiera
przed szkołą możliwość
wdrożenia nowoczesnej,
skutecznej metody nauki
języków obcych.

się przenieść do zupełnie innego
świata, który po II wojnie światowej w Polsce praktycznie przestał
istnieć.
Utwór „Kantor i jego chórzyści”
opowiada historię wizyty słynnego
kieleckiego kantora i jego chóru,
trudniącego się uświetnianiem nabożeństw w synagogach. Kutnowski zespół suitę wystawił po raz
pierwszy z okazji festiwalu Szaloma Asza w 2015 roku. Przedstawienie wystawione poza Kutnem

było między innymi w Płocku czy
w Bedlnie. Tak jak w innych miejscowościach tak i w Żychlinie zakończyło się owacją na stojąco
i bisem – Taniec z butelkami na
głowie był zachwycający – komentuje pani Ania. I właśnie ten
taniec wykonali na bis tancerze.
Aktorzy zaprezentowali, że butelki nie są niczym przytwierdzone to
kapeluszy. Choreografię do przedstawienia stworzyła Patrycja Licha. Na zakończenie publiczność

wraz zespołem zaśpiewała Hava
nagila („Radujmy się”).
Dyrektor ŻDK Magdalena
Modrzejewska-Rzeźnicka zaprosiła kutnowski zespół z kolejnymi występami. Dodać warto, iż
w styczniu 2017 roku w Kutnie
odbyła się premiera przedstawienia „Nie tylko we Lwowie”. Po
bisie w Żychlinie zebrani dyskutowali o przedstawieniu i świecie,
który kiedyś był częścią Polski
przy kawie oraz cieście.
ag

Po
publikacji
artykułu
z 23 lutego „Dużo deszczu, rowów brak” Katarzyna Golis, sekretarz gminy Bedlno miała
zastrzeżenia do wypowiedzi Eugeniusza Lebiody, który podczas
interwencji policji w Pleckiej Dąbrowie (sprawie zalewania posesji przez wodę opadową z drogi
gminnej) mówił, że „gdyby gmina respektowała wcześniejszy
wyrok sądu dotyczący zrobienia
rowu wzdłuż drogi gminnej, problemu by nie było”.
Zdaniem pani sekretarz żadnego wyroku zobowiązującego gminę Bedlno do wykonania rowu
w Pleckiej Dąbrowie nie było.
W jej ocenie są też dwie przyczyny, dla których rów w Pleckiej Dąbrowie nie może być wykonany:
brak rowu powiatowego, do którego woda mogłaby być odprowadzana oraz brak zgody Lebiody
(jako pełnomocnika) na wykonanie przepustu.
str. 4

Będzie pokazowa
lekcja z Sita

W niedzielne popołudnie
5 marca o godzinie 17
w Żychlińskim Domu
Kultury około 200 osób
obejrzało występ
Zespołu Pieśni i Tańca
Ziemi Kutnowskiej.
Przedstawienie zostało
oparte na na opowiadaniu
„Kantor i jego chórzyści”
Szaloma Asza.

Suita żydowska „Kantor i jego chórzyści”wwykonaniuZespołuPieśniiTańcaZiemiKutnowskiejwŻDK.

Problem rowów

Gmina Oporów|Naukajęzyków

„Hava nagila” nie tylko dla pań

Autor opowiadania urodził się
w Kutnie, pisał w języku jidysz
i był kandydatem do zdobycia literackiej Nagrody Nobla. Przyjaźnił się m.in. ze Stanisławem Wyspiańskim i Stefanem Żeromskim.
Na przedstawieniu nie zabrakło pań oraz życzeń dla nich
z okazji Dnia Kobiet złożonych
zarówno przez aktorów jak i dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury. Choć najlepszym prezentem
był sam występ.
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej działa od 1968 r.
i swoją twórczością promuje tradycję folklorystyczną regionu kutnowskiego.
Publiczność na ponad godzinę przeniosła się w świat kultury żydowskiej. Piękna muzyka klezmerska wykonywana na
żywo, nostalgiczne pieśni sprawiły, że zebrana publiczność mogła

Plecka Dąbrowa

Zwycięska szkoła otrzyma
sprzęt i materiały SITA oraz licencję na prowadzenie zajęć tą
metodą w kolejnym roku szkolnym. W piątek 10 marca w szkole w Szczycie odbędzie się tzw.
Dzień Konkursowy.
Metoda SITA łączy odkrycia naukowe dotyczące zapamiętywania w stanie relaksu
z najlepszymi doświadczeniami
tradycyjnych metod nauki języków obcych. Zwiększa się efektywność przyswajania wiedzy,
a uczniowie nie tylko zapamiętują nowe słowa i zwroty łatwiej
i 3-5 razy szybciej.
Dzięki regularnemu relaksowi, są również bardziej skoncentrowani i odprężeni na innych
lekcjach. Obecnie, na bazie dotychczasowych edycji konkursu, lekcje z SITA prowadzone są

w 17 szkołach na terenie całej
Polski.
Szkoła w Szczycie znalazła
się w grupie 12 finalistów z całej Polski. Z naszego regionu
w projekcie uczestniczy jeszcze
Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie.
Szkoły, które przystąpiły do
konkursu miały ciekawie odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego
to właśnie moja szkoła powinna korzystać z metody SITA do
nauki języków obcych?” – mówi
Michał Sielski, specjalista ds.
projektu edukacyjnego SITA. –
Jury miało bardzo trudne zadanie, ponieważ musiało wybrać
10 finalistów spośród wszystkich
nadesłanych prac. Nie było to łatwe, ponieważ nadesłane prace
prezentowały wysoki poziom.
– Napisałam, że jestem młodym nauczycielem języka angielskiego, doktorantką na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu i nauczycielem języka angielskiego w Szczycie –
opowiada Beata Kamoda, inicjatorka zgłoszenia szkoły do
konkursu. – Sama wciąż się uczę
i poszukuję innowacyjnych metod nauczania. Moje nauczycielki ze Szczytu, dziś są moimi koleżankami w pracy i to one mnie
zainspirowały, by zgłosić szkołę.
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Bezpieczeństwo

NASI DZIENNIKARZE DO WASZEJ DYSPOZYCJI
OD 8.30 DO 15.30

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

Żychlin|Rozbojeniepokojąradnych

Kutno |SkarbPaństwastracił60.000zł

Policja zarekwirowała tytoń,
papierosy i alkohol

Sprawcy napadali na kobiety
i wyrywali torebki

63 kg tytoniu, 543 paczki
papierosów bez polskiej
akcyzy oraz 46 litrów
alkoholu niewiadomego
pochodzenia ujawnili
kutnowscy policjanci
z wydziałów kryminalnego
oraz do walki
z przestępczością
gospodarczą.

Oficjalnie policja nie informowała o rozbojach na terenie Żychlina. Wieść o tym krążyła raczej
przekazywana na zasadzie „poczty pantoflowej”. A szkoda, gdyż
informacja przekazana mieszkańcom mogłaby wzmocnić ich czujność, by zachowywali się ostrożniej i zwracali większą uwagę na
to, co dzieje się wokół. Zgodnie
z zapowiedziami nowego komendanta powiatowego policji – policja miała być bliżej obywatela...
Dorota Grąbczewska

Gmina Bedlno|Pożarauta

Przyczyną zwarcie instalacji

KPP

28 lutego zatrzymano 44-letniego mieszkańca powiatu kutnowskiego. Teraz mężczyzna
odpowie przed sądem za przestępstwo akcyzowe. – informuje Edyta Machnik, p.o. rzecznika
KPP Kutno. – 44-latka udało zatrzymać, został osadzony w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze
dokonali przeszukań pomieszczeń, które wynajmował.
– Wstępne obliczenia wskazują, że Skarb Państwa mógł zostać
narażony na uszczuplenie z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego na kwotę blisko 60 tys. zł.
Mężczyzna 1 marca usłyszał zarzuty. Za popełnione przestępstwo
z kodeksu karno-skarbowego grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna – dodaje
rzecznik.
dag

przypadkach prowadzone jest prokuratorskie śledztwo – informuje
Edyta Machnik, p.o. rzecznika.
Do redakcji docierają informacje, że były jeszcze dwa takie zdarzenia, ale szczegółów na razie nie
udało się nam potwierdzić. dag
***

Podczas sesji Rady Miejskiej
w Żychlinie, 28 lutego radni miejscy z Żychlina wyrazili zaniepokojenie przypadkami rozbojów na
mieszkankach miasta. Zdecydowali, by na najbliższą sesję zaprosić komendanta policji i prosić go
o wyjaśnienia.
Gdy zapytaliśmy rzecznika policji w KPP Kutno, podając konkretne nazwiska 2 poszkodowanych kobiet, rzeczniczka Edyta
Machnik, potwierdziła informację, że na terenie Żychlina doszło
do dwóch rozbojów. Pierwszy
miał miejsce 31 stycznia o godz.
17, drugi 5 lutego o godz. 17.45,
obydwa na osiedlu Traugutta.
W obu przypadkach wobec kobiet
została użyta przemoc, a rabusie
wyrwali im torebki wraz z dokumentami i pieniędzmi. – W obu

Policjanci z Kutna zarekwirowali tytoń,papierosyialkoholuniewiadomegopochodzenia.

gdy samochód zaczął się palić na
krajowej „dwójce”. Zjechał jeszcze w boczną drogę, by nie tarasować przejazdu. Ogień szybko się
rozprzestrzenił. Pojazd spalił się
niemal doszczętnie. Jak informuje
nas dyżurny straży w Kutnie, właściciel oszacował straty na 12.000
złotych.
dag

W niedzielę o godz. 8.50 strażacy z JRG Kutno i OSP Żychlin
jechali do Wojszyc, by ugasić pożar płonącego samochodu Ford.
Przyczyną pożaru było zwarcie
instalacji elektrycznej. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy kierowca auta zdążył odebrać samochód
z naprawy. Nie ujechał daleko,

Kutno|Powiatowyfinałkonkursu„Młodzieżzapobiegapożarom”

Wśród finalistów uczniowie ze Szczytu, Żychlina i Bedlna

5 takich samych pytań. Wszystko
było tak zorganizowane, że na scenie pojawiali się kolejni uczestnicy,
zaś ci oczekujący na występ przebywali w miejscu odosobnienia,
nie słysząc odpowiedzi swoich rywali. Ostatecznie Natalia Adamska
zajęła trzecie miejsce.
– Jestem bardzo zadowolona. To
mój drugi finał powiatowy – mówi
Natalia Adamska, uczennica VI
klasy SP w Szczycie. – Rok temu
było nieco gorzej, nie zakwalifikowałam się do finałowej trójki powiatu kutnowskiego.
Pozostali uczestnicy z naszego
regionu po teście pisemnym uzyskali następującą ilość punktów:
Dorota Karpińska z SP Żeronice – 21 pkt., Kacper Wasiak z SP
w Oporowie 20 pkt., i Julia Trusińska z SP Pniewo 19 pkt.
W kategorii gimnazjów drugie
miejsce z 23 pkt. i po dogrywce 4
pkt., po teście zajął Konrad Brzozowski z Gimnazjum w Żychlinie
i on również znalazł się w finałowej
trójce dopuszczonej do eliminacji
ustnych. Po serii pytań ustnych pozostał na swoim drugim miejscu.
W tej kategorii wiekowej wygrał
Bartosz Sobczak z Gimnazjum
w Byszewie, zaś Michał Grabow-

ski z SP w Strzelcach zajął trzecie
miejsce. Pozostali uczestnicy eliminacji powiatowych z naszego
regionu uzyskali następującą ilość
punktów: Wiktoria Pawlata Żychlin – 22 pkt., w dogrywce uzyskując 8 pkt. przegrała rywalizację
o trzecie miejsce.
Jakub Prośniewski z Gimnazjum w Bedlnie zajął 13 miejsce
uzyskując 17 pkt. Tyle samo punktów uzyskała Julia Dudkiewicz

Monika Karpińska z gm. Bedlno wzorowowykonałasztuczne
oddychanienafantomieiporaztrzeciwygrałaeliminacjepowiatowe.

DOROTAGRĄBCZEWSKA

We wtorek, 7 marca w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca
w Kutnie odbyły się eliminacje
powiatowe. Do rywalizacji stanęli
najlepsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z poszczególnych gmin oraz najlepsi uczniowie ze szkół średnich.
Wszyscy uczestnicy najpierw
pisali test z wiedzy teoretycznej,
a następnie po trzy najlepsze osoby
z każdej kategorii zostały dopuszczone do egzaminu ustnego, który
odbywał się już w obecności pozostałych uczestników zmagań konkursowych oraz licznie przybyłych
gości.
W kategorii szkół podstawowych z naszego regionu Natalia
Adamska z SP w Szczycie napisała test na 26 pkt., podobnie jak
dwaj inni uczniowie Krzysztof
Kasztelan i Bartłomiej Florczak.
Po pierwszej dogrywce Krzysztof
Kasztelan uzyskał 7 pkt. i zajął I
miejsce, zaś Natalia i Bartek uzyskali po 4 pkt., i musieli walczyć
w drugiej dogrywce. Tym razem
Bartek uzyskał 10 pkt i zajął drugie
miejsce, zaś Natalia uzyskała 8 pkt
i zajęła III miejsce.
Cała trójka walczyła w drugim
etapie konkursu odpowiadając na

DOROTAGRĄBCZEWSKA

Po raz trzeci Monika Karpińska z Bedlna, obecnie uczennica LO Dąbrowskiego
z Kutna została zwyciężczynią powiatowych eliminacji do 40. Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” i to ona będzie
reprezentować powiat kutnowski w eliminacjach wojewódzkich w kategorii szkół
średnich. W trójce najlepszych finalistów znaleźli się również Konrad Brzozowski
z Gimnazjum w Żychlinie oraz Natalia Adamska z SP w Szczycie.

Młodzież z gminy Bedlno. Odlewej:JakubProśniewski,DawidKrakowiak,
MonikaKarpińska,DorotaKarpińska,KlaudiaMalickaiJuliaTrusińska.

z Oporowa, zaś Klaudia Malicka
z Bedlna zajęła 15 miejsce zdobywając 16 pkt. Kamil Jagodziński
z Gimnazjum w Szczycie uzyskał
13 pkt i został sklasyfikowany na
17 miejscu.
Zarówno uczniom z podstawówki, jak i z gimnazjum najwięcej problemów sprawiły zadania
praktyczne z udzielania pierwszej
pomocy medycznej. Uczniowie
z podstawówki mieli ułożyć osobę poszkodowaną w bezpiecznej
pozycji, zaś gimnazjaliści założyć
poszkodowanej osobie kołnierz ortopedyczny na szyjną część kręgosłupa. Niestety, nikt ze startujących
nie wykonał tych zadań.
W kategorii szkół średnich test
najlepiej napisała Monika Kar-

pińska z gminy Bedlno, obecnie uczennica LO Dąbrowskiego
w Kutnie, która zdobyła 31 pkt.
Konrad Waliszewski z LO Kasprowicza w Kutnie test napisał
na 24 pkt., zaś trzeci Konrad Zieliński z ZS nr 3 im. Grabskiego
w Kutnie uzyskał 23 pkt. i dostał
się do eliminacji ustnych po dogrywce, w której zdobył 9 pkt.
Taka też kolejność utrzymała się
po serii pytań ustnych.
Dla Moniki Karpińskiej to już
kolejny powiatowy finał wiedzy
pożarniczej. Po raz trzeci pojedzie
na finał wojewódzki do Łodzi,
tym razem w kat. szkół średnich.
Pozostali uczniowie szkół średnich pochodzących z gminy Bedlno uzyskali następującą ilość
punktów: Dawid Krakowiak z gm.
Bedlno uczeń ZS nr 1 im. Staszica
w Kutnie – 19 pkt, Natalia Jagoda z
ZS nr 1w Żychlinie 17 pkt., Natalia
Domżał z gm. Bedlno uczennica
ZS nr 2 im. Troczewskiego w Kutnie 13 pkt oraz Krystian Błaszczyk
z ZS nr 1 w Żychlinie – 11 pkt.
O ile młodsi koledzy nie poradzili sobie z zadaniami z pierwszej pomocy, o tyle starsi koledzy
wykonywali zadania zdecydowanie lepiej – musieli przeprowadzić
sztuczne oddychanie na fantomie.
Monika z zadania wywiązała się
wzorowo.
Po ogłoszeniu wyników zawodowy strażak zaprezentował
wszystkim, jak należało prawidłowo wykonać każde z zadań medycznych dotyczących udzielania
pierwszej pomocy.
Na koniec najlepsi otrzymali
nagrody rzeczowe, zaś wszyscy
uczestnicy eliminacji – dyplomy.
dag
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Będzie pokazowa
lekcja z Sita
dokończenie ze str .1

Teraz finaliści muszą zorganizować w swoich placówkach
Dni Konkursowe z udziałem dyrekcji, nauczycieli, władz gminy
i uczniów. W Szczycie takie spotkanie odbędzie się już 10 marca.
Specjaliści firmy SITA przybliżą szkołom i lokalnym społecznościom nauczanie z zastosowaniem
stanu relaksu metodą SITA.
Do 5 maja, finaliści przygotowują „Projekt organizacji zajęć metodą SITA” do realizacji w przyszłym
roku szkolnym i mają go przesłać
na adres redakcji Głosu Nauczycielskiego. Ogłoszenie wyników
konkursu nastąpi 31 maja. – Chcia-

łabym, aby w projekcie uczestniczyło 11 uczniów, a języka obcego
uczyliby się podczas zajęć dodatkowych – dodaje Beata Kamoda.
– Po piątkowym spotkaniu przystąpię do napisania konkretnego programu.
Według regulaminu, zwycięzca
jest tylko jeden, jednak nie zamyka
to drogi do nagród dla szkół, które
wykażą się wysokim poziomem
nadesłanych prac. Laureat otrzyma zestawy urządzeń SITA wraz
z materiałami do nauki języków
obcych dla uczniów. Pozostali finaliści mogą liczyć na realizację projektów w ramach współpracy ze
sponsorami.
dag

Żychlin|ZSprzyul.Narutowicza

Uniwersytet Dziecięcy
Dyrektor Zespołu Szkół
w Żychlinie przy ulicy
Narutowicza występuje
z inicjatywą utworzenia
pilotażowego programu
„Uniwersytet Dziecięcy”.
Program miałby ruszyć
w maju. Adresowany jest
do dzieci z podstawówek
i gimnazjum. Na początek
zajęcia miałyby odbywać
się w soboty przez kilka
tygodni.
– Inspiruję się projektem realizowanym przez Politechnikę Łódzką,
która organizuje zajęcia z różnych
dziedzin dla uczniów na różnych
etapach edukacji szkolnej – mówi
Tomasz Rapsiewicz, dyrektor
szkoły. – Skoro tam projekt doskonale się sprawdza i chętnych nie
brakuje, więc planuję zrobić jego
żychlińską kopię. W mojej ocenie
to bardzo ciekawy program umożliwiający rozwój zainteresowań
wielu młodych ludzi. Zależy mi na
tym, aby przyciągnąć ich do szkoły
i pokazać im w interesujący sposób
różne sfery nauki, rozbudzić ich

zainteresowania i chęć poznawania
otaczającego świata.
Dyrektor planuje, że w ramach
tego pilotażowego projektu będą
się odbywać zajęcia: informatyczne, z języka obcego, zajęcia z chemii i biologii, z fizyki, podstaw
elektroniki i programowania, które wchodzi wkrótce do podstawówek oraz zajęcia z robotyki. Zajęcia mają się odbywać w soboty.
– Po kilku tygodniach realizacji programu dokonamy ewaluacji
oceniając, co przypadło do gustu
młodym żychlinianom, co należy
zmienić i udoskonalić – dodaje dyrektor.
Prawdziwy Uniwersytet Dziecięcy miałby ruszyć od nowego
roku szkolnego 2017/2018. Dyrektor Rapsiewicz nie kryje, że w
ten sposób chce „wychwytywać
uzdolnione perełki”, które będą
mogły rozwijać swoje zainteresowania. To też alternatywa na spędzanie wolnego czasu. Wysoka
frekwencja na piknikach naukowych organizowanych w szkole,
potwierdza, że jest zainteresowanie
poznawaniem nauk ścisłych za pomocą doświadczeń i eksperymentów, w sposób bardziej atrakcyjny,
niż podczas zwykłych zajęć szkolnych.
dag

Gmina Żychlin|DużeremontykościołówwŚleszynieiŻychlinie

Zniknie odpadający tynk
W tym tygodniu do
Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi zostaną złożone
wnioski na dofinansowanie
modernizacji zabytkowych
kościołów w Żychlinie
i Śleszynie. Proboszczowie
obu parafii przewidują,
że prace powinny zacząć
się latem.

Parafia pw. Św. Piotra i Pawła
w Żychlinie przygotowywała się
do inwestycji od półtora roku.
– Za rok, w czerwcu 2018 roku
będziemy obchodzić jubileusz
600-lecia istnienia parafii, którą datuje się na rok 1418 – powiedział
nam proboszcz ks. Wiesław Frelek
– Dlatego wierzę, że do tego czasu uda się nam wyremontować kościół. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to ok. pół miliona złotych.
Jakiej wysokości otrzymamy dotację? – czas pokaże. Jedno jest pewne: najpierw musimy wydatkować
własne środki, by po rozliczeniu
kosztów otrzymać dotację.
W ramach inwestycji przewidywane jest skucie starych, odpadających tynków na całej zewnętrznej
elewacji kościoła i ułożenie nowych wraz z malowaniem. Wymiana 15 sztuk okien. Wymienione zostaną też rynny. Ponadto
wokół kościoła zostanie zrobiona

DOROTAGRĄBCZEWSKA

Gmina Oporów|Naukajęzyków

Najprawdopodobniej latem tego rokurozpoczniesiękompleksowyremontelewacjikościoławŻychlinie.

opaska odwadniająca, która ma zapobiec w przyszłości zawilgoceniu
murów. Drzwi frontowe zostaną
tylko odnowione. Prace potrwają
kilka miesięcy.
Kościół w Śleszynie
Proboszcz parafii w Śleszynie,
ks. Waldemar Marczak, liczy na
dotację do remontu wnętrza kościoła pochodzącego z 1835 roku,
wybudowanego przez Aleksandra
Pruszaka, właściciela Śleszyna,
Żychlina i Sannik.

Żychlin|MOS

Street art na Dobrzelińskiej
Wielkoformatowy mural powstanie na ścianie jednego z budynków komunalnych w Żychlinie. Będzie też uliczny happening
i iluminacja świetlna na Dworze Dobrzelin. To wszystko w ramach programu „Street art na Dobrzelińskiej” realizowanego przez
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „DoMOStwo” w Żychlinie.
Projekt uzyskał akceptację
Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności administrowanej przez
Polską Fundację Dzieci i Mło-

dzieży w ramach projektu „Równać szanse”, na które placówka
dostała 8.500 zł.
W ramach projektu powstanie mural (czyli wielkoformatowa grafika na ścianie budynku) pt.
„Historyczne inspiracje”, a zwieńczeniem przedsięwzięcia będzie
barwny happening z motywem
historyczno – obyczajowym, połączony z wizualizacją – instalacją świetlną na Dworze Dobrzelin,
bowiem partnerem w realizacji
przedsięwzięcia będzie Fundacja

Przypomnijmy, że latem 2013
roku rozpoczął się remont elewacji zewnętrznej kościoła. Skuto
wówczas zmurszałe tynki, ułożono
nowe, zrobiono opaskę odwadniającą wokół kościoła. Wymiana elewacji to koszt ok. 80.000 zł, z czego dotacja unijna wyniosła 64.000
zł. Resztę kosztów wraz z wymianą
okien ponieśli parafianie.
– Dwa lata temu skuliśmy część
tynków wewnątrz kościoła, które były zawilgocone i zagrzybione. Przy okazji założyliśmy też

nową instalację elektryczną i nowe
oświetlenie, na które wydaliśmy
ok. 14.000 zł – mówi ks. Marczak. – Teraz planujemy remont
wewnątrz kościoła. Musimy ułożyć brakujące tynki i pomalować
cały kościół. Koszt wykonania tych
prac to ok. 90.000 zł. Liczę na dotację ze środków unijnych na ponad
50.000zł, resztę kosztów pokryjemy zez ofiar przekazanych przez
parafian. Jak mówi nam proboszcz
w planach na kolejne lata będzie
wymiana ławek na nowe.
dag

Dwór Dobrzelin. – Rozpoczynają
się zajęcia z grafikami od murali,
którzy wyjaśnią jak murale należy
tworzyć. Wspólnie z naszymi wychowankami zaprojektują wzór
muralu jaki powstanie na jednym
z budynków komunalnych w mieście – mówi Ewa Rutkowska, dyrektor DoMOStwa w Żychlinie.
– Będą też zajęcia z fachowcami
od sztuki ulicznej. Dużą pomocą
w przygotowaniach będzie też realizacja kolejnego projektu „Kuźnia talentów” finansowana przez
fundację PZU, podczas którego
wychowankowie mają warsztaty teatralne i robią scenografię do
swoich widowisk.

Pierwsze efekty realizacji obu
programów będzie już widać podczas II „Pikniku z Kulturą”, który zaplanowano na 19 maja. Piknik będzie zatem próbą generalną
przez stworzeniem show ulicznego dla mieszkańców Żychlina,
z iluminacją świetlną. Podczas
pikniku każda placówka, która przyjedzie do Żychlina będzie wykonywać swój mural na
ścianie niskiego budynku MOS,
w którym mieści się też siłownia. Na scenie młodzież z MOS
w Żychlinie zaprezentuje pokazy
mimów, elementy magii i sztuki
cyrkowej. Będą też gry i zabawy
uliczne.
dag
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Gmina Bedlno|Echapublikacjiartykułu„Dużodeszczu,rowówbrak”

Problem rowów w Pleckiej Dąbrowie

Rzeczywiście. Eugeniusz Lebioda podczas interwencji policji
wyraził się nieprecyzyjnie. Wyroku zobowiązującego gminę
Bedlno do wykopania rowu nie
było, gdyż sprawy sądowe toczyły się przeciwko OSP Plecka Dąbrowa, która wówczas była
właścicielem strażnicy. Za to w
uzasadnieniu Sądu Okręgowego
w Łodzi ze stycznia 2014 roku
oddalającego powództwo przeciwko OSP Plecka Dąbrowa sąd
wskazał, że woda z posesji strażnicy będzie skutecznie odprowadzana, gdy zostaną odtworzone rowy przydrożne. Wskazał
też kto za to zadanie odpowiada. „Należyte funkcjonowanie rowów uzależnione jest od konserwacji i rekonstrukcji jako całości,
które to działania w dużej mierze należą do zadań Gmin. Właściciele lub użytkownicy gruntów
przylegających do drogi mają wyłącznie obowiązek utrzymywania
zjazdów, łącznie ze znajdującymi
się pod nim przepustami. Jednocześnie zgodnie z art. 39 ustawy
o drogach publicznych zabrania
się odprowadzania wód melioracyjnych z posesji do rowów przydrożnych”.
Sekretarz Katarzyna Golis
twierdzi, że odnosząc się do problemu wyjaśnia: „Pomimo całkowitego oddalenia przez Sąd
powództwa wskazanego wyżej,
podkreślić należy, iż pozwany tj.
OSP w Pleckiej Dąbrowie mimo
wszystko, chcąc polubownie zakończyć spór, w trakcie procesu
deklarował modernizację rowów
przy drodze gminnej. Takie rozwiązanie miałoby jednak sens jedynie pod dwoma zasadniczymi

warunkami: wywiązania się powodów z obowiązku, jaki nakłada na nich art. 30 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych, który brzmi: „Utrzymanie
zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do
drogi”. Pełnomocnik powoda nie
zadeklarował wykonania przepustu, nie wyraził zgody na takie
rozwiązanie” – czytamy w piśmie
pani sekretarz.
Zdanie później sekretarz pisze
zupełnie coś, co jest sprzeczne
z ustawą wskazując, że „pełnomocnik powoda (tj. Lebioda –
przyp. red.) nie zadeklarował wykonania przepustu, i nie wyraził
zgody na takie rozwiązanie” co
nie wynika z cyfrowej ustawy.
Ona mówi jedynie o tym, że
właściciel posesji odpowiada za
utrzymanie, a nie budowanie rowów.
Drugim warunkiem koniecznym zdaniem pani sekretarz, by
odbudować rów gminny (który jak
się dowiedzieliśmy został zasypany w połowie lat 60.) jest budowa
odcinka rowu powiatowego, do
którego dochodzi droga gminna
wraz z rowem, który jej zdaniem,
odprowadzałby wodę.
„Gmina Bedlno prowadziła
liczne rozmowy z zarządcą drogi
powiatowej, aby zarządca podjął
działania naprawcze/modernizacyjne rowu” – czytamy w piśmie
sekretarz gminy. – „Niestety, do
dnia dzisiejszego rozmowy nie
przyniosły oczekiwanych przez
gminę efektów”.
Po tym stwierdzeniu nasz reporter jeszcze raz obejrzał wszystkie rowy w Pleckiej Dąbrowie. 50
m za świetlicą, jest już rów gmin-

koholowych, narkomanii i przeciwdziałania przemocy otrzyma
5.998 zł zgodnie z wnioskowaną
kwotą.
Kolejnym zadaniem publicznym, które cieszyło się dużym
zainteresowaniem jest realizacja
zadań sportowych. Na to zadanie
miasto przeznaczyło 13.000 zł, zaś
wnioskodawcy prosili o 29.569 zł.
Komisja konkursowa podzieliła
pieniądze pomiędzy: Stowarzyszenie Intersum przy MOS 2.900
zł (choć wnioskowali o 4.209
zł) i Stowarzyszenie Przyjaciele
Dwójki – 10.100 zł (wnioskowali
o 13.000 zł). Nie przeszedł wniosek Żychlińskiego Stowarzyszenia
Pomocy Szkole Adaś, które wnioskowało o 12.360 zł, ale uzyskało zbyt mało punktów, by dotację
otrzymać.
Kolejnym zadaniem, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem była organizacja różnych
form wypoczynku. Stowarzyszenia wnioskowały o kwotę prawie
51.000 zł, dostały 28.980 zł.
Dotację w wysokości 7.000 zł
dostanie ZHP na organizację obozów harcerskich. Kwotę 15.000
zł otrzyma Polskie Towarzystwo
Krajoznawcze, choć wnioskowało o 21.980 zł. Dotacji nie dostanie
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych

im. Teresy Kras, które wnioskowało o 22.000 zł.
PKPS otrzyma dotację 13.000
zł na transport żywności z Banku Żywności dla potrzebujących
mieszkańców miasta. Kolejnych
10.000 zł dostanie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koło
w Żychlinie na aktywizację osób
niepełnosprawnych.
Oddział Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Kutnie, oddział
w Żychlinie dostanie 6.600 zł na
działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym.
Na wypoczynek dzieci i młodzieży dotację otrzyma stowarzyszenie „Skakanka” w wysokości
13.500 zł o jaką występowało. Towarzystwo Miłośników Historii
Żychlina dostanie 8.000 zł na zadania mające popularyzować tradycje narodowe i pielęgnowanie
polskości, zgodnie z wnioskowaną kwotą.
Na
zadania
ekologiczne
i ochronę zwierząt 5.000 zł otrzyma Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin, zgodnie
z wnioskiem i kwotą przeznaczoną przez urząd.
Zadania publiczne mają być realizowane już do 10 marca do 15
grudnia 2017 roku.
dag

50 m za strażnicą(żółtybudynekpolewejstronie)znajdujesięrówgminny.Czyrowutegoniemożna
przedłużyćokolejnych100metrów?

ny, więc wygląda na to, że nie ma
problemu, by rów wykopać również na kolejnym odcinku 100 m
koło strażnicy, aby woda popłynęła w stronę rowu już istniejącego.
Należałoby jedynie w myśl wyżej cytowanego przepisu wezwać
właścicieli przyległych nieruchomości, aby przepusty udrożnili, by woda mogła swobodnie
popłynąć dalej. Trudno byłoby
tak jak sugeruje pani sekretarz
„pchać wodę pod górę” do rowu
powiatowego. Ukształtowanie terenu jest takie, że woda spod kościoła spływa w stronę strażnicy. Może lepszym rozwiązaniem
było wykopanie 100 m rowu przy
drodze gminnej, co kosztowałoby

RZUT OKIEM|DZIKIEWYSYPISKO

ok. 2.000 zł i problem zalewania
sąsiadów i strażnicy zostałby raz
na zawsze rozwiązany.
Zapytaliśmy o taką możliwość
Katarzynę Golis. Ona jednak
zdania nie zmienia i twierdzi, że
brak drożności rowu powiatowego wyklucza skuteczność i zasadność podjęcia przez gminę działań zmierzających do wykopania
rowu przy drodze gminnej. Jej
zdaniem wykopanie rowu tylko
przy drodze gminnej nie przyniesie rezultatu, a woda nie będzie
miała dalej ujścia.
Zapytaliśmy rzecznika Starostwa Powiatowego w Kutnie, kiedy gmina Bedlno występowała
z wnioskiem o zrobienie rowu po

Żychlin|Organizacjepozarządowe

Dotacje przyznane

DOROTAGRĄBCZEWSKA

Urząd Gminy
w Żychlinie ogłosił
3 marca wynik konkursu
na dotacje dla organizacji
pożytku publicznego,
które realizują zadania
publiczne. Do podziału
było 214.000 zł.

Wprawdzie wszyscy mieszkańcy płacą co miesiąc opłatę za wywóz
śmieci,pomimotozakamienicamikomunalnymiprzyulicyNarutowicza
53i55wŻychlinie,zrobionodzikiewysypisko.Możnatamznaleźćstare
mebleitapczany,aleteżbutelkipotrunkachipapiery.Brudibałagan
przeszkadzamieszkańcompobliskichbloków,którzyoczekują,żewraz
znadejściemwiosnySamorządowyZakładBudżetowy,któryzarządza
mieszkaniamikomunalnymi,zrobiporządekiśmieciwywiezie.dag

wiatowego i czy zostanie on wykonany.
– Gmina Bedlno pismem z dn.
25 stycznia 2012 roku wystąpiła
do Powiatu Kutnowskiego z prośbą o wykonanie prac zmierzających do udrożnienia/odnowienia
rowu znajdującego się w pasie
drogowym drogi powiatowej nr
2104E Bedlno – Annetów – Wolska Kolonia w miejscowości Plecka Dąbrowa – odpowiada Jacek
Saramonowicz, rzecznik Starostwa w Kutnie. – Rów, o który występowała gmina nie jest uwzględniony na żadnych mapach i nie ma
możliwości jego odtworzenia, do
tego wymagany jest projekt i pozwolenie wodno – prawne.

Po naszej interwencji 1 marca dyrektor wydziału drogownictwa ze Starostwa Powiatowego w Kutnie zorganizował wraz
z przedstawicielami gminy Bedlno wizję lokalną w Pleckiej Dąbrowie. – Ustalono, że gmina Bedlno w swym pasie drogowym
dokona prace: odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego po
przeciwnej stronie wraz ze ścinką
poboczy, tak, aby umożliwić swobodny spływ wody z jezdni drogi
gminnej bez konieczności wykonania nowych urządzeń odwadniających pas drogi gminnej i tym samym bez konieczności kopania (z
uprzednim sporządzeniem projektu budowy rowu przydrożnego
w pasie drogi powiatowej i uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego) rowu w pasie drogi powiatowej
– odpowiada rzecznik starostwa.
Faktycznie następnego dnia
w Pleckiej Dąbrowie pojawili się
pracownicy z urzędu gminy, którzy za pomocą ciężkiego sprzętu
zniwelowali pobocza. Rowów jednak nie wykopano. Ten cząstkowy
zabieg problemu jednak nie rozwiązał, gdyż intensywny deszcz
padający w nocy znów sprawił, że
woda znów płynęła do strażnicy.
Niestety, na temat porozumienia ze starostwem pani sekretarz odpowiadając nam 7 marca,
nic nie wspominała, jakby go nie
było. Interweniowaliśmy w starostwie jeszcze raz, jak są realizowane porozumienia... czekamy na
odpowiedź. Dorota Grąbczewska

DOROTAGRĄBCZEWSKA
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Tymczasem chętnych było
dużo więcej, na kwotę o 54.805
zł wyższą. Dlatego nie wszyscy
otrzymali wnioskowaną kwotę.
Największą popularnością cieszyła się organizacja pozalekcyjnych
zajęć sportowych, różnych form
wypoczynku oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Nie
było ofert na promocję zdrowia.
Największą kwotę urząd przeznaczył na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 52.000
zł. Pieniądze na realizacje tego
zadania otrzymają: Żychlińskie
Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Adaś – 21.000 zł (wnioskowali o
24.510 zł), Stowarzyszenie Przyjaciele Dwójki – 20.880 zł (zgodnie
z wnioskowaną kwotą) oraz Vol-

ley team Żychlin – 10.120 zł
(wnioskowali o 15.856,50 zł).
Na realizację drugiego zadania publicznego: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata
i wychowanie, gmina przeznaczyła 25.000 zł. Wnioskodawcy otrzymają kwoty o jakie prosili. I tak Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy
Szkole Adaś otrzyma 5.300 zł, Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży INTERSUM przy MOS – 8.054 zł oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin – 10.450 zł.
Wnioskowane kwoty 7.500 zł
otrzyma też Stowarzyszenie Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań życia” na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego
oraz 12.500 zł na prowadzenie
programów psychoterapii dla
osób uzależnionych i współuzależnionych.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin dostanie
17.000 zł na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Stowarzyszenie Intersum przy MOS na
działania profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów al-
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Bedlno|Ktopielęgnujezieleńprzedurzędemgminy?

Praca połączona z pasją

– To pierwsze zabiegi pielęgnacyjne. Wkrótce rozpocznie
się praca w kwietnikach, by na
wiosnę zieleń cieszyła oko – powiedziała nam pani Magdalena.
– Teraz jestem zatrudniona na pół
etatu jako opiekunka w szkolnych
gimbusach. Od kwietnia do października mam otrzymać kolejne pół etatu, jako osoba dbająca
o zieleń. Kocham pracę z roślina-

mi, daje mi wiele satysfakcji i zadowolenia. Jak mówi, przez sześć
lat pracowała w szkółce drzew
i krzewów u państwa Ważyńskich.
Pielęgnacja roślin jest jej pasją.
W tym przypadku udało się połączyć hobby z pracą.
Aby kwietniki były piękne i zachwycały kolorami, trzeba włożyć
wiele pracy i serca. Wiedzą to ci,
którzy mają swoje ogrody.
dag
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Od wiosny do jesieni można podziwiać kolorowe kwiaty na klombach przed Urzędem Gminy Bedlno. Zieleń zawsze tutaj jest zadbana
i przyciąga wzrok, aż miło popatrzeć. Kiedyś o rośliny dbała Teresa
Kubica. Po jej śmierci zielenią zajmuje się Magdalena Borkowska,
którą pod koniec lutego zastaliśmy
kiedy pryskała iglaki przeciw chorobom grzybowym.

W drodze powiatowej z Żychlina do Białej wkilkumiejscachpojawiłysięstraszliwiegłębokiedziury,które
stwarzajązagrożeniedlakierowców.

Gmina Żychlin |Niebezpiecznedziurywdrodzepowiatowej
Na drodze powiatowej z Żychlina, przez Budzyń, do Białej,
w kilku miejscach są tak duże
dziury, że nie sposób ich ominąć.
Jeszcze gorzej jest na ul. Żeromskiego, która ma być remontowana, na wysokości ulicy Sienkiewicza i na zakręcie w stronę Białej.
Gdy jest sucho, przynajmniej
je widać, gdy popada deszcz, sta-

nowią prawdziwe pułapki, gdyż
wyrwy są bardzo głębokie, nawet
na 20 cm, co grozi uszkodzeniem
koła. Problem zauważyliśmy nie
tylko my, ale też radny miejski Michał Kowalik, który mówił o tym
na sesji Rady Miejskiej w Żychlinie 28 lutego. Zgłosił problem.
– Ubytki w jezdni są tak niebezpieczne, że nie możemy czekać

do wiosennych napraw – przekonywał radny. – Konieczna jest natychmiastowa interwencja powiatowych służb drogowych.
Wiceburmistrz Żychlina Zbigniew Gałązka zadeklarował interwencję w Starostwie Powiatowym w Kutnie. Teraz trzeba
uzbroić się w cierpliwość, by drogowcy wzięli się do pracy.
dag
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Widać pozimowe zniszczenia

Zielenią wokół Urzędu Gminy w Bedlnie opiekuje się Magdalena Borkowska,któraprzyznaje,żepraca
wogrodzietojejpasja.

Żychlin |KomisjeRadyMiejskiej

Żychlin |Zmianyoświatowe

Mieszkańcy chcą
kanalizacji ściekowej

Radna Anna Wrzesińska zgłosiła podobny problem mieszkańców północnej części miasta z ulic
m.in.: Blizińskiego, Polnej, Sannickiej. Burmistrz Grzegorz Ambroziak przyznał, że temat budowy
kanalizacji ściekowej w ulicy Żeromskiego zna dopiero od kilku dni
i trudno mu jednoznacznie odpowiedzieć czy przy okazji wykonywania modernizacji ulicy Żeromskiego wraz z budową kanalizacji
deszczowej będzie można zrobić
również kanalizację ściekową.
– Budowa kanalizacji ściekowej
jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Dziś nie potrafię odpowiedzieć czy znajdziemy dodatkowe środki, aby inwestycję
zrealizować – odpowiadał na komisji Grzegorz Ambroziak.
Następnego dnia, już podczas
sesji Rady Miejskiej w Żychlinie, Zbigniew Gałązka wiceburmistrz, ds. technicznych, na to
samo pytanie odpowiadał bardziej
zdecydowanie, choć nie wiążąco.
Podkreślał, że ze wstępnych ana-

DOROTAGRĄBCZEWSKA

Podczas posiedzenia
połączonych komisji Rady
Miejskiej w Żychlinie
27 lutego pojawił się
temat zgłaszany do
samorządowców przez
mieszkańców ulicy
Żeromskiego w sprawie
budowy kanalizacji
ściekowej w ich ulicy,
która na jesieni ma
być kompleksowo
modernizowana.

Ponad 115 tys. zł więcej
na oświatę

Radni miejscy po raz pierwszy obradowaliwmałejsalcekonferencyjnejUrzęduGminyŻychlin
pomodernizacji.NaścianiewidniejeokazałafototapetaprzedstawiającakościółwŻychlinie.

liz wynika, iż budowa kanalizacji ściekowej dla kilkudziesięciu
osób jest nieopłacalna ekonomicznie, a do tego trzeba się też liczyć
z późniejszymi wysokimi kosztami eksploatacji.
– Z analiz wynika, że budowa
kanalizacji sanitarnej jest uzasadniona ekonomicznie, jeśli na odcinku 1 kilometra mieszka co najmniej 125 osób – argumentował.
– Kanalizacja ściekowa w ulicy
Żeromskiego biegnie jeszcze 150
m od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza. Oczywiście pochylimy
się szczegółowo nad problemem.
Mieszkańcy podkreślają, że budowa kanalizacji ściekowej podczas modernizacji drogi będzie
po pierwsze dużo tańsza, po drugie mamy XXI wiek i wypadałoby, aby kanalizacja w sercu miasta
była zrobiona. Poza tym budowa kanalizacji ściekowej byłaby

impulsem do szybszego rozwoju tej części miasta. Twierdzą, że
wykonanie kanalizacji sanitarnej
podczas prac modernizacyjnych
uchroni w przyszłości przed ponownym niszczeniem nowej nawierzchni, by kanalizację założyć.
Kanalizacja
w północnej części
miasta?
Burmistrz Grzegorz Ambroziak
przyznaje, że wykonanie kanalizacji w północnej części miasta jest
trudne do wykonania technicznie,
gdyż uliczki tam są bardzo wąskie. – Cała ta część miasta wymaga kompleksowej modernizacji,
a to koszt, jak szacowaliśmy, ok.
2,5 mln zł – informował. – Zastanawialiśmy się w jaki sposób można by było ułożyć kanalizację, gdyż
wykonywanie prac oznaczałoby
całkowite wyłączenie ulic z ruchu

drogowego. Karetka pogotowia
czy straż nie miałyby jak dojechać.
Rozważaliśmy też wariant kanalizacji kamionkowej, która mogłaby
być układana odcinkami, bez konieczności rozkopywania ulicy na
całej długości, stosując tzw. metodą przecisku na kilkumetrowych
odcinkach, ale to podraża inwestycję. Szukamy najlepszych rozwiązań. Ponieważ to kosztowne przedsięwzięcie, na razie nie planujemy
tam żadnej inwestycji, choć w przyszłości ona nas czeka.
Wciąż otwartą sprawą jest natomiast kompleksowa modernizacja
ulic Dobrzelińskiej, Dolnej, Śląskiej. Tam w pierwszej kolejności
ma być wymieniony wodociąg na
nowy. Na razie w budżecie ta inwestycja nie jest ujęta, choć, jak podkreśla burmistrz, jest w planach,
o ile samorząd wygospodaruje dodatkowe środki.
dag

Decyzją ministra finansów, pismem z 27 stycznia 2017 roku poinformowano Gminę Żychlin, że
dostanie o 115.259 zł więcej subwencji oświatowej. Gmina Żychlin 20 lutego otrzymała też pozytywną opinię łódzkiego kuratora
oświaty w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego. Uchwała w tej sprawie
była podejmowana na sesji Rady
Miejskiej w Żychlinie 10 lutego.
Przypomnijmy, że zgodnie
z podjętą uchwałą gimnazjum
w Żychlinie będzie wygaszane
przez kolejne dwa lata, zaś 8-letnia Szkoła Podstawowa nr 1 zostanie przeniesiona z ulicy 1 Maja do
budynku po gimnazjum przy ulicy
Łukasińskiego dopiero od września 2019 roku.
– Zwiększeniem dotacji oświatowej ministerstwo zrobiło nam
miłą niespodziankę – mówił burmistrz Grzegorz Ambroziak na

posiedzeniu wspólnych komisji
rady, 27 lutego. – Pierwsza decyzja ministerstwa informowała, że
gmina dostanie o 60 tys. zł mniejszą subwencję oświatową w stosunku do poprzedniego roku i taką
zaplanowaliśmy w budżecie na
2017 rok. Teraz wszystkie dodatkowe pieniądze z subwencji przekazaliśmy do oświaty, by pokryć wydatki związane z wynagrodzeniem
pracowników oświaty.
Radni podczas sesji przyjęli też
regulamin rekrutacji do szkół podstawowych, przedszkoli i oddziału przedszkolnego. Dokonano tylko kosmetyki, podając w uchwale
nowe przepisy prawne oraz zamieniając określenie „dzieci 5-letnie”
na „kandydat do przedszkola”.
Dotychczasowe kryteria przyjmowania uczniów do szkoły nie
ulegają zmianie. Termin naboru
uczniów do szkół podstawowych
i przedszkoli wkrótce zostanie
ogłoszony.
dag

Gm. Bedlno|Sprawnaakcjapolicjantów

Odzyskana cysternę z paliwem
Policjanci z Żychlina przy
współudziale
funkcjonariuszy
z Kutna odzyskali skradziony ciągnik siodłowy z cysterną o wartości 500 tys. zł, który 18 lutego
zginął z parkingu w Pleckiej Dąbrowie.
Ciężarowe Volvo z jednej z firm
transportowych z województwa
mazowieckiego, zostało skradzione z cysterną, w której znajdowało się 25.000 litrów oleju napędowego.
– Ustalenia kryminalnych
wskazywały, że pojazd ten znajduje się w Ozorkowie. Informacje te potwierdziły się. 21 lutego

2017 roku samochód został odzyskany wraz z pełnym ładunkiem – informuje Joanna Kącka,
rzecznik KWP w Łodzi. – Policjanci potwierdzili wagę zestawu
oraz zwartość cysterny, która była
zgodna ze stanem z dnia kradzieży. Wówczas pokrzywdzony oszacował łączną wartość strat na ponad 500 tys. złotych. Pojazd został
przekazany właścicielowi.
W samochodzie nie znaleziono kierowcy, auto stało zamknięte na parkingu. Policjanci cały
czas starają się ustalić osoby, które miały związek z kradzieżą pojazdu.
dag
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Gmina Pacyna|DzieńKobietwRemkach

Nowe życie w starej szkole
PogadankęozdrowymstylużyciaiszkodliwościpaleniatytoniuwSP
wPniewieprzeprowadzilipracownicykutnowskiegoSanepidu.

Gmina Bedlno|SPwPniewie

Sanepid w szkole
28 lutego pracownice Oświaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie gościły
w Szkole Podstawowej w Pniewie,
która w obecnym roku szkolnym
realizuje I edycję programu edukacji antytytoniowej „Bieg po
zdrowie”.
W spotkaniu uczestniczyli
wszyscy uczniowie szkoły. Panie

z Sanepidu opowiadały o zdrowym
stylu życia, potrzebie ćwiczeń fizycznych i unikaniu zagrożeń wynikających z palenia papierosów
i „biernego palenia”, polegającego
na przebywaniu w pomieszczeniu,
w którym palone są papierosy. Mówiono też o zdrowym odżywianiu
oraz profilaktyce chorób zakaźnych, w tym tzw. chorobach brudnych rąk.
dag
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Przypomnijmy, że pomieszczenie o powierzchni 55 m2
przekazał w lipcu 2016 roku
nieformalnemu Kołu Gospodyń
Wiejskich Urząd Gminy w Pacynie.
Dzięki pozyskaniu 5 tys. zł
z projektu pt. „Nowe życie w
starej szkole” w ramach projektu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalne
2016” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My, w 2016
roku w czynie społecznym wyremontowano część starszej szkoły

Pacyna|Radnizaakceptowalizmianęschroniskadlapsów
za faktycznie odłowionego czworonoga, bez opłaty za transport.
Firma deklaruje, że pomimo odległości nie będzie kłopotów z odławianiem zwierząt, że są mobilni.
Podczas komisji 21 lutego radna Marzena Woźniak miała jednak wątpliwości co do jakości usług świadczonych przez to
schronisko. – W internecie znalazłam, że w 2011 roku kontrola
NIK wykazała w tym schronisku
wiele nieprawidłowości – mówiła.
– Czy na pewno zwierzęta będą
mieć dobrą opiekę i godne warunki? – pytała.
Wójt Krzysztof Woźniak zapewniał na komisji, że osobiście
oglądał
schronisko
i uspokajał, że panują tam dobre
warunki dla czworonogów. Przebywa w nim 3.000 psów. Tam
też ma być kastracja i sterylizacja
zwierząt. Schronisko ma też szukać domów zastępczych. – Być
może kiedyś mieli problemy, ale
schronisko zostało doprowadzone
do wysokich standardów i teraz nie
ma obaw – uspokajał obawy radnej
wójt podczas komisji. – Zwierzęta
będą przebywać w dobrych warunkach. Rozmawiałem też z wójtami,
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zakupić w firmie cateringowej
gorący posiłek i przystawki, ciasta upiekły same, w trunki zaopatrzyły się we własnym zakresie. Humory podczas wspólnej
imprezy dopisywały wszystkim paniom. A przyszły kobiety reprezentujące kilka pokoleń. Chętnych nie brakowało.
Wszystkie były zgodne, że teraz
nareszcie mają gdzie się spotkać
i porozmawiać. Choć na chwilę
mogą oderwać się od codziennych obowiązków.
Panie serdecznie witała radna
Marzena Woźniak, jedna z inicjatorek wyremontowania świetlicy. Życzyła kobietom dużo
zdrowia, pomyślności i dobrej
zabawy, by imprezę opuszczać
z uśmiechem na twarzy.
Tydzień wcześniej w świetlicy
kobiety spotkały się z ks. Zbignie-

Żychlin|ZespółSzkółprzyul.Narutowicza

Psy od nas trafią na Mazury
Podczas sesji Rady Gminy Pacyna przyjęto program opieki nad
bezdomnymi zwierzętami w 2017
roku. Zapisano, że zwierzętami
źle traktowanymi przez człowieka doraźnie będzie zajmować się
gospodarstwo w miejscowości Podatkówek 16, zaś nowym schroniskiem dla czworonogów z gminy
Pacyna będzie Schronisko Bezdomnych Zwierząt Grażyny Dworakowskiej w Radysach, koło Białej Piskiej.
Do końca roku bezdomne
zwierzęta trafiały do schroniska
w Kotliskach pod Kutnem. Teraz
zwierzęta będą wywożone zdecydowanie dalej, aż 266 km.
– Wynegocjowaliśmy bardzo
dobre stawki – 6 zł za dobę od psa,
czyli taniej niż w schronisku w Kotliskach, gdzie doba pobytu kosztowała 7,7 zł za zwierzaka – wyjaśniała na komisji 21 lutego Ewa
Szafran-Szczepańska, urzędniczka z UG Pacyna. – Poza tym do tej
pory ryczałtem płaciliśmy 150 zł
miesięcznie za odłowienie i przetransportowanie czworonoga plus
stawkę kilometrową (średnio stanowiło to 300 zł miesięcznie). Teraz będziemy płacić tylko 150 zł

w Remkach, która od lat stała pusta. Urząd Gminy w Pacynie wymienił też instalację elektryczną
i podłączył wodę.
Pieniądze z grantów wykorzystano na zakup materiałów
budowlanych, wszystkie prace
wykonali mieszkańcy. Remont
zakończono 30 września.
Dzięki kolejnym sponsorom
w świetlicy powieszono firanki
i zasłonki. Ustawiono też kuchnię gazową. Obok pieca kaflowego ustawiono tradycyjną
„kozę”, by pomieszczenie w razie potrzeby ogrzewać. Na Sylwestra młodzież zorganizowała sobie zabawę i witała Nowy
Rok. W świetlicy zostawili wieżę i dyskotekowe oświetlenie.
Teraz świętowały panie.
Kobiety z Remek i Romanowa zorganizowały składkę, by

wem Ciechomskim, który przybył, by omówić organizację powitania i pożegnania obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej, który 27 i 28 marca odwiedzi gminę Pacyna. – Przy okazji ksiądz
poświęcił nam świetlicę – mówi
Mariola Rębowska, sołtys Remek. – Teraz będziemy miały
miejsce, by wspólnie robić dożynkowy wieniec.
– Do końca marca mamy
czas, aby napisać kolejny wniosek na dofinansowanie z tego
samego projektu – informuje
Magdalena Durka, mieszkanka gminy Pacyna, która pomaga
lokalnej społeczności. – Potrzeb
jest dużo i jeszcze się zastanawiamy co najbardziej byłoby
nam potrzebne. Nie mamy stołów i krzeseł, które teraz pożyczamy, ale może też należałoby uporządkować teren wokół
świetlicy lub zakupić gry dla
młodzieży. A może jeszcze coś
innego wymyślimy. 

Komputery dla przyszłych projektantów

Wójtosobiścieoglądał
schroniskoiuspokajał,
żepanujątamdobre
warunki.
którzy mają tam swoje czworonogi, są zadowoleni.
Na koniec roku w schronisku
w Kotliskach było 11 czworonogów pochodzących z gminy Pacyna. W 2016 r. gmina Pacyna wydała na schronisko ponad 32.420
zł. W budżecie 2017 r. na schronisko zabezpieczono 30.000 zł.
Następnego dnia, podczas sesji,
przewodniczący rady Stanisław
Kołodziejczyk pytał jak się zachować gdy ktoś będzie świadkiem
wyrzucania czworonoga w lesie
– jak już się zdarzało. – Trzeba
jak najszybciej powiadomić nas,
a jeszcze lepiej policję – instruował wójt. – Trzeba też jednak spisać numery rejestracyjne pojazdu,
by policja wiedziała kogo szukać.
dag

W pracowni elektryczno-technicznej Zespołu Szkół po feriach
zimowych zamontowano pięć nowych komputerów z najwyższymi procesorami i dużymi dyskami
pamięci oraz z systemem Autocad umożliwiającym przestrzenne
projektowanie. Kolejnych pięć dotrze do szkoły za miesiąc.
– Chcę, aby na dni otwarte
w szkole było już 10 nowoczesnych stanowisk komputerowych
z oprogramowaniem umożliwiającym projektowanie – mówi Tomasz Rapsiewicz, dyrektor ZS
w Żychlinie. – Na pierwszych
pięć komputerów dostałem 5.000
zł ze starostwa, kolejnych 5 komputerów kupię już ze środków
szkoły. Zależy mi na tym, aby
każdy uczeń siedział przy swoim
komputerze, by mógł sam projektować i nauczyć się czytania rysunku technicznego w trzech wymiarach. Uczniowie, którzy mają
zajęcia na istniejących komputerach, są zadowoleni i zaskoczeni
możliwościami programu Autocad.
Dni otwarte są planowane po
egzaminie gimnazjalnym, który
w tym roku będzie w dniach 19-21

DOROTAGRĄBCZEWSKA

PSSE

Z okazji Dnia Kobiet mieszkanki Remek i Romanowa w sobotni wieczór, 4 marca,
spotkały się w wyremontowanej na jesieni świetlicy wiejskiej, by razem spędzić
kilka godzin. Do tej pory było to niemożliwe, gdyż świetlicy na wsi nie było.

Dyrektor ZS wŻychlinieTomaszRapsiewicz,informatykzwykształcenia,
jużzakupił5nowychkomputerówzsystememAutocad,kolejnych5
będziewkrótce.

kwietnia (zaraz po świętach Wielkanocnych).
Dyrektor zaplanował, że do
tego czasu dotrą do szkoły nie tylko kolejne nowoczesne komputery, ale też sala pracowni elektryczno-technicznej
zostanie
wyremontowana.
Do tego czasu zaplanowano
również kompleksowy remont sali
306 – największej, reprezentacyjnej, w której odbywają się niektóre

uroczystości. Tam też najczęściej
są witani goście z Europy, którzy,
dzięki realizacji przez szkołę wielu projektów Erasmus+, odwiedzają placówkę. – W pracowni
wymienimy oświetlenie, parkiet
zostanie wycyklinowany, pomalowane będą ściany, zakupione zostaną 2 pary drzwi oraz nowe ławki i krzesła – informuje dyrektor.
– Obecne mają już swoje lata i są
mocno zniszczone.
dag
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Gmina Bedlno|StrażnicaOSPWolaKałkowa

Mieszkańcy gminy Bedlno wykorzystali obecność znamienitych gości zTeatruWielkiegowŁodzipodczas
kolacjiwOSPWolaKałkowa,byzrobićsobieznimipamiątkowezdjęcie.

li gościć wśród zwykłych ludzi,
w wiejskiej świetlicy. – Kocham
wieś i lubię bezpośredni kontakt
z publicznością, dlatego z wielką przyjemnością przyjąłem zaproszenie od Andrzeja Górczyńskiego – mówił nam Dariusz
Stachura, tenor Teatru Wielkiego
w Łodzi, który tym razem zrzucił
garnitur i wystąpił już w tradycyjnym ubraniu. – Obecność tutaj,
przebywanie z ludźmi, jest dla
mnie ogromną przyjemnością,
bo w świecie artystów jest dużo
dziwnych ludzi i często brakuje
naturalności.
W trakcie posiłku oczywiście
nie mogło zabraknąć śpiewu.
A capella śpiewał Dariusz Sta-

Dzięki osobistej przyjaźni
Andrzeja Górczyńskiego
z tenorem Dariuszem
Stachurą, do świetlicy OSP
Wola Kałkowa, na uroczystą
kolację po koncercie
(wszyscy za siebie płacili),
przybyły gwiazdy Teatru
Wielkiego z Łodzi: Dariusz
Stachura oraz prowadzące
widowisko „Agro
na obcasach” Agnieszka
Białek i Sylwia Nowicka.
Dla Woli Kałkowej to ogromne wyróżnienie, że artyści chcie-

Gmina Bedlno|KobietywTeatrzeWielkimwŁodzi

Na przestrzeni stuleci
W piątek, 24 lutego, w Żychlińskim Domu Kultury zebrało się
ok. 50 mieszkańców gminy, którzy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu dr Piotra Stasiaka, kustosza Zamku w Oporowie, który
opowiadał ciekawostki z historii
grodu nad Słudwią. Był to jeden
z czterech zaplanowanych wykładów zorganizowanych z okazji
obchodów 620-lecia nadania praw
miejskich Żychlinowi.
Na wykład przyszli m.in. członkowie Towarzystwa Miłośników
Historii Żychlina, słuchacze Uniwersytetu III Wieku. Przybył też
ks. Wiesław Frelek, honorowy
obywatel miasta Żychlina Ludwik
Zalewski oraz zwykli mieszkańcy
miasta, których interesuje historia
miasta, w którym żyją.
Opowiadając, Piotr Stasiak
prezentował archiwalne zdjęcia.
Obecni na sali słuchacze z zainteresowaniem oglądali Żychlin zachowany na fotografiach, głównie
z początków XX wieku. Nie mogło zabraknąć synagogi w pełnej
okazałości, bowiem dużą część
Żychlina przed wojną stanowili

Po raz trzeci, dzięki Andrzejowi Górczyńskiemu, mieszkańcowi gminy Bedlno, również radnemu
sejmiku wojewódzkiego oraz pomocy organizacyjnej OSP Wola Kałkowa, ponad sto kobiet
z gminy Bedlno związanych z rolnictwem pojechało 28 lutego do Teatru Wielkiego w Łodzi
na widowisko pt. „Agro na obcasach”. To swoisty prezent z okazji Dnia Kobiet.
DOROTA
GRĄBCZEWSKA
zychlin@lowiczanin.info

Tobyłowielkieshow,
kobietybyłybardzo
kreatywne,podobnie
jakartyści.Brawom
iowacjomnastojąco
niebyłokońca.

DOROTAGRĄBCZEWSKA

REKLAMA

Ponad sto kobiet z gminy BedlnopojechałonaDzieńKobietdoteatruWielkiegowŁodzi.Nazdjęciuodlewej:
JadwigaSzymańska,MariaAntczak,BronisławaFolwarniakiAgnieszkaSzcześniak.

pomiędzy kolejnymi utworami
zabawiały gości opowiadając
w humorystyczny sposób anegdoty i dowcipy. Gospodarz koncertu Dariusz Stachura już na
początku zaprosił wszystkie panie do wspólnej zabawy, domowej atmosfery, która szybko zapanowała na sali.
Artyści słowami wielu standardów operowych i operetkowych, doskonale znanych
wszystkim, śpiewali o miłości do kobiet, na wiele różnych
sposobów. Nie mogło zabraknąć utworu z operetki „Wesoła wdówka” pt. „Usta milczą,
dusza śpiewa – kochaj mnie!”,
„Brunetki blondynki” Jana Kiepury czy „O sole mio”, które
śpiewano razem z artystami.

W holu teatru pracowało 6 wizażystek z Mary Kay, które za
darmo wykonywały makijaże
i podpowiadały, w jaki sposób
robić makijaż. Można też było
kupić kosmetyki tej firmy. Na
koniec koncertu była też niespodzianka. W losowy sposób wytypowano 10 kobiet, które otrzymały bon upoważniający do pakietu
zabiegów kosmetycznych. Był
też poczęstunek w postaci przekąsek, szampana i soków.
Po przerwie na gości czekała
kolejna niespodzianka – pokazowy taniec tanga argentyńskiego
w wykonaniu Małgorzaty Chojnackiej i Jakuba Kani, mistrzów
tanga argentyńskiego z Łodzi.
W drugiej odsłonie koncertu
tenorzy na scenie zamienili tra-

dycyjne stroje w meksykańskie
narzuty z ogromnymi słomianymi kapeluszami. Do wspólnej zabawy i tańca na scenie zaproszono przybyłe kobiety. Wśród nich
było kilka kobiet z gminy Bedlno.
I to było wielkie show, gdyż kobiety były bardzo kreatywne, podobnie jak artyści. Nic dziwnego,
że brawom i owacjom na stojąco
nie było końca.
Na koniec były życzenia zdrowia, szczęścia dla wszystkich kobiet związanych z rolnictwem...
i bogatego rolnika...
Podróż powrotna w autokarach, pomimo późnej godziny,
upływała również z piosenką,
wprawdzie nie operetkową, ale
już bardziej ludową, z tradycyjnymi przyśpiewkami. 

dag

Żychlin|DomKultury

Widowisko „Agro
na obcasach”
Kobiet z gminy Bedlno
w łódzkim teatrze było jeszcze
więcej, bowiem już na miejscu
okazało się, że do teatru dotarły mieszkanki gminy zaproszone
bezpośrednio przez bank, który
sponsorował koncert, dojechały
one z innymi grupami.
W Teatrze Wielkim w Łodzi
spotkało się ponad 1200 kobiet
z całego województwa łódzkiego i części woj. mazowieckiego. Początkowo z gminy Bedlno
planowano wyjazd dla 50 kobiet,
ale okazało się, że zainteresowanie jest tak duże, że Andrzej
Górczyński poprosił o kolejnych
50 zaproszeń.
W województwie łódzkim postawiono na koncert operowo-operetkowy (przed rokiem był
to balet Oniegina). Panie bawiło
trzech tenorów: Dariusz Stachura, Adam Sobierajski i Krzysztof
Marciniak oraz dwie sopranistki Aleksandra Wiwała i Emilia
Zielińska. Na scenie występowała też kilkunastoosobowa orkiestra pod dyrekcją Michała Kocimskiego.
Całość imprezy prowadziły
artystki Teatru Wielkiego w Łodzi: Agnieszka Białek i Sylwia
Nowicka, które w przerwach

chura, jak i Sylwia Nowicka. Po
raz kolejny panie z gminy Bedlno gromko oklaskiwały artystów. Z kolei kobiety z zespołów
śpiewaczych z gminy Bedlno też
śpiewały artystom, dziękując im
słowami piosenki „tego się nie
zapomni i chciałoby się przeżyć
jeszcze raz”.
Po kolacji, wychodząc, już
w drzwiach strażnicy Dariusz
Stachura zaśpiewał jeszcze raz
„O sole mio”...
Bez wątpienia popołudnie 28
lutego i ostatni wieczór karnawału na długo zapadnie w pamięci kobiet z gminy Bedlno
i długo będzie mile wspominany.

DOROTAGRĄBCZEWSKA

DOROTAGRĄBCZEWSKA

Dariusz Stachura w wiejskiej strażnicy

Dr Piotr Stasiak opowiadał
oŻychlinienaprzestrzenistuleci.

Żydzi. Piotr Stasiak prezentował
zarówno synagogę drewnianą, jak
i murowaną, której ruiny stoją do
dziś. Pokazał też wieżę zegarową
w centrum miasta, która była swego czasu stacją transformatorową.
Na zdjęciach pojawił się też kopiec Kościuszki, który znajdował
się na miejscu obecnej biblioteki.
Wiele miejsc sprzed kilkudziesięciu laty, prezentowanych na
zdjęciach, najstarsi mieszkańcy
miasta jeszcze pamiętali i po cichu komentowali.
dag
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Bełchów, Dzierzgówek|Oświadczeniamożnaskładaćdo15marca

bliższych 2 – 3 lat sieci gazowniczej od Skierniewic. Będzie
ona miała długość około 8 km.
Gazownicy rozmawiając z inicjatorami doprowadzenia gazu,
określili, że przeprowadzenie tej
inwestycji uzależniają od ilości
ewentualnych odbiorców gazu.
Na 1 km powinno ich być 20,
w sumie co najmniej 160.
– Wśród deklarujących są
też lokalni przedsiębiorcy oraz
gmina Nieborów, która zainteresowana jest podłączeniem
do gazu m.in. ośrodka kultury
i budynku szkoły w Dzierzgówku. To znacznie podnosi ilość
potencjalnie odbieranego gazu
i powinno być dodatkowym argumentem, aby sieć budować
– usłyszeliśmy od radnego Kosmatki. Dodał on też, że po 15
marca, rozmawiając o inwestycji grupa inicjatywna poruszy

Dużo chętnych na gaz

– Jestem dobrej myśli, zainteresowanie na spotkaniach dotyczące podłączenia się do sieci gazowniczej było
bardzo duże. Nawet sołtysi, którzy brali w nich udział, wyrażali opinię, że po raz pierwszy widzieli tylu
mieszkańców na zebraniach wiejskich – powiedział nam radny powiatowy Dariusz Kosmatka jeden
z inicjatorów, obok Jacka Rybaka, doprowadzenia do Bełchowa, Bełchowa Wsi oraz Dzierzgówka gazociągu.
ciele posesji składali deklarację
podłączenia się do sieci. W samym Bełchowie Osiedlu spłynęło ich ponad 80. A jak powiedział nam Dariusz Kosmatka,
wiele osób nadal pobiera je z filii Gminnego Ośrodka Kultury. –
Przedłużyliśmy termin ich składania z 10 marca na 15 marca.
Wypełnione oświadczenia można dostarczać do ośrodka, albo

można też przekazać sołtysom
z Bełchowa, Bełchowa Osiedla
i Dzierzgówka, którzy w tym
czasie będą też zbierać wśród
mieszkańców podatki – powiedział nam radny powiatowy.
Po 15 marca oświadczenia zostaną dostarczone do Mazowieckiej Spółki Gazownictwa, która
na ich podstawie rozważy możliwość wybudowania w ciągu naj-

W ostatnim czasie w miejscowościach tych odbyły się spotkania z mieszkańcami, na których
omawiano warunki doprowadzenia gazu i podłączenia się do sieci

odbiorców indywidualnych czyli
właścicieli domów jednorodzinnych. W Bełchowie udział wzięło w nim 50 osób, w Bełchowie
Osiedlu – 80, w Dzierzgówku –
70, a w Sierakowicach Lewych,
gdzie przyszli także mieszkańcy Mokrej Lewej, kolejne 80.
Na spotkaniach tych rozdawano
i zbierano od zainteresowanych
oświadczenia, w których właści-

Gm. Domaniewice

RZUT OKIEM|RUSZYŁABUDOWAPRZYUL.MICKIEWICZA

TOMASZ
BARTOS
tomasz.bartos@lowiczanin.info

Zduny|GminnaSpółkaWodna

Będzie można
pozbyć się azbestu

REKLAMA

Wyższa składka i ambitne plany

TOMASZBARTOS

Do 15 marca mieszkańcy gminy Domaniewice mogą zgłaszać
w urzędzie posiadane na posesjach odpady zawierające azbest.
Gmina przystępuje do programu, w ramach którego, jeśli uda
się pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi, będzie można pozbyć się
odpadów azbestowych za darmo.
Najpierw potrzebne jest wykonanie inwentaryzacji. Do 15 marca
w Urzędzie Gminy (pok. 12) należy złożyć formularz (do pobrania
w urzędzie lub na stronie internetowej gminy). Następnie ilość odpadów będzie weryfikowana podczas wizji lokalnej. Sporządzona
zostanie także dokumentacja fotograficzna. Trzeba też dodać, że
program będzie dotyczył jedynie
odpadów pochodzących z posesji
i uznanych za własność wnioskodawcy. Z finansowania nie będą
mogły skorzystać osoby, które
już usunęły odpady azbestowe we
własnym zakresie.
kl

też temat budowy sieci dalej do
Dzierzgowa, Bobrownik i Arkadii, gdzie także jest zwarta zabudowa. Mieszkańcy z miejscowości tych są też zainteresowani
podłączeni do gazu ale nie tylko,
zainteresowani są także mieszkańcy Polesia i Stachlewa.
Kolejnym krokiem, w sprawie
doprowadzenia gazu do Bełchowa, Bełchowa Osiedla i Dzierzgowa, będzie podpisanie umów
wstępnych z właścicielami posesji. Do czasu doprowadzenia
sieci do ich posesji nie będą oni
ponosić żadnych kosztów. Natomiast, w momencie, gdy sieć już
powstanie, będą oni zobowiązani w ciągu 30 dni do uiszczenia
opłaty w wysokości 2,4 tys. zł.
Koszt poprowadzenia sieci gazowniczej od skrzynki redukcyjnej do pieca będzie po stronie
właściciela.
tb

Na działce o pow. 0,17 ha przy ul. Mickiewicza, którą w 2015 roku nabyła od miasta łowicka firma
budowlana BudraRafałaWachaza444tys.zł,ruszyłypierwszepracebudowlane.Właścicielnieruchomości
jestwtrakcieprzygotowańdowylewaniaławfundamentowychodstronyGimnazjumiSzkołyPodstawowejnr2
podzapowiadanedomymieszkalne,któremajapowstaćwzwartejzabudowieszeregowej.Przypomnijmy,żefirma
podzieliłaterenna9działekiplanujewybudowanienanichdomówopowierzchniod120do140m²każdy.tb

Z 18 do 20 zł wzrosła roczna
składka za 1 ha zmeliorowanych
gruntów na terenie gminy Zduny,
którą rolnicy płacić będą Gminnej
Spółce Wodnej. Wpływy z tytułu składek zaplanowano w wysokości 143 tys. zł, a roczne wydatki spółki mają wynieść 240 tys. zł.
Poza składkami od rolników
spółka planuje otrzymać dotację
z Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi w wysokości 27.970 zł
oraz 20.000 zł z Urzędu Wojewódzkiego. W planie finansowym
założono też wpływy 9 tys. zł z tytułu składek zaległych. Większe
w tym roku wydatki zaplanowano
też biorąc pod uwagę pieniądze,
jakie pozostały z poprzedniego
roku, czyli tzw. bilans otwarcia –
wynosi on 39.178 zł. Sumarycznie
rok 2017 – przynajmniej na razie –
ma się zakończyć bilansem 12.149
zł, ale na minusie.
W planie prac na ten rok
uwzględniono utrzymanie, eksploatację i konserwację 16 rowów
melioracyjnych o łącznej długości
8.117 m w takich miejscowościach

jak: Jackowice – 2.400, Łaźniki –
500 m, Rząśno – 1.020 m, Zalesie – 8 rowów o łącznej długości
1.905 m, Złaków Borowy – 5 rowów o łącznej długości 1.690 m.
Awarie drenarskie Spółka
Wodna planuje usuwać na bieżąco. Może to nie być możliwe
w październiku i listopadzie, ponieważ wtedy przygotowuje do
odbioru rowy, przy których roboty
są dotowane przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki.
Takich usuniętych awarii drenarskich w minionym roku było
26. Oprócz tego spółka: naprawiła
mostek w Jackowicach, oczyściła
i naprawiła 3 studzienki melioracyjne w Retkach, wyloty zbieraczy w Urzeczu – 2 i w Łaźnikach
– 1, usunięto zakrzaczenia z rowów łącznie na odcinku 2.750 m,
wykonała konserwację 13.760 m
rowów z dotacją z tych samych
urzędów w Łodzi, do których wystąpiła w tym roku. Odmulono też
na zlecenie Urzędu Gminy w Zdunach i sołectwa Dąbrowa – 75 m
rowu w tej miejscowości.
mwk
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Żychlin|MłodzieżowyOśrodekSocjoterapii

WWW.SZCZYTYAFRYKI.PL/ROBERTGONDEK

Klimat do rozmów stworzony
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie, który wygrał konkurs na realizację programu „Wychować
człowieka mądrego”, organizowanego przez Towarzystwo Edukacji Otwartej, otrzymał od towarzystwa meble,
w które została wyposażona jedna z sal oraz teczki edukacyjne dla uczestników tutoringu szkolnego.

Robert GondekzawitadodomukulturywŻychlinie.Zafascynowany
Afryką,będzieopowiadaćoludziachizwierzętach.

Żychlin|DomKultury

Spotkanie z Afryką

DOROTAGRĄBCZEWSKA

Przypomnijmy, że MOS w Żychlinie został wybrany jako jeden
z 6 w kraju do realizacji pilotażowego projektu nauczania metodą
tutoringu (tutor to indywidualny
opiekun dla młodego człowieka).
Współpartnerem przedsięwzięcia
jest również Zespół Szkół w Żychlinie. W ramach projektu będą
przeprowadzone w DoMOStwie
kursy tutorskie I stopnia dla 20 nauczycieli/wychowawców i wdrażana innowacja pedagogiczna,
która obejmie 80 uczniów MOS
i ZS. Będą warsztaty, superwizje
oraz wyjazdy studyjne do placówek, które w Polsce już stosują tę
nowoczesną metodę nauczania.
– Teraz piszemy innowację pedagogiczną polegającą na dostosowaniu programu tutoringu do żychlińskich realiów, która
do końca marca ma być złożona u kuratora oświaty w Łodzi
– mówi Ewa Rutkowska, dyrektor DoMOStwa w Żychlinie. – Od
kwietnia zaczynamy szkolenia, od
1 września rozpoczniemy nauczanie tą metodą.

Pokój z niebieskimi meblami stałsięmiejscem,wktórymodbywająsięrozmowypodopiecznychplacówkiz
psychologiemipedagogiemszkolnym.ZprawejpsychologPaulinaMilczarek.

W sali tutoringu, wyposażonej w niebieskie kanapy, fotele i

pufy, młodzież już chętnie rozmawia z pedagogiem i psychologiem

Żychlin |Świętomiastawjubileuszowymroku

Wystąpią gwiazdy rocka i disco polo
Święto Żychlina
zaplanowano na niedzielę,
28 maja. Ponieważ
w tym roku obchodzimy
620-lecie nadania praw
miejskich, to i Święto
Żychlina ma być bardziej
atrakcyjne.
Wprawdzie do imprezy jeszcze dużo czasu, ale już wiadomo, że na scenie zobaczymy zespół rockowy „Trzynasta w Samo
REKLAMA

Południe” oraz zespół disco polo
„Piękni i Młodzi”.
Pierwszy z zespołów powstał
w 2009 roku. W 2012 roku zespół wziął udział w IV edycji programu „Must Be the Music. Tylko muzyka” w telewizji Polsat,
gdzie dotarł do półfinału. Później
grali koncerty rockowe podczas
festiwali, m.in. Rockowe Odloty
i Przystanek Woodstock. Występowali też w IV edycji programu
X Factor, gdzie trafili do drużyny Kuby Wojewódzkiego, zajmu-

jąc V miejsce. Wydali dwa single
„Hell Yeah!” i „Biegnę”.
Druga z gwiazd, zespół „Piękni i Młodzi”, został założony
w 2012 roku w Łomży przez
Magdę i Dawida Narożnych oraz
Daniela Wilczewskiego. Grają disco polo, dance i pop rock.
Ich piosenki „Niewiara” i „Vanill
Records” były hitami 2013 roku.
Utwór „Kocham się w Tobie” zanotował 35 milionów wyświetleń.
W 2014 roku zespół wziął
udział w przesłuchaniach do VII

placówki. To miejsce rozmów
na każdy temat.
dag

edycji programu „Must Be the
Music. Tylko muzyka” w telewizyjnym Polsacie. Zaprezentował
obydwa wcześniej wymienione
utwory i zakwalifikował się do finału jako pierwszy zespół disco-polo w historii programu.
Kolejnym utworem z 36 milionami wyświetleń jest piosenka „Ona jest taka cudowna”.
Wielkim powodzeniem cieszyły
się też utwory „Tak już bez Ciebie” oraz „Zastanawiam się”.
W 2016 r. zespół zaproponował
swój utwór na konkurs Eurowizji
pt. „Na serca dnie”, który jednak
nie zakwalifikował się do finału
selekcji.
dag

14 marca, w Żychlińskim
Domu Kultury o godz. 10.00 rozpocznie się spotkanie autorskie
z Robertem Gondkiem, podróżnikiem i zapalonym fotografem, który opowie o Afryce. Wstęp wolny.
Jak mówi o sobie Robert Gondek, jest zafascynowany Afryką,
jej kulturą, ludźmi, przyrodą i górami, które kolejno zdobywa. Ma
na swoim koncie już 16 afrykańskich szczytów, kolejne chce zdobywać wkrótce. Kolekcjonuje też
maski i uczy się języka suahili.

Biega też w maratonach oraz
pokonuje maratony rowerowe,
organizuje wycieczki do Afryki.
Od kilku lat organizuje pokazy
i spotkania o podróżach swego
życia. Najchętniej jednak opowiada o Afryce. Przygotowuje profesjonalne prezentacje podróżnicze, które zdobywają
ogólnopolskie nagrody.
Ci, którzy przyjdą posłuchać
podróżnika i pasjonata, mogą
liczyć na wspaniałą wirtualną
przygodę.
dag

Żychlin|Eliminacjeszkolne

Kto zostanie mistrzem
ortografii
Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Jana Pawła II w Żychlinie jest inicjatorem i organizatorem gminnego konkursu ortograficznego.
Do 15 marca w szkołach mają zostać przeprowadzone eliminacje
szkolne. Dzieci napiszą dyktando
opracowane przez organizatorów.
Finał gminny konkursu pt. „Ortożychliniada” zaplanowano na 5
kwietnia. Każda szkoła ma wytypować po trzech najlepszych
uczniów.
Podczas finału gminnego 5
kwietnia reprezentanci każdej

ze szkół napiszą dyktando. Tytuł Gminnego Mistrza Ortografii otrzyma ten uczeń, który zrobi
najmniej błędów ortograficznych.
Jeśli okaże się, że są uczniowie
z taką samą ilością błędów, napiszą dodatkowy test.
Gminny konkurs ortograficzny
ma sprawić, że uczniowie podstawówki z klas IV-VI będą z większą uwagą posługiwać się językiem polskim, z zachowaniem
poprawności pisowni trudnych
wyrazów z „ó i u”, „rz i ż” oraz „h
i ch”.
dag
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Znaleziono
karabin z okresu

Punkt zapalny

II wojny światowej. str. 26

Górki|Wandalenieuszanowaliporządków

Mieszkańcy posprzątali osiedlowy plac zabaw
W sobotnie popołudnie, 4 marca, kilkoro mieszkańców Górek: dorosłych
i dzieci, poświęciło dwie godziny swojego wolnego czasu, by wysprzątać
plac zabaw w sercu osiedla. Zebrali 5 pełnych worków śmieci. W niedzielę
po tych porządkach nie było już śladu.

AGNIESZKAANTOSIEWICZ

RENATAKARPIŃSKA

– Na początku tygodnia wybrałam się z dziećmi na plac zabaw
i pokaleczyłam sobie ręce. Wszędzie było pełno rozbitych szkieł.
Powiedziałam: „Dość, tak być nie
może!” – mówi nam Renata Karpińska, mieszkanka osiedla, znana
z organizowania wyprzedaży garażowych.
Na stronie „Łowicz osiedle
Górki” zainicjowała akcję sprzątania placu przez mieszkańców. Na
jej apel odpowiedziało kilka osób
dorosłych, wśród nich była też
pani, która sama nie ma małych
dzieci, ale postanowiła pomóc.
Na sobotnie sprzątanie przyszły 3 osoby dorosłe i 4 dzieci
– mniej niż początkowo deklarowało swoją obecność, ale i tak
było już kilka par rąk do pracy.
Inicjatorka porządków przygotowała dla wszystkich rękawiczki
i plastikowe worki. Niektórzy
przynieśli ze sobą inne akcesoria,
jak np. grabie.
Generalne porządki zajęły im
około 2 godzin. W tym czasie udało się zebrać szkła i śmieci, wygrabić cały teren oraz wyczyścić zabawki. Niektórych szkód nie udało
się jednak usunąć, jak np. powstałych na ściance wspinaczkowej

przegrało jednak z budową ulicy
Kurpińskiego.

Paczki po papierosach i puszki po piwach–takieznaleziskanaplacu
zabawnaGórkachstałysięjużcodziennością.

wulgarnych napisów i przypalonych „skałek”. Zdewastowana jest
też ławka, z której uchowało się już
tylko kilka desek.
Podczas porządków mieszkańcy wymienili uwagi odnośnie zaniedbania placu zabaw. Głównie
dorośli zwracali uwagę na brak
monitoringu. Komentowali też to,
że mimo że osiedle Górki jest takie duże, to nie ma na nim ani jednej siłowni plenerowej, a jedyny

plac zabaw stał się miejscem nocnych libacji. Żeby było tam choć
trochę bezpieczniej, mieszkańcy
chcieliby, aby na ziemi położono
gumowe podłoże.
Korzystają z obiektów
na innych osiedlach
Renaty Karpińskiej nie dziwi,
że większość mieszkańców wybiera się z dziećmi na plac przy
ulicy Mickiewicza. To najbliżej

W akcję sprzątaniaosiedlowegoplacuzabawnaGórkach
włączyłysięteżdzieci.

położone od osiedla Górki tego
typu miejsce – zdecydowanie
czystsze i bezpieczniejsze.
Niemniej plac zabaw przy ulicy Miodowej w sercu Górek został wysprzątany na tyle, że mogły
na nim bawić się dzieci. Tym bardziej, że pogoda w miniony weekend była iście wiosenna i sprzyjała
rekreacji na świeżym powietrzu.
Mieszkańcy niedługo mogli
cieszyć się porządkiem. Następ-

nego dnia po południu Renata
Karpińska postanowiła sprawdzić
jak wygląda jego stan po minionej nocy. – Nasza praca poszła
na marne, znowu pełno szkieł, puszek, butelek i petów – poinformowała nas zrezygnowana.
Przypomnijmy, że dalsze zagospodarowanie placu zabaw przy
ul. Miodowej było jedną z propozycji do budżetu obywatelskiego
dla tego osiedla. W głosowaniu

Mało eleganckie
zachowanie
Kilka dni później Renata Karpińska powiedział nam, że po
konsultacjach z mieszkańcami doszła do wniosku, że jeśli będzie
taka potrzeba, to podobne porządki będą organizowane raz w miesiącu.
Skontaktowaliśmy się też z dyrektorem OSiR Zbigniewem Kuczyńskim, który jest administratorem obiektu. Powiedział nam,
że plac jest sprzątany regularnie:
dwa lub nawet trzy razy w tygodniu. – Jedyne co możemy zrobić,
to sprzątać tam częściej – mówi.
Podkreśla jednak, że jego zdaniem nieeleganckie jest to, że
oprócz śmieci z placu zabaw, on
i jego pracownicy znajdują w workach śmieci pochodzące z gospodarstw domowych. Ponadto poinformował nas, że już 7. raz OSiR
będzie dokonywał naprawy ogrodzenia, które zostało zniszczone.
Zapewnia, że na innych placach
zabaw nie ma takich problemów.
Owszem zdarzają się sporadyczne incydenty ich zaśmiecenia, ale
nie jest to tak uciążliwe jak na Górkach. Na nasze pytania o to czy jest
szansa na dodatkowe urządzenia
na placu zabaw, dyrektor Kuczyński odpowiada, że póki co ośrodek
nie ma na to pieniędzy.
aa

Łowicz|Ofertyciągledroższeniżsięspodziewano
Trudna decyzja czeka burmistrza Krzysztofa Kalińskiego,
ponieważ oferty otwartego 27 lutego przetargu na wykonanie kanalizacji deszczowej, nawierzchni z kostki oraz oświetlenia na ul.
Niciarnienej i Polnej na Zatorzu
przekroczyły
zarezerwowaną
na prace kwotę o 320 tys. zł.
– Możliwe, że zapadnie decyzja o przesunięciu pieniędzy
w budżecie na realizację tej inwestycji. Obecnie trwa jeszcze
REKLAMA

procedura przetargowa i analizowanie możliwości zwiększenia dofinansowania miasta.
Sprawa powinna się wyjaśnić
do końca tygodnia – powiedział nam naczelnik Wydziału
Inwestycji i Remontów w ratuszu Grzegorz Pełka. Powiedział
także, że sądzi, iż uzyskana
cena za prace może być najniższą, na jaką miasto może liczyć
w i tak okrojonym już, choć w
niewielkim stopniu, przetargu.

Zaznaczył przy tym, że zrezygnowano z drobnych rzeczy
i nie jest brane pod uwagę zrezygnowanie z poważniejszych
elementów przetargu jak oświetlenie uliczne czy kanalizacja
deszczowa, bo są to integralne
elementy inwestycji. Zaznaczył
też, że nie jest dyskutowane podzielenie jej na dwa etapy, co
oznaczałoby wykonanie w tym
roku jednej ulicy, a w następnych drugiej.

Miasto na realizację budowy ulic Polnej i Niciarnianej
zarezerwowane ma w budżecie
1 mln 499 tys. zł. Do przetargu
oferty złożyły cztery firmy, spośród których najniższą złożył
Hydrobud z Kutna – 1 mln 823
tys. zł. Kolejne, Traktu z Kutna i Wig-Kost spod Kocierzewa, także bliskie są 2 mln zł, zaś
czwarta, złożona przez Strabag
z Pruszkowa, opiewa na 2 mln
319 tys. zł.
tb

TOMASZBARTOS

Mieszkańcy ul. Niciarnianej i Polnej czekają na decyzję

Ul. Niciarniana ma szansę byćwtymrokuprzykrytabetonowąkostką.
Byłbytofinałwieloletnichstarańmieszkańcówonawierzchnię,
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Łowicz |ProblembyłychstudentówipracownikówMWSH-P

Gdzie są nasze dokumenty?

– Skończyłem „Mazowiecką” i mam problem, bo uczelni nie ma i nie wiem gdzie mogę się zgłosić po zaświadczenie potrzebne
do ZUS-u. To dla mnie bardzo ważna sprawa, bo mam problemy ze zdrowiem i staram się o rentę chorobową – takie pytanie zadał
nam absolwent Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, której formalnie od 1,5 roku już nie ma.
trzebne np. do policzenia kapitału
początkowego przez ZUS), ale
też przy ubieganiu się o pracę czy
w awansie zawodowym, np. w zawodzie nauczyciela, a wiadomo,
że wśród studentów „Mazowieckiej” była liczna grupa nauczycieli
lub przyszłych nauczycieli. Każdy
z nich może napotkać na problem
braku dostępu do jego uczelnianego albumu.

MIRKA WOLSKA
-KOBIERECKA
mirka.wolska@lowiczanin.info

W pierwszej chwili odpowiedź
na pytanie wydawała się prosta,
bo, jak wiadomo – a pisaliśmy
o tym na łamach Nowego Łowiczanina – MWSH-P w Łowiczu
w czerwcu 2015 roku połączyła
się ze Staropolską Szkołą Wyższą
w Kielcach. Od tego momentu łowicka uczelnia przestała formalnie istnieć, ale „Staropolska” jest
jej prawnym następcą, więc wydawałoby się, że to właśnie do niej
powinni się zwracać byli studenci
„Mazowieckiej”.
Dlatego też były student
MWSH-P próbował zwrócić się
z pytaniami do „Staropolskiej”
w Kielcach. Nie mógł jednak się
tam dodzwonić. Numery telefonów, które były podane na stronie
internetowej tej uczelni, miały być
jego zdaniem „nieaktywne”. Postanowiliśmy więc sprawdzić czy
faktycznie „coś jest na rzeczy”.
Szybko okazało się, że tak, choć
problem jest znacznie poważniejszej wagi.
Udało nam się wprawdzie bez
problemu, za pierwszym razem,
dodzwonić do uczelni w Kielcach.
Wcześniej jednak dowiedzieliśmy
się nieoficjalnie, że faktycznie
wszystkie dokumenty pracowników i studentów „Mazowieckiej”
pozostały w Łowiczu, pod kluczem. Nikt nie ma do nich dostępu. Jak to możliwe?
– W Łowiczu nie ma już nikogo, kto mógłby się zająć skatalogowaniem dokumentów w taki
sposób jak oczekiwała tego „Staropolska”. Potrzebnych by było

kilka przygotowanych do tego
osób i trudno powiedzieć, ile zajęłoby to im czasu – powiedział
nam były pracownik naukowy
„Mazowieckiej”. Ubolewa on nad
tym, że przy połączeniu uczelni
powstał taki problem, bo – jego
zdaniem – sprawa powinna być
załatwiona już półtora roku temu.
Jego zdaniem skatalogowanie takie, jakiego oczekiwała uczelnia
w Kielcach, nie było potrzebne.
W taki sposób należałoby to zrobić, gdyby dokumenty miały trafić do archiwum państwowego.

W tej sprawie była prawdopodobnie różnica zdań między
przedstawicielami obu uczelni
i powstał problem, którego do tej
pory nie udało się rozwiązać.
Sytuacja wydaje się patowa, ponieważ „Mazowieckiej”
nie ma i nikt nie chce wziąć na
swoje barki odpowiedzialności
za dokumenty. One są przechowywane przy ul. Warszawskiej,
gdzie znajduje się hotel i przychodnia zarządzane przez syna
byłego rektora MWSH-P. Nie
ma on jednak żadnych praw-

nych podstaw, aby je udostępniać.
Problem może dotknąć
kilkunastu tysięcy osób
Jak nam powiedział były pracownik łowickiej uczelni, sprawa
jest o tyle ważna, że MWSH-P,
w ciągu ponad 20 lat jej działalności, ukończyło około 15 tys.
studentów, niemało przewinęło się też przez nią pracowników.
Każdy z nich może potrzebować
zaświadczeń potrzebnych przy
staraniu się o rentę, emeryturę (poREKLAMA

Krępa|Drogaprzykolei

Asfalt w przyszłym roku?
Na sesji Rady Gminy
Domaniewice, 3 marca,
jeden z mieszkańców
podjął temat fatalnego
stanu drogi „przy kolei”
w Krępie. Wójt Paweł
Kwiatkowski zapewniał,
że chce ten problem
rozwiązać.

Droga jest nieutwardzona. Tworzą się w niej ubytki, często zbiera
się w tym miejscu woda. Dodatkowym problemem jest jej status
prawny. Znajduje się ona bowiem
na terenie należącym do PKP.
REKLAMA

Mieszkaniec wnioskował na sesji,
aby, do czasu przejęcia tego terenu przez gminę, ta zracjonalizowała doraźne naprawianie drogi.
Jego zdaniem osoba, która przyjeżdża drogę wyrównywać, szkodzi jej przy tym bardziej niż pomaga, niepotrzebnie ją „ryjąc”.
Paweł Kwiatkowski wyraził na
sesji nadzieję, że jeszcze w tym
roku gminie uda się przejąć drogę. Formalności z tym związane
powoli dobiegają końca. Gmina
będzie jeszcze musiała zapłacić
PKP odszkodowanie za przejęty
teren, ale to już kwestia innego postępowania. Wójt zapowiedział, że
po zakończeniu przejęcia terenu,

gmina będzie podejmowała działania, aby już w przyszłym roku
na drodze pojawił się asfalt. Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Ryszard Ogonowski podkreślał, że naprawiając nie swoją
drogę wójt i tak okazywał dobrą
wolę. Z tym polemizował mieszkaniec, odpowiadając, że nie powinno się tego typu argumentów
stosować.
Na zakończenie tematu przewodniczący Ogonowski dodał,
że do momentu zapowiadanego
gruntownego remontu nie należy
się spodziewać, iż gmina będzie
wkładać w drogę większe pieniądze.
kl

Uczelnia w Kielcach
wyjaśnia
Marta Miosiłek, kanclerz
Staropolskiej Szkoły Wyższej
w Kielcach, od razu wiedziała, że
problem, o którą ją pytamy, jest
poważny. Wyjaśniła, że od sierpnia 2015 roku uczelnia, którą reprezentuje, bezskutecznie stara się
otrzymać z Łowicza dokumenty
przejętej uczelni. Wysyłała wielokrotne monity do byłego rektora,
który odpowiadał, że „jego to już
nie dotyczy”. – Dokładnie rozumiem problem, ale „odbijamy się
od ściany” – powiedziała nam.
Chodzi nie tylko o akta studentów, ale również sprawozdania, bilanse i inne dokumenty finansowo-księgowe, bazy płatnika ZUS,
tabele amortyzacyjne, akta osobowe pracowników oraz rozliczenia
stypendiów.
Marta Miosiłek dodaje, że
sama wiedza, gdzie dokumenty są, nie upoważnia jej do tego,
aby tam wejść i zabrać je. Strona „łowicka” musi je przekazać
w uporządkowanej formie, aby
dokładnie było wiadomo, co
w tych zasobach jest, a czego nie
ma. – To muszą zrobić uprawnione do tego osoby. Mam obawę, że
„Łowicz” nie uświadamia sobie
powagi tej procedury – powiedziała nam pani kanclerz, zapewnia-
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jąc, że ze strony St.S.W. wszystko
toczy się prawidłowo. Dodała też,
że przekazanie archiwum to praca
na kilka miesięcy, a zaangażować
się w nią muszą przedstawiciele
obu stron – zarówno nieistniejącej
„Mazowieckiej”, jak i „Staropolskiej”. – My jesteśmy na to przygotowani, ale strona łowicka też
musi to zrobić.
Kanclerz powiedziała nam
też, że doświadczenie z Łowicza
jest jednym takim, jakie stało się
udziałem kieleckiej uczelni. „Staropolska” przejmowała dwie inne
uczelnie – z Żyrardowa i Bochni, i w obu przypadkach przejęcie pełnej dokumentacji odbyło
się bezproblemowo. Dlatego nikt
w Kielcach nie spodziewał się, że
z „Mazowiecką” mogą pojawić
się problemy. – Poczuliśmy się
bezradni, dopiero łowicki ZUS,
który zgłosił się do nas na kontrolę, zmobilizował nas do powiadomienia o tym co się stało
prokuratury – poinformowała rozmówczyni z Kielc.
Zapewniła nas też, że na pewno
„Staropolska” z problemem sobie
poradzi. Kiedy? – na to pytanie nie
jest w stanie odpowiedzieć. – Zrobimy to zgodnie z prawem, z troską o bezpieczeństwo tych danych.
„Łowicka” strona
odpowiada
Syn byłego rektora MWSH-P
w sprawie dokumentów odpowiada, że nie z winy łowickiej uczelni
doszło do tak kuriozalnej sytuacji.
To obecny właściciel dokumentów
– a więc „Staropolska” – jest za nie
odpowiedzialny i to przede wszystkim tej uczelni powinno zależeć na
tym, aby je zabrać i o nie zadbać
– bo w świetle prawa to są dokumenty jej studentów – uważa. Jest
zdziwiony, że to trwa tak długo.
W każdej chwili jest gotowy je
oddać, ponieważ do niczego nie
są mu potrzebne, jedynie zajmują
miejsce, ale nie zamierza na swój
koszt ich porządkować czy transportować. – Niech Pani sobie odpowie na pytanie: jaki ja mogę mieć
w tym cel, aby to trzymać? – powiedział naszej reporterce. – Z radością je przekażę. Jestem gotowy
jutro wystawić to na korytarz. 
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Aktualności
KRÓTKO I NA TEMAT

Sanniki |Gminarozdzieliłapieniądzenasport

KRZYSZTOFMIKLAS

Dzień Kobiet

Mieliśmy wczoraj Dzień Kobiet. Idea zrodziła się ponad sto
lat temu w Stanach Zjednoczonych, kiedy ciężko pracujące w fabrykach kobiety zaczęły walczyć
o swoje prawa. Było to więc nie
tyle święto, ile dzień, w którym
amerykańskie robotnice dopominały się ludzkiego traktowania
oraz godziwej zapłaty. Przez te sto
lat świat zmienił się radykalnie,
także pod względem socjalnym,
a w jego bogatszej części panie
nie mogą z pewnością narzekać
na dyskryminację. Zarówno ekonomiczną, jak i polityczną.
Dniu Kobiet, z dodatkiem
„Międzynarodowy”, szczególną
rangę nadała władza sowiecka.
Przynajmniej w teorii, bo w praktyce traktowanie kobiet w dawnym Związku Radzieckim przez
pozostałe 364 dni w roku było
bardzo różne. Do dziś w Rosji
i kilku innych krajach posowieckich jest to dzień wolny od pracy.
Takie „święta” miały ludziom zastąpić celebrowanie świąt kościelnych, które w ZSRR i pozostałych
krajach obozu moskiewskiego
starano się w ogóle wyeliminować. Najłagodniej święta kościelne traktowano jeszcze w Polsce,
gdzie jednak też zanadto różowo nie było (likwidacja w oficjalnym kalendarzu przez Gomułkę
Świąt Trzech Króli i Wniebowzięcia NMP). Za to w Dniu Kobiet
w zakładach pracy obowiązkowo wręczano paniom goździki
albo tulipany oraz po opakowaniu trudno dostępnych w sklepach rajstop.
Posowiecka mentalność pozostała jednak w wielu głowach.
REKLAMA

Głównie lewicowych i lewackich.
Stąd w Warszawie i kilku innych
dużych miastach mieliśmy wczoraj (albo będą w sobotę) tak zwane „manify” czyli lewacko-feministyczne przemarsze sił rzekomo
postępowych. Często wyuzdane,
potrafiące szargać największe
i najbardziej oczywiste świętości,
domagające się, wbrew Konstytucji, na którą tak lubią się powoływać, oficjalnej akceptacji związków homoseksualnych, aborcji na
życzenie czy swobodnego dostępu
do głośnej ostatnio tabletki „dzień
po”. Śmiech pusty mnie ogarnął,
gdy zobaczyłem na zdjęciach
w Internecie starsze kobiety, z wyglądu dobrze po siedemdziesiątce, z hasłami dotyczącymi owej
tabletki. Pomyślałem sobie, że
pewnie owe relikty czasów PRL-u
dopominały się wspomnianych
tabletek dla swoich wnuczek,
gimnazjalistek, wychowywanych
na „postępowe” obywatelki III RP.
Bo chyba nie dla siebie. Odmłodzić czasem pozornie się można,
ale w tych sprawach żaden „face
lifting” nie pomoże.
W swoich felietonach nawiązuję czasem do PRL-u chcąc
uświadomić przynajmniej młodszym Czytelnikom, którzy tamtych czasów nie pamiętają, jaki
skok, nie tylko materialny, ale
także cywilizacyjny, przyniosło nam ostatnie ćwierćwiecze.
I w tym miejscu chciałbym wspomnieć najbardziej dramatyczny
Dzień Kobiet, jakiego byłem naocznym świadkiem w czasach realnego socjalizmu.
Był to rok 1968 i od prawie
trzech lat byłem studentem Wy-

Rozstrzygnięty konkurs na wsparcie
tenisa stołowego, piłki nożnej i siatkowej
działu Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Na początku marca
mój rocznik miał obowiązkowe
szkolenie wojskowe. Przez dwa
tygodnie w każdym semestrze.
W mundurach, od ósmej do
czternastej. W piątkowe południe 8 marca odbywał się na
uniwersyteckim dziedzińcu wiec
protestacyjny w sprawie zdjęcia z afisza Teatru Narodowego
mickiewiczowskich „Dziadów”
(spektakl nie przypadł do gustu
sowieckiej ambasadzie) i wydalenia z Uniwersytetu dwóch studentów. Tak się złożyło, że pochodzenia żydowskiego (Michnik
i Szlajfer). Po zajęciach wojskowych przyjechałem z kolegami
na Uniwersytet, gdzie w stołówce jadałem obiady, ale też gnany „wiecową” ciekawością. Wiec
praktycznie w tym czasie już się
zakończył i zgromadzeni rozchodzili się do domów. Władza
jednak nie odpuściła. Na teren
Uniwersytetu weszły oddziały
ZOMO i urządziły prawdziwą
masakrę. Ja zdążyłem się salwować ucieczką na stołówkę. Nikt
wprawdzie nie zginął, ale setki
studentów zostało, szturmowymi pałkami i „z buta”, solidnie
pobitych. Najbardziej ucierpiały oczywiście dziewczyny, które
z natury rzeczy wolniej uciekały,
a wiele z nich wylądowało w szpitalach. Bestialskie potraktowanie
szczególnie studentek, na ironię
w Dniu Kobiet, było iskrą, która
szybko rozlała się na inne ośrodki
akademickie dając początek tak
zwanym wypadkom marcowym.
Rozpoczęły się represje z karami
więzienia włącznie. 

Wiadomo, który klub sportowy
oraz ile pieniędzy otrzyma w tym
roku od gminy Sanniki na wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej. Gmina rozstrzygnęła
doroczny otwarty konkurs ofert.
Do rozdysponowania w tym roku
było o 20 tys. zł więcej niż w ubiegłym, łącznie 90 tys. zł. Do konkursu stanęły cztery kluby sportowe działające na terenie gminy.
Na organizację treningów tenisa stołowego w Sannikach gmina

wyda w tym roku 27,5 tys. zł, na
tenis stołowy w Osmolinie – kolejne 5 tys. zł. Te pieniądze trafią
do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sanniki”. Na piłkę nożną w Sannikach zapisane zostało
w budżecie 24,5 tys. zł i z tych pieniędzy skorzysta Klub Sportowy
„Szopen” Sanniki. Kolejne 28 tys.
zł trafi do Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowy „Lwówianka” Lwówek (piłka nożna).
Na zajęcia piłki nożnej, siatko-

wej i tenisa stołowego w Krubinie
gmina przekaże 5 tys. zł do LUKS
„Nida” Krubin.
Dotacja może być wykorzystana m.in. na delegacje na zawody, ekwiwalenty sędziowskie,
wynagrodzenie dla instruktorów,
transport, noclegi, wyżywienie,
wszelkiego rodzaju opłaty licencyjne, startowe oraz ubezpieczenia zawodników, ale również np.
na zakup strojów i sprzętu sportowego.
mak

Kiernozia |Projekt„Umiem.Wiem.Potrafię”

Prawie 220 tys. na dodatkowe zajęcia
Na dodatkowe zajęcia wyrównawcze, zajęcia logopedyczne
oraz studia podyplomowe z informatyki i szkolenia nauczycieli
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi w ramach unijnego projektu „Umiem. Wiem. Potrafię” pozyskał blisko 220 tys. zł.
Pierwsze zajęcia już się odbyły i będą kontynuowane przez kolejnych kilka miesięcy. Chłop-

cy z klas IV-VI, bo tacy uczą się
w MOS w Kiernozi, będą mieli okazję do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach wyrównawczych z angielskiego, matematyki,
informatyki, polskiego oraz historii
i społeczeństwa. Część pieniędzy
zostanie przeznaczona na zajęcia
w kole przyrodniczym, terapię logopedyczną i pedagogiczną oraz
zajęcia socjoterapeutyczne.

Urzecze |WarsztatyTerapiiZajęciowej

Z wizytą u pani Walewskiej
36 uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Łowickiej oraz ich opiekunów wzięło udział 14 lutego
w wycieczce do Stadniny Koni
w Walewicach. Uczestnicy wyjazdu poznali historię pałacu i związku Marii Walewskiej z Napole-

onem Bonaparte, a także zwiedzili
pałac, m.in. biały salon, zielony salonik oraz kaplicę. Zaciekawienie
wzbudziło oryginalne, historyczne
wyposażenie pałacu, w tym: abażury, piece, kanapa i kredens.
Prawdziwe emocje wzbudziła jednak druga przygotowana

Unijnymi pieniędzmi sfinansowany ma też zostać udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących
pracy z „trudnymi” uczniami oraz
w studiach podyplomowych z informatyki.
Wartość projektu to 218.942,25
zł. Jest współfinansowany pieniędzmi Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach RPO Woj.
Łódzkiego na lata 2014-2020. mak

atrakcja – przejazd bryczką. Osobom mniej sprawnym wsiąść do
pojazdu pomogli koledzy i koleżanki oraz kadra warsztatów. Trasa wiodła przez malowniczy park
w zimowej scenerii oraz tereny do
jazdy konnej. Wszyscy byli zachwyceni.
Ostatnim punktem wyjazdu było wspólnie biesiadowanie
przy ognisku oraz pieczenie kiełbasek.
opr. tb
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Wygoda|MiędzyszkolnyKonkursOrtograficzny

Anna BieguszewskawotoczeniupanównależącychdoKlubuSeniora„Radość”.

Łowicz|KlubSeniora„Radość”

Taneczny Dzień Kobiet
Łowicki Klub Seniora
„Radość” zdecydował się
obchodzić Dzień Kobiet
nieco wcześniej
niż wypada on
w kalendarzu – bo już
27 lutego. Przyczyna była
podobna jak w innych
środowiskach, chodziło
o to, aby impreza
mogła się odbyć jeszcze
w karnawale, a nie
w Wielkim Poście.

140-osobowe grono klubowiczów i zaproszonych gości stawiło się w restauracji Polonia w Zaciszu o godz. 16.00. Z uwagi na
fakt, że tego dnia odbywała się
sesja Rady Miejskiej w Łowiczu,
organizatorzy opóźnili nieco start
imprezy, aby mogli przybyć na
nią zaproszeni radni i burmistrz
Krzysztof Kaliński. Delegacja
REKLAMA

z ratusza została zresztą powitana brawami.
Potem był czas na życzenia,
serdeczności i kwiaty – które
otrzymała każda z pań obecnych
na spotkaniu. Krzysztof Kaliński,
zanim złożył życzenia, przyznał,
że kobiety są mężczyznom w życiu bardzo potrzebne, czym od
razu wywołał uśmiechy na twarzach. – Trochę w przedszkolu
wam dokuczamy, pociągamy za
włosy. W szkole też. W tym wieku chłopaki trzymają się razem,
dziewczynki oddzielnie, ze sobą.
Później, gdy macie kilkanaście lat
i my tyle samo, to się w was podkochujemy... Inaczej wy rozumiecie miłość i my też inaczej. To też
jest element różnic między nami
– mówił burmistrz, dodając, że
w przyrodzie zwykle jest tak, że
samce są ładniejsze, np. kogut od
kury, lew od lwicy, a u ludzi jest
odwrotnie...
I znów wywołał śmiech
na sali, gdy powiedział, że kobiety
są piękniejsze niż mężczyźni, bo

przystojność mężczyzn nie mierzy
się ich urodą, tylko tym, co mają
w głowie i w portfelu.
Dalej snuł opowieść o relacjach
męsko-damskich w życiu dorosłym. Mówił o romantycznych zaręczynach, ślubie i o prozie życie
– przyjściu na świat potomstwa,
którego wychowanie zwykle bardziej obciąża kobietę niż mężczyznę. Na koniec życzył paniom,
żeby czuły się kochane, żeby doświadczały tej miłości od mężczyzn, nie tylko okazjonalnie.
Dalsze prowadzenie imprezy przejęli tym razem panowie
z klubu (Włodzimierz Solarek,
Stanisław Krężołek i Mieczysław
Bachura), którzy zaprezentowali
wiersze o kobietach i miłości.
Potem był – na zachętę – jeden
taniec w parach, przy czym tańce na dobre rozpoczęto po obiedzie, do którego wszyscy wspólnie zasiedli. Tańce trwały do godz.
21.30. Byłe chwile, że parkiet
w Polonii był za mały, bo tak dużo
osób chciało się bawić.
mwk

To motywy przewodnie dyktand, jakie napisali uczestnicy
Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego pod nazwą „Ortograficzna Alfa i Omega”, który odbył
się we wtorek, 28 lutego, w Szkole
Podstawowej w Wygodzie.
Wzięło w nim udział 95
uczniów: 29 uczniów klas III,
27 uczniów klas IV (jedna osoba
nie dojechała) i 39 uczniów klas
V-VI.
– Określenie „międzyszkolny”
może mylnie sugerować niewielki zakres konkursu, ale rywalizacja uczniów z 20 szkół powiatu łowickiego świadczy, że konkursy
przedmiotowe pozwalają integrować młodzież z ogromnego terenu
– zauważyła dyrektor SP w Wygodzie, Agnieszka Wawrzyniak.

W każdej kategorii wiekowej
uczestnicy finału międzyszkolnego napisali dyktando oraz pisemny sprawdzian umiejętności ortograficznych. W teście pojawiły
się pytania m.in. dotyczące wyjaśniania zasad pisowni wskazanych
wyrazów z trudnością ortograficzną, niektóre zadania polegały na
wypełnieniu tabeli lub krzyżówki.
Dyktando w kategorii I dotyczyło przyjęcia u kuny Żanety,
w kategorii II – hobby wujka Hieronima, zaś w kategorii III – problemów Pankracego.
Jeden z fragmentów tego ostatniego dyktanda brzmiał: „Jakby
tego było mało, jeden z nie najstarszych kolegów znowu drwił
z jego imienia. Chyżo sobie poczynał chybki dryblas z piątej.

Rzeczywiście imię Pankracego
nie należało do nieoryginalnych.
Jednak takie imię mogła wymyślić tylko Hermenegilda, czyli
babcia młodzieńca”.
Teksty dyktand oraz sprawdziany umiejętności ortograficznych
ułożyła, jak co roku, komisja konkursowa, w składzie której są nauczycielki Szkoły Podstawowej
w Wygodzie.
Po ortograficznej rywalizacji
uczestnicy uzupełnili stracone kalorie pączkiem i owocowym sokiem, o co zadbali organizatorzy. – Wszyscy opuszczali szkołę
w bardzo dobrych nastrojach, co
wróży, być może, potrzebę zapewnienia dla uczestników dużej ilości
nagród. I oby tak się stało! – ma
nadzieję dyrektor.
oprac. aa

Łódź|UczenniceILOstartowaływkonkursiewokalnym

Śpiewają... i to po niemiecku!
Uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu 10 lutego
wzięły udział w odbywającej się
w XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi szóstej edycji konkursu „Śpiewać każdy może…
i to po niemiecku”.
– Tym razem bez sukcesów,
choć w latach ubiegłych nasze
uczennice odnosiły je w tym
konkursie. Wszystkie dziewczęta wspaniale się zaprezentowały,
wykonały utwory na wysokim
poziomie językowym i artystycznym, za co otrzymały dyplomy od organizatorów konkursu
– oceniła germanistka Alicja Kalińska, która wspólnie z Moniką
Kleczyńską sprawowała opiekę
nad przygotowaniem dziewcząt
do konkursu.
I LO reprezentowały w Łodzi uczennice klasy 2a: Ewelina
Głowacka, której na skrzypcach

ILOWŁOWICZU

MIROSŁAWAWOLSKA-KOBIERECKA

Przyjęcie u kuny Żanety, hobby wujka
Hieronima i problemy Pankracego

Uczennice I LO im. Józefa Chełmońskiegowśróduczestników
konkursu„Śpiewaćkażdymoże…itoponiemiecku”.

akompaniowała Marianna Zygmunt; Kamila Charążka i Natalia Słodyczak z 2c z grającą na
gitarze Weroniką Janczak z 2a
oraz Oliwia Jankowska i Monika
Brytkowska z klasy 1a, którym
towarzyszyły tańczące koleżanki:
Małgorzata Kunicka, Dominika
Stanisławska i Natalia Piasta.

Alicja Kalińska przyznała, że
udział w tym konkursie wymaga
nie tylko umiejętności wokalnych,
ale też językowych, gdyż komisja
ocenia również wymowę. Jednocześnie germanistka potwierdziła,
że uczennice, które wzięły udział,
wyróżniają się bardzo dobrą znajomością jęz. niemieckiego.
aa

14

www.lowiczanin.info

9marca2017nr 10

Łowicz|Językfrancuskizdominowałspotkanie

Kultura w smakach, poezji i piosence

Gimnazjaliści z ŁyszkowicuczylisięwZSPnr3przygotowywaniasłodkichbezalkoholowychdrinków.

Łowicz|ZSPnr3

Kolejni gimnazjaliści
na warsztatach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 chętnie gości w swoich
progach gimnazjalistów. 27 lutego
byli to uczniowie Gimnazjum nr 4
w Łowiczu, a dzień później Gimnazjum w Łyszkowicach. Młodzi
goście mieli okazję wziąć udział
w warsztatach gastronomicznych,
kelnerskich, hotelarskich oraz językowych – z angielskiego i niemieckiego zawodowego.
REKLAMA

Zdarzali się wśród nich
uczniowie, którzy już wcześniej
zdecydowali, że będą kontynuować naukę w kierunkach, które ma w swojej ofercie ZSP nr
3. Zdecydowana większość jednak wciąż jeszcze nie wie, albo
nie jest pewna, jaką szkołę wybrać po zbliżającym się wielkimi krokami zakończeniu nauki
w gimnazjum. W prowadzeniu

warsztatów dla młodszych kolegów brali udział uczniowie ZSP
nr 3, którzy przy okazji mieli też
sporo do opowiedzenia o panującej w szkole atmosferze i specyfice poszczególnych lekcji.
Zwieńczeniem warsztatów
była degustacja przygotowanych
przez gimnazjalistów smakołyków czy bezalkoholowych drinków.
tm

Uczniowie najchętniej wybierali francuskie kompozycje, sięgając do repertuaru muzyków takich
jak: Joe Dassin, Gerarda Lenormana, Zaz, Coeur de Pirate, Joyce
Jonathan, Indilę i Stromae. Była
także muzyka filmowa z lubianego przez młodzież frankofońską
filmu „Amelia”.
Język niemiecki i rosyjski można było usłyszeć w prezentowanych tego wieczoru utworach poetyckich. Uczniowie czerpali z
dorobku klasyki literatury Rosji i
Niemiec. Tego wieczoru można
było też usłyszeć „Katiuszę”, piosenkę Marleny Dietrich i tylko jeden utwór wykonywany w języku
angielskim.
W utworze „Soleil”, który
w oryginale wykonuje Grégoire, wystąpiło trio uczniów klas

AGNIESZKAANTOSIEWICZ

TOMASZMATUSIAK

24 lutego, w szkołach
pijarskich zorganizowany
został Językowy Wieczorek
Muzyczny.

Adam Głowacki, Miłosz Włodarczyk i Jakub Michalakzaśpiewali
„Soleil”.TapiosenkaprzyniosłaimszczęścienafestiwaluwSkierniewicach.

II gimnazjum: Adam Głowacki, Miłosz Włodarczyk i Jakub
Michalak. Jak nam powiedzieli,
piosenka przyniosła im wygraną
w konkursie piosenki obcojęzycznej w Skierniewicach, dlatego postanowili zaprezentować ją
również przed kolegami ze szko-

Polesie |UczniowiewMcDonald’s

Jak to wygląda od zaplecza?
50-osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu była 16
lutego w barze McDonald’s. Nie
był to jednak postój wycieczki na
hamburgera, ale okazja do przyjrzenia się od zaplecza pracy, jaka
jest w nim wykonywana. Uczniowie zostali zaproszeni do baru

przy autostradzie A2 na wysokości Polesia. To najbliższy Łowicza punkt tej globalnej sieci. Nie
bez znaczenia był tu fakt, że jego
kierownikiem jest Magdalena Boczek, absolwentka szkoły przy ul.
Powstańców 1863 r.
Uczniowie, podzieleni na 6-7
osobowe grupy, byli oprowadzani

ły. – Utwór opowiada o tolerancji
i równości – wyjaśnili zgodnie.
W drugiej części uczniowie mogli degustować specjały kulinarne
z Francji, Niemiec i Rosji. Na stole
znalazł się m.in. ser roquefort czy
brioche – francuskie śniadaniowe
ciasto drożdżowe.
aa

przez kierowników i menedżerów
po całym zapleczu McDonalda.
Poznawali panujące tam standardy pracy, zasady używania grilla, stołu do garnirowania, tostera
i innych urządzeń, a także rozmawiali o serwisie, kontrolach jakości
i sposobie przygotowywania różnych produktów. Na najbardziej
aktywnych uczestników wycieczki
czekały kupony o różnej wartości,
do wykorzystania w ciągu najbliższych dwóch tygodni.
oprac. tm
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Bolimów|ZłotyjubileuszSzkołyPodstawowej

50 róż na 50-lecie szkoły

AGNIESZKAANTOSIEWICZ

Dyrektor podstawówki Małgorzata Ciężarek (z lewej) i dyrektor
gimnazjum Agnieszka Osicka (z prawej)otrzymałyufundowany
przezwójtaStanisławaLinartaiRadęGminykoszpięćdziesięciuróż.

Na zakończenie uroczystości goście pozowali do pamiątkowego zdjęcia,wśródnichznaleźlisię
m.in.bylidyrektorzyinauczycieleszkoływBolimowie.

AGNIESZKAANTOSIEWICZ

Obchody rozpoczęły się od
mszy św. odprawionej w kościele św. Anny w Bolimowie, podczas której ks. proboszcz Krzysztof Chojnacki przekazał dla szkoły
prezent w postaci obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej.
Sztandar szkoły ponieśli do kościoła absolwenci szkoły, ci sami,
którzy byli w poczcie sztandarowym w dawniejszych, szkolnych
latach.

AGNIESZKAANTOSIEWICZ

W hali sportowej
w Bolimowie odbywały
się 25 lutego uroczystości
jubileuszowe 50-lecia
istnienia miejscowej
szkoły podstawowej,
tzw. „Tysiąclatki”.

Dorota Konopczyńska-AftewiczzcórkamiZosiąiOlą wystawęzdjęć
przedstawiających50latzżyciaszkołyoglądałyzzainteresowaniem.

REKLAMA

Dalsza część jubileuszu była
już kontynuowana w hali sportowej. W przygotowanym programie artystycznym pt. „Przyszłość
jest nauką dla teraźniejszości”
uczniowie przypomnieli historię
szkoły, która została otworzona
21 stycznia 1967 roku, jako jedna ze szkół w ramach obchodów
1000-lecia Państwa Polskiego
– jako tzw. Tysiąclatka.
Następnie zaprezentowanych
zostało kilka międzypokoleniowych występów – znane piosenki wykonywali m.in. absolwenci szkoły i ich dzieci – obecni
uczniowie. Jeden z największych
przebojów zespołu 2 plus 1 pod ty-

tułem „Chodź pomaluj mój świat”
śpiewała absolwentka szkoły Dorota
Konopczyńska-Aftewicz
i jej córki bliźniaczki Zosia i Ola.
Pasującą do okoliczności piosenkę Maryli Rodowicz „Ale to już
było” wykonała Małgorzata Kowalska i jej córka Marysia. O tym,
że mimo iż los czasem rzuca nas
w daleki świat, ale gdy poznamy
smak życia, zaczynamy tęsknić
do rodzinnych stron, śpiewała Julia Tuszyńska – dawniej uczennica
Gimnazjum w Bolimowie, dzisiaj
uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie.
Na zakończenie wszyscy występujący uczniowie zaśpiewa-

li „Bo gdzie jeszcze ludziom tak
dobrze jak tu? Tylko w Bolimowie!”, na kanwie znanej piosenki
biesiadnej „Tylko we Lwowie”.
Dalsza część uroczystości była
przeznaczona na wystąpienia zaproszonych gości, wśród których
znaleźli się m.in. poseł na sejm RP
Dorota Rutkowska, radna Sejmiku Wojewódzkiego Beata Ozga-Flejszer, radni powiatowi i wielu
innych.
Wśród składających życzenia
znaleźli się reprezentanci gminy
Bolimów. Wójt Stanisław Linart
w asyście przewodniczącej rady
Aleksandry Kołosowskiej i innych
radnych złożyli na ręce dyrektorek: bolimowskiej podstawówki
Małgorzaty Ciężarek i gimnazjum
– Agnieszki Osickiej, kosz 50 róż
na jubileusz 50-lecia szkoły.
W tak ważnym dniu nie zapomniano o byłych dyrektorach
szkoły w Bolimowie, dlatego na
środek zaproszono: Krystynę Stokowską, Jana Kozickiego, Helenę Dałek, Józefa Skonecznego,

Aleksandrę Kołosowską, wieloletnią wicedyrektor Reginę Letką, obecną dyrektor szkoły podstawowej Małgorzatę Ciężarek,
a także dyrektorki gimnazjum:
byłą – Mariannę Strożek i obecną – Agnieszkę Osicką. Na uroczystości nie mógł być obecny ze
względu na stan zdrowia były dyrektor podstawówki Jan Kop, ale
o nim wspomniano.
Dziękowano też za współpracę
ze szkołą wójtom – Stanisławowi
Linartowi i byłemu wójtowi Andrzejowi Jagurze. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni
do sąsiedniej sali gimnastycznej,
gdzie przygotowany został poczęstunek, a atmosfera sprzyjała
wspominaniu szkolnych lat.
Jeszcze w hali sportowej można było obejrzeć wystawę zdjęć
przedstawiających 50-lat istnienia
szkoły.
aa
Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć z uroczystości na naszej stronie Lowiczanin.info.
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PKP|ModernizacjaliniikolejowejWarszawa–Poznań–corazwięcejszczegółów

500 pociągów na dobę
Znamy coraz więcej szczegółów dotyczących modernizacji przechodzącej przez Łowicz magistrali kolejowej
E20 łączącej Warszawę z Poznaniem. PKP Polskie Linie Kolejowe szacują, że roboty rozpoczną się
w połowie roku. Należy jednak zwrócić uwagę, że zadanie to podzielone zostało na 3 kontrakty
i dla każdego z nich organizowany jest odrębny przetarg. Nie wszystkie już zostały rozstrzygnięte.

marcin.kucharski@lowiczanin.info

Pierwsza część zadania dotyczy obszaru tzw. lokalnego centrum sterowania (LCS) Łowicz,
a konkretnie odcinka Sochaczew
– Żychlin na linii nr 3 i Placencja
– Łowicz Główny na linii nr 11.
Druga obejmuje odcinek Żychlin
– Barłogi (tzw. LCS Kutno), trzecia zaś Barłogi – Swarzędz (LCS
Konin).
9 lutego PKP PLK poinformowały o wybraniu oferty firmy
Torpol w przetargu na modernizację odcinka Swarzędz – Barłogi w obszarze LCS Konin. Wartość prac to prawie 1 mld zł.
Poinformowało też, że konsorcjum firm Budimex, ZUE i Strabag złożyło najkorzystniejszą
ofertę w przetargu na modernizację odcinka kolejowego Żychlin
– Barłogi (LCS Kutno) na kwotę 688,8 mln brutto. W tym przypadku wykonawca zadeklarował,
że prace potrwają 42 miesiące liczone od daty rozpoczęcia robót.
Przetarg nie został jednak jeszcze
oficjalnie rozstrzygnięty, choć
PKP PLK wskazują, że do rozpoczęcia robót ma dojść w czerwcu
tego roku.
Cały czas natomiast nie są znane wyniki przetargu na odcinek
w obszarze LCS Łowicz. Procedury trwają od jesieni 2015 roku.
Do modernizacji odcinków z Sochaczewa do Żychlina i tzw. łącznicy torowej z Placencji do granic Łowicza (formalnie jest to
odcinek linii Łowicz – Skierniewice) w obszarze działania LCS
REKLAMA

Jaki zakres robót
Inwestycja przewiduje m.in
wymianę ponad 230 km torów
(z częściowa wymianą podtorza), przebudowę sieci trakcyjnej

Z okolic łowickiego dworca
zniknie kładka nad torami. Powstać mają przejścia podziemne
wyposażone w windy. Będą zlokalizowane mniej więcej w miejscu, gdzie obecnie jest przejście
służbowe przez tory.
Peron „łódzki” ma być wydłużony o kilkadziesiąt metrów,
część torów będzie poprowadzona w nowym śladzie, dlatego też
przesunięty też ma być m.in. przejazd kolejowy na Gen. Klickiego.
Będzie znajdował się kilkanaście
metrów bliżej budynków dawnej
„Paszarni”. Potrzeba przesunięcia torów i tym samym przejazdu
wynika z konieczności dostosowania parametrów łuku torowiska
do tego, by pociągi mogły osiągać
w tym miejscu wyższe prędkości.

z wymianą konstrukcji wsporczych oraz systemu sterowania ruchem kolejowym, przebudowę 10 stacji i przystanków,
w tym też m.in. stacji w Łowiczu
oraz budowę oczekiwanego od
wielu lat wiaduktu kolejowego
w Łowiczu. Zmodernizowana
ma być sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem. Powstać mają trzy nowe lokalne
centra sterowania ruchem w Łowiczu, Kutnie i Koninie – miejsca, w których system komputerowy pod nadzorem dyżurnych
ruchu steruje ruchem kolejowym.
Budynek łowickiego centrum
powstanie na działce znajdującej
się za planowanym parkingiem
przy ul. Dworcowej w kierunku
ulicy Nieborowskiej.
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nego toru na około rok na odcinku ze Swarzędza do Wrześni oraz
z Bednar do Konina. W 2019 roku
zamknięty ma natomiast zostać jeden tor pomiędzy Bednarami i Sochaczewem. Ostateczne decyzje
co do zamknięć torowych i wyłączeń z ruchu jeszcze nie zapadły.
Po remoncie
160 km/h na całej linii
Projekt zakłada, że prędkości osiągane na całej tej linii
będą wynosiły po modernizacji
do 160 km/godzinę. Obecnie są
ograniczane odcinkami do 120
km/godzinę. Modernizacja spowoduje też dwukrotne zwiększenie przepustowości linii.
W ciągu doby przejeżdżać będzie mogło do 500 pociągów.
Przypomnijmy, że linia kolejowa E20 przechodziła odcinkami modernizacje w latach 1998
– 2007. Jej celem było dostosowanie parametrów linii do standardów unijnych i wymogów
umów międzynarodowych. Nie
objęła ona wtedy stacji kolejowych, obiektów inżynieryjnych
oraz wszystkich odcinków. Modernizacja ma objąć te elementy infrastruktury, które wtedy nie
zostały wykonane. 

Łowicz|Toniejedynezmiany

Co dalej z dworcami PKP i PKS?

MARCINKUCHARSKI

MARCIN
KUCHARSKI

w Łowiczu, zgłosiło się 11 konsorcjów, w tym firmy polskie, czeskie, włoskie, hiszpańskie oraz
o kapitale międzynarodowym.
Cała trzyczęściowa inwestycja powinna zostać zakończona
i rozliczona do 2020 roku, bowiem jest finansowana z instrumentu finansowego Unii Europejskiej – Łącząc Europę (CEF)
i musi zostać do tego czasu rozliczona, by PKP nie straciła dofinansowania. Całkowity jej koszt
– według szacunków PKP PLK
– to 2,6 miliarda złotych.

Utrudnienia
dla pasażerów
PKP PLK już od kilku miesięcy planuje tymczasowe, odcinkowe zamknięcia linii i ograniczenia
w ruchu pociągów. W poważny
sposób dotkną one również mieszkańców Łowicza. Utrudnienia te
mogą potrwać nawet dwa lata.
Ruch pociągów na odcinku
Podstolice (kilka kilometrów za
Wrześnią – przy. red.) – Barłogi
w terminie od czerwca 2017 roku
do czerwca 2019 roku będzie całkowicie wstrzymany. Na czas remontu ten odcinek będzie całkowicie zamknięty.
Na pozostałych odcinkach prace będą prowadzone przy zamknięciu jednego toru. Z uwagi
na to, że ruch będzie odbywał się
po 1 torze, można spodziewać się
wydłużenia czasu podróży, a nawet ograniczenia liczby połączeń
pomiędzy Łowiczem a Warszawą
i Kutnem.
Od września do października 2018 roku na odcinku Kutno
– Barłogi w celu wykonania robót przy budowie mostów kolejowych i rozjazdów planowana jest
jednomiesięczna przerwa w ruchu
pociągów. W czerwcu 2017 roku
planowane jest zamknięcie jed-
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Budynek dworca Łowicz Głównyteżbędziemusiałzostać
wyremontowany,alezakresrobótniezostałjeszczeustalony.

Rzecznik spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z pytaniami dotyczącymi zakresu remontu samego budynku dworca
Łowicz Główny odesłał nas do
innej spółki. Kiedyś byłaby to
spółka PKP Dworce Kolejowe
albo PKP Nieruchomości, a po
kolejnych zmianach po prostu
PKP S.A.
– Dworzec Łowicz Główny
znajduje się wśród 464 dworców
umieszczonych na liście obiektów objętych naszymi potrzebami inwestycyjnymi. Zakres, harmonogram i źródła finansowania
będą przedmiotem ustaleń. Gdy
tylko będą znane szczegóły dotyczące tego dworca, przekażemy

stosowne informacje – uzyskaliśmy odpowiedź od Aleksandry Grzelak, starszej specjalistki
z Wydziału Prasowego Biura Komunikacji i Promocji Polskich
Kolei Państwowych S.A.
To, że remont dworca będzie
konieczny, wiadomo chociażby
z tego względu, że do budynku przylega kładka nad torami
i można z niej wejść na piętro
budynku. Ponieważ kładka zniknie z przystacyjnego krajobrazu (powstać mają przejścia podziemne wyposażone w windy),
zmiany będą musiały dotyczyć
też i budynku dworca.
Z kolejowego terenu krajobrazu zniknie też dworzec autobu-

sowy PKS. Już od lat nieczynne są budynki kasowe owego
„dworca”, a autobusy wykorzystują tylko część zatok parkingowych i stanowisk. Teren ten jest
własnością PKP.
– Dworzec w takiej formie
nie będzie potrzebny. Autobusów nie jeździ już tak dużo, nie
ma kas dworcowych. Nie wykluczamy, że po zmianie układu
drogowego autobusy będą mogły zatrzymywać się w różnych
miejscach. Żadne ostateczne decyzje w tej sprawie jednak jeszcze nie zapadły – dowiedzieliśmy się w łowickiej placówce
PKS, która podlega skierniewickiej.
mak
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Okruchy życia
WSPOMNIENIA|POZOSTANĄWNASZEJPAMIĘCI

Adam „Egi” Klimkiewicz (1966-2016)

Adam „Egi” Klimkiewicz
(1966-2016)
Wpierwsząrocznicę
śmierciwspominamy
znanegopowszechnie
wŁowiczumuzyka
zwanego„Egim”,basistę
zespołurockowego
Koniunktura,społecznika,
instruktoraharcerskiego
ipropagatoratrzeźwego
życia.Zginął4marca2016
rokuwtragicznym
wypadkupodBolimowem,
gdywracałzdziałki
wJoachimowie-Mogiłach.
Miejscetospełniało
wjegożyciuważnąrolę:
spędzałtamczaszrodziną
iprzyjaciółmi,wgorszych
chwilachbyłodlaniego
odskoczniąiazylem.



Rodzina
musi być razem
Wśród cech opisujących Adama Klimkiewicza, żona Urszula
na pierwszym miejscu wymienia to, że był niezwykle rodzinny. Przy okazji wszystkich świąt
i uroczystości dążył do tego, by
rodzina była razem.
Pragnął też, by w gronie rodzinnym świętowane były
wszystkie sukcesy. Zorganizował huczne przyjęcie, gdy ich
najstarszy syn zdobył tytuł inżyniera.
W codziennych relacjach był
bardzo ugodowy, nie inicjował
konfliktów. Gdy już do drobnych sprzeczek dochodziło, nie
pozwalał, by negatywne emocje
brały nad nim górę. Po prostu
jechał na działkę lub szedł na
muszlę koncertową, by pograć
na gitarze – i mu przechodziło.
– Zresztą zanim na tę działkę dojechał, to ja już do niego
dzwoniłam. Oboje uważaliśmy,
że szkoda życia, by trwonić je
na kłótnie i nie odzywanie się
do siebie. Szczególnie, gdy kogoś się kocha – mówi Ula. Jednocześnie wspomina, że relacja,
która ich łączyła, była wyjątkowa.
– Rozpuścił mnie do granic
możliwości. Potrafił bez okazji przynosić kwiaty lub drobne
upominki – śmieje się dzisiaj.
Mówi też, że tym, co Adama
wyróżniało, było to, że mimo
że był gadułą – potrafił słuchać.
Dlatego wiele osób przychodziło do niego ze swoimi problemami, był ich powiernikiem.
Wielu znajomym bliższym
i dalszym pomógł wyjść z nałogu alkoholowego.
Mało kto wie, że był też lokalnym patriotą. Wiele czytał
o Łowiczu, znał różne ciekawostki, które chętnie opowiadał przy różnych okazjach znajomym.
Adam pasjonował się ponadto piłką siatkową, jeździł na mecze ligowe do Łodzi.

W życie wkładał
całe życie
Adam Klimkiewicz publicznie, jak i w gronie znajomych,
otwarcie mówił o tym, że jest
trzeźwym alkoholikiem. – Uważał, że to warunek konieczny
wyzdrowienia. Wstyd jest przeszkodą. Był jednym znanym mi
trzeźwym alkoholikiem, który
wyszedł z nałogu – mówił nam
Michał Kordecki, komendant
Hufca ZHP.
To właśnie z inicjatywy
„Egiego” w łowickim hufcu został zainicjowany szereg profilaktycznych pogadanek dla młodzieży. W trakcie takich spotkań
głos zabierali profesjonaliści:
psychologowie i terapeuci, ale
najwięcej – bo z autopsji – mógł
powiedzieć Adam. Opowiadał
o trudnych doświadczeniach,
jeszcze z czasów zanim zaczął
w pełni trzeźwe życie. – Myślę,
że jego świadectwo sprawiło,
że niejeden młody człowiek doszedł do wniosku, że nie warto
w to brnąć, widząc jak marnuje
to życie – powiedział nam Michał Kordecki.
Adam, mimo wielu lat trzeźwego życia, był bardzo świadomy choroby alkoholowej,
z której udało mu się wyjść. Ze
spotkań AA nigdy nie zrezygnował, jeździł na nie do Bolimowa,
w późniejszym czasie dołączył
też do „Pasiaczka” w Łowiczu.

Utrzymywał kontakt z ludźmi z AA, którzy podobnie jak on
przestali pić. – Dużo czasu spędzaliśmy w takim abstynenckim
gronie – powiedziała nam Ula.
Pamięta ona, że nie raz Adam
odwoził kogoś na odwyk do Sochaczewa, by pomóc mu skończyć z piciem.
Do końca był też członkiem
miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zdaniem Michała Kordeckiego „Egi” był społecznikiem
z krwi i kości. – W życie wkładał
całe życie – wspominał go mój
rozmówca kilka dni po tragicznym wypadku.
Drugie życie
Wiktor Ambroziak, syn przyjaciół rodziny Klimkiewiczów,
uważa, że dostał od Adama „drugie życie”. Chłopak miał problemy z narkotykami. Gdy opuścił
ośrodek odwykowy, Adam zaproponował mu granie na perkusji w Koniunkturze. Chciał w ten
sposób wypełnić jego czas wolny. Niestety po pewnym czasie
Wiktor wrócił do nałogu.
– Z czasem zacząłem opuszczać próby, było mi wstyd, nie
chciałem żeby Adam widział
mnie w takim stanie. On jednak
cały czas radził mi, żebym choć
spróbował się opamiętać i przerwać ciąg – relacjonuje Wiktor.

ARCHIWUMPRYWATNE

dokończenie z NŁ 9

Adam „Egi” Klimkiewicz podczaskoncertuKoniunkturywArtPiwnicy
dlawolontariuszySzlachetnejPaczki–nazdjęciudwojeznich–
KatarzynaMądraczykiPawełWięcek.
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ODESZLI OD NAS
24.02.2017–5.03.2017
24 lutego:
ZdzisławMichalak,l.86
25 lutego:
JanCharążka,l.85
26 lutego:
MirosławMichalski,l.63,
Stryków.
27 lutego:Władysława
Łoniewska,l.84,Łódź.
28 lutego: Kazimiera
Kucharska,l.82,Łowicz;
HenrykBoczek,l.74,
NiespuszaWieś.
1 marca: Stanisław
Budniak,l.60,Łowicz.
3 marca: Eugeniusz
Cywiński,l.82.
4 marca:
FeliksaKujawiak,l.93.
5 marca:
AnielaŚcibor,l.75,Łowicz.
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Gdy z powodu narkotyków stracił pracę i wylądował w szpitalu na skutek przedawkowania,
przyszedł moment opamiętania.
Podjął decyzję o powrocie na leczenie. Niestety, czas oczekiwania na miejsce w ośrodku odwykowym wynosił co najmniej pół
roku. Chłopak tyle czekać nie
mógł.
Wtedy pomógł Adam, który
znalazł miejsce w ośrodku pod
Szczecinem. Po powrocie z leczenia Adam znów zaproponował chłopakowi granie w kapeli.
Kilka miesięcy później Wiktor został pobity w drodze do
domu, pod pubem. Nastąpiło
podejrzenie zerwania ścięgien
w ramieniu, co postawiło pod
znakiem zapytania jego granie
na perkusji. Adam podtrzymywał chłopaka na duchu, mówiąc
mu, że niebawem wróci do zdrowia i grania na instrumencie.
Kontakt na jakiś czas im się
urwał. Kolejny telefon otrzymał
Wiktor od Adama w dniu jego
wypadku. – Porozmawialiśmy
o moim ciężkim czasie z powodu uszkodzonej ręki i strachu, że
już nigdy nie zagram – opowiada Wiktor.
Wieczorem chłopak był ze
swoim drugim zespołem na
próbie, gdy nagle jeden z chłopaków z kapeli wybiegł na zewnątrz, gdzie reszta paliła papierosy, krzycząc, że Adam nie
żyje. Ta noc była dla Wiktora
potwornie ciężka.
– Na zawsze będę miał Adasia
w swojej pamięci, tak samo jak
cała moja rodzina. Dzięki niemu
odzyskali prawie już martwego
syna – powiedział nam Wiktor.
Harcerstwo – z tego się
nie wyrasta
Na pierwszy obóz harcerski
Adam pojechał, gdy miał 4 latka. Zabrała go ze sobą mama,
która była na tym obozie pielęgniarką.
Kiedy był troszkę starszy wstąpił w szeregi harcerstwa, pełniąc na początku
funkcję oboźnego – osoby odpowiedzialnej za przygotowanie
obozowiska.
Z harcerstwa odszedł w latach
90. Powrócił jednak do niego już
w dorosłym życiu, jako instruktor. Związał się z hufcem ZHP
Łowicz, miał stopień podharcmistrza.
Był zapraszany na świeczkowiska, organizował pogadanki profilaktyczne dla harcerzy.
Prowadził też w hufcu warsztaty gitarowe.
W łowickim oddziale PGE
poznał małżeństwo Waśkiewiczów, Alberta i Iwonę, prowadzących wtedy hufiec ZHP
Głowno. Przyjechali oni załatwić formalności związane z dostawą prądu. Adam już
wcześniej o nich słyszał, dlatego ich rozmowa szybko zeszła
na wspólny temat – harcerstwa.
Hufiec w Głownie organizował wtedy wyjazd patriotyczny do Wilna, do wzięcia udziału w którym zaproszenie dostali
Adam i jego żona Ula. Na wyjeździe poznali szersze grono
harcerzy w przybliżonym wieku. Od tamtej pory zaprzyjaźnili się z nimi i zaczęli spotykać
regularnie. Ich początkowo krążąca wokół harcerstwa relacja
szybko przerodziła się w przyjaźń. Do tego stopnia, że spędzali razem rodzinne uroczystości.
Klimkiewiczowie aktywnie
brali udział w wydarzeniach organizowanych przez głowieński hufiec. Adam często grywał
u nich z Koniunkturą.



– Tacy nasi przyjaciele, którzy byli zawsze, kiedy była taka
potrzeba – mówi nam Ula. Dodaje też, że Adam zaraził harcerską pasją także synów.

Łowicz|Zapisynarajddowtorku

Szlachetna Paczka
Adam niezwykle cieszył
się, gdy Ula zaangażowała się
w minioną edycję Szlachetnej
Paczki. Liderką łowickiej akcji
była wtedy Katarzyna Mądraczyk. Poznały się za pośrednictwem Agnieszki Kołaczek. To
po rozmowie z nią Ula podjęła
decyzję, że chce zostać wolontariuszką.
– Fakt ten bardzo ucieszył
Adama, który przywoził żonę
na spotkania organizacyjne.
Cieszył się, że pomaganie sprawia jej tyle radości – mówiła
nam Katarzyna Mądraczyk.
Z czasem Adama zaczęło
„być więcej” podczas przygotowań tak akcji, jak i wielkiego
finału.
– Pamiętam jaki był ze mnie
dumny – wspomina Ula.
Po zakończeniu akcji Adam
był pełen podziwu dla całej ekipy Szlachetnej Paczki, dlatego zdecydował, że wraz z Koniunkturą zagra koncert w Art
Piwnicy dla wszystkich wolontariuszy i darczyńców.
Wpadli też jego przyjaciele
z hufca w Głownie. Wszyscy
miło spędzili wieczór.

Do 14 marca oddział
Polskiego Towarzystwa
TurystycznoKrajoznawczego w Łowiczu
przyjmuje zapisy na Rajd
na Powitanie Wiosny,
który odbędzie się w sobotę,
18 marca. Do wyboru
są trzy trasy: piesza,
rowerowa i kajakowa.

Solidarność
Adam Klimkiewicz udzielał się też aktywnie w łowickiej „Solidarności”. Przez dwie
kadencje był członkiem Rady
Oddziału NSZZ „Solidarność”
w Łowiczu: w latach 2006-2010
oraz 2010-2014.
Pełnił też funkcję zastępcy
przewodniczącej Teresy Kowalskiej-Sucheckiej, był wybierany na delegata na WZD
Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.
– Ciepły, otwarty człowiek,
nikomu nie odmówił pomocy. Był dla mnie dużym wsparciem. Pamiętam jak bardzo
pomagał przy postawieniu pomnika Jerzego Popiełuszki
– wspomina Teresa Kowalska-Suchecka.
Adam Klimkiewicz aktywnie
udzielał się także w zakładowej
„Solidarności” w PGE.
Tragiczny wypadek
Adam Klimkiewicz zginął
w wypadku pod Bolimowem.
Tragedia wydarzyła się 4 marca 2016 roku, właśnie upływa
rok od śmierci muzyka. Jak pusty jest dom bez „Egiego”, bez
jego muzyki, miłości i optymistycznego nastawienia do życia, mimo że dookoła mnóstwo
związanych z nim pamiątek,
najlepiej wiedzą jego żona i synowie.
O tragedii sprzed roku przypomina też niedokończony remont, w trakcie którego byli
Ula i Adam, gdy zdarzył się
wypadek. Kilka dni wcześniej
wracali z wyjazdu do sklepów
meblowych, gdzie oglądali wyposażenie do domu.
Ula pamięta jedną z takich
ostatnich szczerych i osobistych
rozmów, jaką odbyli.
– Cieszyliśmy się z tego, co
razem udało nam się osiągnąć
– mówi Ula. – Mówił: Czego ja
mogę chcieć więcej: mam własną pasję, którą kocham. Pozwalasz mi na nią. Mam ciebie,
dzieci – im się układa, mamy
wnuka. I naszą działkę... Czego
chcieć więcej? To chyba było
takie nasze pożegnanie – tak
myśli o tym dzisiaj.
aa

Powitaj wiosnę z PTTK
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Łowicz

Dzień otwarty
„Pod świerkami”

z Łowicza przez Maurzyce
i Świące do Bochenia. Rowerzyści do pokonania będą mieli około 30 km, przez miejscowości: Łowicz, Otolice, Świące,
Maurzyce, Strugienice, Bocheń,
Pilaszków, Jastrzębia. Grupa kajakarzy spłynie Bzurą od mostu
w Strugienicach do ujścia Słudwi do Bzury, w sąsiedztwie
Klewkowa. Wszyscy rajdowicze
spotkają się w okolicach wspomnianego ujścia, gdzie odbędzie
się topienie Marzanny.
Celem rajdu będzie gospodarstwo Marleny Kozy w Bocheniu,
gdzie będzie czekało na nich
ognisko nad którym będą mogli
upiec kiełbaski. Zabawa zakończy się około godz. 16.30. Z Bochenia do Łowicza turystów odwiezie autokar.
tb

W sobotę, 11 marca
w Przedszkolu
Integracyjnym nr 10
przy ul. Księżackiej „Pod
świerkami” w Łowiczu,
odbędzie się dzień otwarty.
W programie przewidziane
jest wystąpienie
dyrektor placówki
Emilii Żebrowskiej,
która wprowadzi rodziców
w temat posłania dziecka
do przedszkola, przedstawi
bazę lokalową i realizowane
programy nauczania.
Dla dzieci natomiast
przewidziano zabawę
integracyjną – poszukiwanie
słodkiej wyspy z piracką
załogą Kapitana Karmelka,.
Dzień otwarty rozpocznie
się o godz. 10. Kolejny jest
planowany na 25 marca. tb

W tej rubryce zamieszczamy fotografie noworodków,
które w dniach poprzedzających wydanie tego numeru
tygodnika urodziły się w szpitalach w Łowiczu
i w Głownie, wraz z datą i godziną tej szczęśliwej
dla rodziców chwili. Dziękujemy rodzicom,
którzy zgodzili się na publikację i życzymy dużo radości
z powiększenia rodziny. Każde nowo narodzone dziecko
witamy serdecznie w naszej lokalnej społeczności.
A jeśli Wasze dziecko urodziło się w tych dniach w jakimś
innym szpitalu – prosimy, przyślijcie nam fotografię i dane
(redakcja@lowiczanin.info) – także z przyjemnością je
zamieścimy. Redakcja

Jan Marcin Cieniecki,
ur.10.02.2017r.,godz.8.20,
dł.60cm,waga4.370g,synAnny
iMarcina,zam.Głowno.

Szymon Kowalik,ur.16.02.2017r.,
godz.23.45,waga4.660g,
dł.63cm,synKarolinyiPawła,
zam.Łowicz.

Magdalena Kochanek,
ur.23.02.2017r.,godz12.40,
waga3.500g,dł.54cm,córka
MartyiGrzegorza,zamStrzelcew.

Szymon Marczak,
ur.27.02.2017r.,godz.2.00,
dł.50cm,waga3.650g,
synIlonyiMarcina,zam.Osiek.

Ignacy Grabowicz,
ur.27.02.2017r.,godz.21.00,
dł.57cm,waga3.800g,
synBeatyiMichała,zam.Krępa.

Mariusz Fryczkie,ur.28.02.2017
r.,godz.1:15,dł.58cm,
waga:4.200g,synMarleny
iPrzemysława,zam.Bednary.

Róża Malarska,ur.28.02.2017r.,
godz.2:14,dł.56cm,
waga:3.700g,córkaAgnieszki
iKonrada,zam.Bobrowniki.

Filip Mikinka,ur.28.02.2017r.,
godz.17.30,dł.60cm,
waga:3.700g,synKingiiPawła,
zam.Domaniewice.

Fabian Wieteska,ur.04.03.2017
r.,godz.23.45,waga3.640g,
dł.58cm,synMartyiDariusza,
zam.Łowicz.

Franciszek Leśniewski, ur.
7.03.2017r.,godz.10.50;dł.51
cm;waga2.850g;synAleksandry
iKrzysztofa;zam.Łowicz

Wpisowe na rajd wynosi 3 zł
od członków PTTK i dzieci pod
opieką rodziców oraz 5 zł od pozostałych osób. Pieniądze należy
wpłacać najpóźniej do 14 marca.
w biurze PTTK lub na konto z dopiskiem opłata za rajd. Biuro będzie czynne w godzinach popołudniowych 9 (godz. 15-17) oraz i 14
marca (godz. 13-18).

Rajd rozpocznie się od zbiorki
uczestników trasy pieszej i rowerowej pod ratuszem miejskim na
Starym Rynku o godz. 12. Wówczas też odbędzie się konkurs na
najładniejszą Marzannę, strój wiosenny uczestnika rajdu lub udekorowany w motywy wiosenne rower. Organizatorzy spodziewają
się, że podobnie jak w latach minionych uczestnicy zaskoczą nas
kreatywnością. Zwycięzcy mogą
liczyć na ciekawe nagrody.
Osoby chcące wziąć udział
w spływie mogą się zapisać, kontaktując się bezpośrednio z komandorem spływu Mariuszem
Wiśniewskim – tel. 693 975 415,
trzeba jednak pamiętać, że ilość
miejsc na spływ jest ograniczona.
Uczestnicy trasy pieszej będą
mieć do pokonania ok. 12 km

Witamy wśród nas

REKLAMA
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Wystawa Agnieszki
Sapińskiej w GOK

Aktualności

w Domaniewicach. str. 22

Łowicz|MistrzostwanaErgometrzeWioślarskim

Wiosłowanie na kilometr...

Ergometr kojarzony jest przede
wszystkim jako sprzęt do ćwiczeń,
ale wyścigi na nim, nazywane
„wioślarstwem halowym”, mogą
być przedmiotem emocjonującej
i widowiskowej rywalizacji. Są organizowane mistrzostwa Polski czy
Europy w tej konkurencji, w których często biorą udział ci sami zawodnicy, którzy w sezonie letnim
wiosłują na wodzie, w tym członkowie kadr narodowych.
Podczas ćwiczeń na ergometrze
zaangażowane jest 95% mięśni
ludzkiego ciała, więc jest to narzędzie dobre do treningu ogólnego.
Poza tym, jest idealnym sprawdzianem kondycji organizmu, która
w tym przypadku jest jeszcze ważniejsza niż technika.
Ergometry, które służyły zawodnikom podczas mistrzostw, zostały
udostępnione przez Łowicką Akademię Sportu, która była jednym
z organizatorów wydarzenia obok
Łowickiego Centrum Kształcenia
Ustawicznego oraz II LO w Łowiczu, czyli szkół w których sali gimnastycznej toczyła się rywalizacja.

TOMASZMATUSIAK

32 uczniów
z 9 szkół wzięło udział
w zorganizowanych
2 marca po raz pierwszy
w historii Mistrzostwach
Powiatu Łowickiego na
Ergometrze Wioślarskim.
Zawody mają się odtąd
stać stałym punktem
w kalendarzu szkolnych
imprez sportowych.

Reprezentanci II LOspisalisięznakomicie.Odlewej:DawidKaszewski,AngelikaWielec,SylwiaWawrzyńczakiMieszkoBrzózka.

Zawodnicy
rywalizowali
w dwuosobowych zespołach, przy
czym liczono też każdemu z nich
czas indywidualny. Do przebycia
mieli dystans odpowiadający 1000
metrów – ergometry oczywiście
stały w miejscu, ale pokonany dystans i pozycję na wirtualnej trasie

Gimnazjum nr 1. Dalsze miejsca
na podium zajęli reprezentanci Gimnazjum nr 2 – drudzy byli
Aleksandra Perzankowska i Krystian Jakiel, a trzeci Natalia Szymczak i Michał Zabost.
W indywidualnej klasyfikacji
dziewcząt najlepsza była Karolina

można było oglądać na podłączonym do nich wyświetlaczu. Ci, którzy już raz próbowali pokonać na
nim taki dystans, wiedzą, że jest to
wyzwanie wymagające.
Wśród gimnazjalistów pierwsze miejsce zajął duet Karolina Wawrzyńska i Mateusz Blus z

RZUT OKIEM|KAMILSOBOLSZKOLIŁWKOLUMBII

Wawrzyńska. Druga była Aleksandra Perzankowska, a trzecia Izabella Opalska z Pijarskiego Gimnazjum.
W kategorii męskiej najlepszy
był Mateusz Blus, przed Krystianem Jakielem oraz Michałem Zabostem.

Łowicz – Łódź|Konkursmiędzyszkolny

Spedytorzy sprawdzali
swoją wiedzę

ŁAS

26 uczniów ZSP nr 4
w Łowiczu, kształcących
się na kierunku technik
spedytor, wzięło udział
28 lutego w szkolnym
etapie konkursu „Palety
EPAL i ich zastosowanie
w praktyce”.

W styczniu prezes Łowickiej Akademii Sportu Kamil Sobol przebywał przez kilka dni w Kolumbii
w Ameryce Południowej,gdziejakomistrztaekwondoposiadającyuprawnieniaszkolenioweprowadził
seminaria,atakżeegzaminnastopniemistrzowskie.OdbyłysięonewMedelinorazwSantaMarta,gdzie
zaprosiligoprezesitamtejszychklubów.–Przywiozłemniesamowitewrażeniazwyjazdu,SantaMartato
najstarszemiastoAmerykiŁacińskiej,bardzopiękne.Codoszkoleń,tobyłyspecyficzne,zajęciazzawodnikami,
zewzględunatemperaturę,odbywałysięwieczoraminaboiskach,podgołymniebem–powiedziałnam.
WprzeszłościpodobneseminariaprzeprowadziłwtakichegzotycznychkrajachjakBaliiNepal. tb

To pierwsza edycja konkursu zainicjowanego przez nauczycielkę przedmiotów zawodowych
w ZSP nr 4 w Łowiczu Paulinę
Wiosetek-Kraszewską. Jest ona
też autorką regulaminu konkursu,
który opracowała przy konsultacji
z partnerami projektu – Zarządem
ds. Rozwoju Polskiego Komitetu
Narodowego EPAL i Zespołem
Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi.
Młodzież z „Ekonomika” i zespołu szkół w Łodzi zmierzyła się
w pierwszym etapie z 20 pytaniami wielokrotnego wyboru, dotyczącymi tematyki palet. Kolejna
runda odbędzie się w Łowiczu
30 marca, a będzie w niej rywalizowało już tylko 10 najlepszych
osób – po 5 z każdej ze szkół.
Etap drugi będzie polegał
na rozwiązaniu dwóch zadań

praktycznych dotyczących wykorzystania palet w procesach
magazynowych i transportowych. Etap trzeci to już identyfikacja palet EPAL, a odbędzie się
on w firmie naprawczej na terenie Łowicza.
Rozstrzygnięcie
konkursu
i uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 4 kwietnia w Zespole Szkół Ekonomii i Usług
w Łodzi. Przewidziano 3 nagrody główne: nagrodę I stopnia dla
uczestnika z największa liczbą
punktów w konkursie oraz dwie
równorzędne nagrody II stopnia
– dla uczestników, którzy w każdej ze szkół uzyskali najlepsze
wyniki (wyłączając ucznia z nagrodą I stopnia).
Palety EPAL posiadają specjalne certyfikaty i spełniają określone wymagania dotyczące jakości – wymiary, rodzaj
i obróbka drewna oraz nośność
– wszystko określają normy.
Jak przekonuje Paulina Wiosetek-Kraszewska, przyszły spedytor i logistyk musi znać parametry palet EPAL, na tej
podstawie dopasowuje palety do
ładunku, który ma się na nich
znajdować.
aa

W klasyfikacji zespołowej
szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli Sylwia Wawrzyńczak
i Dawid Kaszewski z II LO. Gospodarzom zawodów przypadło również drugie miejsce, które wywalczyli Angelika Wielec
i Mieszko Brzózka. Trzecie miejsce zajęli Patrycja Lademan i Kacper Opalski z Pijarskiego LO.
Indywidualnie wśród dziewcząt najlepsza była Sylwia Wawrzyńczak. Kolejne miejsca na podium zajęły reprezentantki ZS
CKR w Zduńskiej Dąbrowie
– druga była Amelia Warkiewicz,
a trzecia Arleta Cichocka.
W indywidualnej klasyfikacji
męskiej wygrał Kacper Opalski
ze świetnym czasem 3:15.9. Drugi był Dawid Kaszewski, a trzeci
Mieszko Brzózka.
Organizatorzy zawodów zapowiadają, że odbędą się one również za rok. Chęć udziału już teraz zgłaszają nauczycielki WF
z występujących w zawodach
szkół.
W rozmowie z naszym reporterem podkreślały, że są pod
wrażeniem samego pomysłu, organizacji mistrzostw, a także panującej podczas nich atmosfery
zdrowej rywalizacji.
Warto dodać, że w czasie rywalizacji uczniowie mogli skorzystać z masażu wykonywanego przez uczniów ŁCKU,
a także poczęstunku. Nad ich bezpieczeństwem czuwała złożona
z pielęgniarki i uczniów ekipa ratowników – na szczęście nie musiała interweniować. Sędzią głównym zawodów była nauczycielka
z II LO Magdalena Ochmańska-Zrazek, która niegdyś sama brała udział w podobnych zawodach
jako zawodniczka.
Zachęcamy do oglądania naszego filmu z zawodów na stronie
internetowej lowiczanin.info. tm

Łowicz

Otwarte baseny
przy Kaliskiej
– przygotowania
do lata

Boisko do piłki plażowej
i urządzenia do zabaw
dla dzieci powstaną
przy otwartych basenach
przy ulicy Kaliskiej.
Zostanie też przesunięte
ogrodzenie, aby teren
przeznaczony do letniej
rekreacji był większy.
Pracownicy Zakładu Usług
Komunalnych zaczęli już
prace przygotowujące baseny
i teren wokół nich
do sezonu letniego.
Zajęli się podbudową, która
wymagała poprawienia.
– Baseny były nowością,
więc nie wszystko
przewidzieliśmy – mówił
nam dyrektor OSiR Zbigniew
Kuczyński. – Teraz jesteśmy
mądrzejsi o doświadczenie,
dlatego eliminujemy pewne
niedociągnięcia.
Przede wszystkim chodzi o to,
że dzieci wylewają
z małego basenu dużo wody.
Poprawienie podbudowy
sprawi, że nie będzie ona
spływała i gromadziła się
pod nim. tm

www.lowiczanin.info
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Łowicz|SpotkaniezMarcinemKlimczakiem

Dużo pytań, wiele ciekawych odpowiedzi
W spotkaniu udział wzięło około 20 osób, jak się okazało w części
zapalonych żeglarzy, stąd też było
wiele pytań i ciekawych odpowiedzi. Jak podkreślił Klimczak,
w sumie na oceanie spędził 72 dni.
Dlatego też pytano go o sen, zdrowie i pożywienie. – Spałem po 15
– 20 minut, to wystarczało mi, aby
się zregenerować, teraz jednak ciągle nie mogę się przestawić, nie
przespałem jeszcze całej nocy –
mówił. Na odpoczynek wchodził
do dość ciasnego wnętrza łódki,
gdzie przestrzeń między podłogą
a sufitem wynosiła zaledwie 90
cm. Ale były chwile, gdy na oceanie walczył o życie, wówczas nie
mógł pozwolić sobie na sen. Taka
sytuacja zdarzyła się u kresu jego
podróży, gdy miał wejść do portu
i walka z przeciwnymi wiatrami
i prądami morskimi trwała nieprzerwanie 60 godzin.
W czasie podróży nie miał natomiast objawów choroby morskiej.
Strzegł się przed wystawianiem
gołego ciała na słońce, aby uniknąć porażenia. Nie pił kawy, bo
mu nie smakowała, a gotował na
REKLAMA

małej kuchence gazowej, korzystając z 4 rodzajów sosów, słoików
z mięsem, kaszy, ryżu, makaronu.
Miał też chleb tostowy, zabrał też
1 kg cukru, 2 słoiki nutelli i 1,5 litra soku z cytryny. Wszystkiego
jednak nie zjadł, nie wypił też całego zapasu (160 litrów) słodkiej
wody – wypijał średnio 1,5 litra
dziennie. Dodał, że po raz pierwszy umył się po 50 dniach i zużył
na to 2 litry wody. Choć miał wędkę, nie korzystał z niej. – Ryby, które podpływały do łodzi były duże,
około 10 kilogramowe, było mi
szkoda złowić taką rybę i potem
nie zjeść wszystkiego i wyrzucić
mięso za burtę – opowiadał – Za
to ryby, które podpływały do łódki
bardzo ładnie pozowały do zdjęć.
Kilkakrotnie pojawiały się tez orki,
wielorybów nie widziałem – opowiadał.
– Nie zabrałem ze sobą lusterka, więc aby zobaczyć jak wyglądam, musiałem zrobić sobie zdjęcie aparatem – mówił, i wyjaśnił
odpowiadając na jedno z pytań, że
nie zrobił żadnego zdjęcia w czasie sztormu, bo miał zajęte ręce

TOMASZBARTOS

Łowiczanin Marcin Klimczak, który przepłynął
samotnie, na własnoręcznie zbudowanej łódce
klasy „Setka”, około 3,6 tys. mil morskich z Segres
w Portugalii do Fort de France na Karaibach, był
bohaterem spotkania, które odbyło się 2 marca
w sali Łowickiej Akademii Sportu (o wyprawie
pisaliśmy kilkakrotnie na łamach NŁ).

Marcin Klimczak (pierwszy z lewej)przekazujefotografięzwyprawynaręceprezesaŁASKamilaSobola
orazPiotraKowalskiego.

i robienie w takiej sytuacji zdjęć,
było ostatnią rzeczą, o jakiej mógł
pomyśleć. – Nie miałem chwili
zwątpienia, ani razu. Nie było czasu, aby o tym myśleć, musiałem
dotrzeć do celu – odpowiedział
nam inne pytanie. Miał też wesołe chwile m.in. w czasie pobytów
w jednym z portów, gdzie zatrzymali się też inni uczestnicy regat,
w których brał udział. Przebywający tam żeglarze z innych krajów
widząc stojące obok siebie łódki

z Polski, pytali, czy wszyscy Polacy maja łódki?
Pytany o bezpieczeństwo powiedział, że miał na łódce koło
ratunkowe, ale szybko zdał sobie
sprawę, że jego obecność na pokładzie była absurdem. Kto miałby bowiem rzucić mu koło, gdyby
wypadł z łódki, gdy na pokładzie
był sam. Dlatego cały czas miał
na sobie szelki i był przypięty do
łódki liną. Niestety większą część
podróży pozbawiony był elek-

tryczności, akumulatory uległy
rozładowaniu i nie było szans, aby
je naładować, nie mógł więc korzystać z radia i innych urządzeń,
które zabrał na pokład.
Pytany o muzykę powiedział,
że nawet nie pomyślał, aby wziąć
ze sobą cokolwiek do słuchania.
Płynął w ciszy. Czego brakowało mu najbardziej? Zwykłej rozmowy, przez całą podróż milczał.
Dodał, że w nocy na oceanie panuje niemal całkowita ciemność, na-

wet pełnia księżyca niewiele zmienia, problemem, który czasami się
zdarzał i powodował sporo problemów była tzw. dzika fala, która pojawiała się z dowolnego kierunku
i przestawiała łódkę z obranego
kierunku rejsu.
Uczestnicy spotkania pytali też
o jego plany na przyszłość. – Nie
mam żadnych sprecyzowanych
planów, ale wiem, że przyjdzie
taki moment, że ocean mnie wezwie. Od wielu żeglarzy słyszałem, że tak się dzieje i nie można wtedy nie odpowiedzieć na to
wezwanie – powiedział. Dlatego
planuje nie wyprawę, ale budowę
nowej łódki, której projekt już dla
niego powstaje. Będzie miała 8 m
długości, to duży skok w porównaniu z Setką, która płynął, ta ma
bowiem 4,5 m długości. W dalszej
perspektywie jest natomiast łódka
10-metrowa, przeznaczona już typowo do żeglugi na morze i ocean.
Przyznał jednak, że jego „Setka”
na oceanie i tak spisywała się bardzo dzielnie, choć została zbudowana według planów z 1985 roku
i była konstrukcją już nieco przestarzałą w stosunku innych do łódek uczestników regat.
Prezes Łowickiej Akademii
Sportu Kamil Sobol na zakończenie spotkania wręczył żeglarzowi
pamiątkową tabliczkę z tytułem
Honorowego Członka Akademii,
ten odwdzięczył się zdjęciem wykonanym w czasie rejsu z dedykacją dla gospodarzy spotkania. tb
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Kultura
Domaniewice|GminnyOśrodekKultury

Łowicz|BibliotekaPowiatowa

Niezwykła wystawa Agnieszki
Sapińskiej

Dzień Kobiet z poezją
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza na spotkanie z poezją o kobietach i dla kobiet, które odbędzie się w piątek,
10 marca, o godz. 16.30 w siedzibie biblioteki przy starym Rynku
(wejście od ul. 3 Maja).
Spotkanie pt. „Dzień Kobiet w
bibliotece” wpisuje się z cykl „Ludzie z pasją”. Do udziału w nim
zaproszeni są wszyscy miłośnicy
poezji – i panie, i panowie.
– Będzie szansa do zaprezentowania swojej twórczości. Podczas konkursu poetyckiego bę-

Od 23 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury
w Domaniewicach oglądać można wystawę malarstwa
autorstwa Agnieszki Sapińskiej. Są to prace niezwykłe,
gdyż artystka maluje je trzymając pędzel w ustach.

li także uwagę na ich dokładność,
nie kryjąc przy tym podziwu dla
faktu, że zostały namalowane przy
pomocy ust.
Agnieszka Sapińska urodziła się bowiem z dziecięcym porażeniem mózgowym, które spowodowało niedowład rąk. Swoją
przygodę z malowaniem zaczynała około dwudziestu lat temu,
w Spółdzielni Inwalidów „Tęcza”
w Łęczycy, z której pochodzi. Zaczynała od malowania akwarelami, by z czasem przejść na farby
olejne.
Agnieszka Sapińska należy od
1998 roku do Światowego Związku Artystów Malujących Ustami

JAKUBLENART

Na uroczystym wernisażu mieszkająca obecnie w Mąkolicach artystka pojawiła się
osobiście, wraz z rodziną. Gościom przedstawiła ją i wręczyła jej kwiaty dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Edyta Baleja.
Otwarcie ekspozycji odwiedziło
kilkadziesiąt osób. Z okazji Tłustego Czwartku na wszystkich
czekał poczęstunek, z obowiązkowymi tego dnia pączkami.
W ramach ekspozycji pokazano około trzydziestu obrazów,
przedstawiających przede wszystkim kwiaty, pejzaże i zwierzęta.
Wszystkie emanują bogactwem
kolorów. Goście wystawy zwraca-

Dyrektor GOK Edyta Baleja (z lewej) dziękujezaprzybycieAgnieszce
Sapińskiej.

i Nogami „VDMFK” w Księstwie
Liechtenstein. Współpracuje także z raciborskim wydawnictwem
„AMUN”. Swoje prace prezentowała już na wielu wystawach
indywidualnych, m.in. w Piątku,

Łowicz|BibliotekaA.K.Cebrowskiegozapraszanawystawę
Biblioteka imienia A.K. Cebrowskiego, mieszcząca się na
Bratkowicach w Łowiczu, zaprasza do oglądania wystawy fotogramów poświęconych Danucie Siedzik, pseudonim „Inka”,
17-letniej sanitariuszce 5 Wileńskiej Brygady AK, torturowanej
i zamordowanej przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.
Wystawa jest dostępna w holu
REKLAMA

BIBLIOTEKA

Inka: „Zachowałam się jak trzeba...”
To tylko część wystawy.

biblioteki dla dorosłych czytelników.
Kilkanaście fotogramów, które
tworzą wystawę, pochodzi z ma-

teriałów z Biura Edukacji Narodowej gdańskiego oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej oraz z książki
„Zachowałam się jak trzeba...” autorstwa Piotra Szubarczyka, wydanej w 2013 roku przez wydawnictwo „Rafael” z Krakowa.
Wystawę można oglądać do
końca kwietnia. Wstęp – jak na
wszystkie wystawy przygotowane
przez bibliotekę – bezpłatny. mak

Kutnie i Płocku oraz zbiorowych,
m.in. w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Budapeszcie.
Wystawę Agnieszki Sapińskiej
można oglądać w GOK w Domaniewicach do końca marca.
kl

Sprostowanie
W artykule sprzed dwóch tygodni (NŁ nr 7/2017, 23 lutego),
dotyczącym balu gimnazjalnego
w Łyszkowicach, błędnie napisałem prawdziwe imię DJ’a Kazika. W rzeczywistości nazywa
on się Patryk Kaźmierczak, a nie
Piotr.
Za swój błąd najmocniej przepraszam samego Patryka oraz
wszystkich zainteresowanych
czytelników.
Tomasz Matusiak

dzie można przedstawić utwór
własny lub ulubionego poety, nawiązujący do tematyki spotkania
,,O kobietach i dla kobiet’’
– wiersz zamiast kwiatka – zapowiadają organizatorzy.
Prezentowaną poezję będzie oceniał m.in. zaprzyjaźniony z biblioteką Feliks Walichnowski, doktor socjologii, dziennikarz i nauczyciel
akademicki, członek Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Łowiczu, autor
kilkunastu książek z zakresu socjologii i powojennej historii Warmii
i Mazur.
opr. mwk

Kiernozia |Konkursdlamłodych

Zaprezentuj swoją Wielkanoc
Do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Moja Wielkanoc” zaprosiła młodych mieszkańców gminy Kiernozia miejscowa
biblioteka publiczna. Na prace
wykonane dowolną techniką plastyczną, przedstawiające tradycje
związane z Wielkanocą, biblioteka czeka do 4 kwietnia. Uczestnicy mogą zgłosić po jednej pracy
w formacie od A4 do A3. Kon-

kurs zostanie rozstrzygnięty
w kategoriach wiekowych: klasy
I-III, IV-VI, gimnazjaliści i starsi.
W odrębnej kategorii ocenione zostaną prace wychowanków współorganizującego konkurs Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
Uroczyste ogłoszenie wyników,
wręczenie nagród oraz wernisaż
najlepszych prac zaplanowany jest
21 kwietnia o godz. 11.00.
mak

Łowicz |PowiatowaBiblioteka

Przyłap kogoś na czytaniu
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu ogłosiła kolejną
edycję konkursu fotograficznego
„Przyłapani na czytaniu”. Konkurs związany jest z obchodzonym 23 kwietnia Światowym
Dniem Książki i Praw Autorskich
i ma promować czytelnictwo.

Adresowany jest do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z powiatu łowickiego. Do 3 kwietnia
należy zgłosić maksymalnie 3
wykonane przez siebie fotografie
o wymiarach min. 15 x 21 cm.
Więcej informacji w placówce
oraz na jej stronie www.
mwk
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Łyszkowice|„ŚwintyWalynty”

O miłości w łowickiej gwarze

Wszystko zaczęło się od grupy uczniów, realizujących projekt
edukacyjny „Folklove. Czy sztuka
ludowa może nadal inspirować?”.
Tworzyli ją: Jagoda Czułek, Andżelika Karwat, Magdalena Podkońska, Izabela Stefańska, Roksana Urbanek i Aleksandra Żałoba.
pod opieką Małgorzaty Błońskiej.
Ogłosili oni Rodzinny Konkurs
Literacki „Świnty Walynty”, adresowany do uczniów podstawówki i gimnazjum. Utwór musiał być
napisany w tradycyjnej gwarze łowickiej.
Przewodniczącą jury konkursowego była współpracująca ze
szkołą poetka i propagatorka kultury ludowej Joanna Bolimowska.

MAŁGORZATABŁOŃSKA

„Świnty Walynty”podczasprezentacjiwZespoleSzkółPublicznych.

O ile zwykle w konkursach ceni
się samodzielność wykonanych
prac, tak tym razem wręcz wskazane było, aby uczestników wspierały rodziny – szczególnie pomocni mogli być dziadkowie i babcie
pamiętający jeszcze czasy, w których gwary używano na co dzień.
Przyznano siedem równorzędnych nagród, które otrzymali: Natalia Roróg z kl. II a (najmłodsza
uczestniczka konkursu), Zuzanna
Kostrzewa i Majka Wawrzyn z kl.

IV a, Marcel Kostrzewa z kl. VI a
oraz gimnazjaliści: Aleksander Zawadzki z kl. I a, Mateusz Michalski z II b i Paulina Marat z III b.
Wyróżnienia uzyskały uczennice szkoły podstawowej: Patrycja
Kwiatkowska, Honorata Polit –
obie z kl. IV a, Dominika Michalska z kl. V a oraz gimnazjalistki:
Patrycja Dańczak z kl. I a i Sylwia
Dańczak z III a. Dodatkowo grupa
projektowa przyznała dyplom klasie IV a dla najliczniej reprezento-

wanej klasy w konkursie literackim – 5 uczestniczek.
Konkurs został rozstrzygnięty
15 lutego. Do szkoły zaproszono
przy tej okazji wielu interesujących gości związanych z łowicką
kulturą ludową. Zaprezentowano przed nimi przygotowane na
konkurs dwanaście utworów, które utworzyły spójny program artystyczny. Utwory były bardzo
różne, tak jak różne są rodzaje
miłości i towarzyszące im emocje – od radości po ból. Oprócz
wspomnianej już Joanny Bolimowskiej na widowni zasiedli też
m.in. Magdalena Bartosiewicz, etnograf Muzeum w Łowiczu, również zasiadającą w konkursowym
jury, a także Księżacki Zespół
Folklorystyczny ze Skierniewic,
tworzony przez Zofię i Włodzimierza Galów, Marzenę i Jacka
Kaniów oraz Leszka Wierciocha.
Zespół uświetnił wizytę półgodzinnym występem.
5 marca podczas gminnego
Dnia Kobiet autorzy recytowali swoje utwory przed widownią
zgromadzoną w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu – tutaj także
otrzymali gorące owacje.
tm

TOMASZBARTOS

Podczas sobotniego Dnia
Kobiet w GOKiS Łyszkowice
jednym z punktów programu
artystycznego był bardzo
ciekawy występ uczniów
z Zespołu Szkół Publicznych
w Łyszkowicach. Uczniowie
prezentowali napisane przez
siebie przy pomocy rodzin
utwory literackie w gwarze
łowickiej.

Mieszkanki Bolimowa wysłuchały koncertu,doskonalesiębawiąc,
anakoniecdostałypiernikoweserca.

Bolimów|ZokazjiDniaKobiet

Nieduża widownia
na doskonałym koncercie
Nieco ponad 40 mieszkanek
gminy Bolimów wysłuchało
w niedzielę, 5 marca
koncertu z okazji Dnia
Kobiet pt. „Być kobietą”,
który miał miejsce
w Gminnym Ośrodku
Kultury w Bolimowie.
A szkoda, bo duet Ludmiły
Małeckiej i Artura Grudzińskiego, którzy tego dnia wystąpili na
scenie ośrodka, zaprezentował nie
tylko bardzo ciekawy program, ale
też wykonał go po mistrzowsku.
Czas koncertu był okazją do doskonałej zabawy, dowodem na to
może być fakt, że występ zakończył się wspólnym śpiewaniem.
Ludmiła Małecka i Artur Grudziński (który oprócz tego, że
śpiewał, akompaniował też na

Łyszkowice |GOKiS

Dobra frekwencja
i program artystyczny

REKLAMA

Walynty” (patrz tekst obok). Gościnnie wystąpiła też młoda, utalentowana wokalistka Malwina
Ciesielska z Łowicza, która zaśpiewała utwór „Łowicka Księżna Pani” do słów ks. bp. Józefa
Zawitkowskiego, w opracowaniu
muzycznym Ewy Smereckiej.
Na koniec części artystycznej
panie obejrzały pokazu makijażu w wykonaniu Anny Tkaczyk.
Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszyła się też fotobudka.
tm

REKLAMA

WŁODZIMIERZGALA

Około 150 pań, mieszkanek
gminy Łyszkowice, przybyło
5 marca do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na spotkanie
z okazji Dnia Kobiet. Każda z nich
została obdarowana kwiatem. Był
też program artystyczny.
Na scenie zaprezentowały się
dzieci z Grupy Wokalnej „Tęcza”,
Zespół Folklorystyczny „Skierniewiczanie”, a także uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Łyszkowicach z programem „Świnty

Wójt Adam Ruta rozdaje kwiaty wszystkimprzybyłympaniom,także
młodymartystkom.

pianinie) zaprezentowali przeboje polskiej muzyki rozrywkowej,
w których główną rolę odgrywały
kobiety, m.in. „Czy te oczy mogą
kłamać” z repertuaru Jana Pietrzaka, „Być kobietą” z repertuaru
Alicji Majewskiej, „Damą być” –
Maryli Rodowicz czy „Ja dla pana
czasu nie mam” – Hanny Banaszak. Pomiędzy piosenkami Artur
Grudziński wplatał zapowiedzi,
pełne różnych anegdot, odniesień
i mało znanych historii dotyczących utworów, ich autorów i wykonawców.
W tym roku przybyłe na występ panie wysłuchały życzeń
z ust sekretarza gminy Andrzeja
Czarnoty, wzniosły też toast lampką szampana, od GOK otrzymały
upominek w postaci piernikowego serca.
tb
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Historia odnaleziona
Istnieje okupacyjny dziennik
Tadeusza Gumińskiego.
Czy zachowały się dzienniki
z innych lat?
Z Januszem
Skowrońskim, autorem
książek z literatury
faktu i dziennikarzem
z Dolnego Śląska,
rozmawia Wojciech
Waligórski.

 Opublikowałeś
w styczniowym „Odkrywcy” (miesięcznik poświęcony historii,
II wojnie światowej i skarbom
– przyp. red.) materiał o polowym szpitalu AK na Zamojszczyźnie. Na jednym ze zdjęć
poznałeś i opisałeś Tadeusza
Gumińskiego. Skąd wiedziałeś, że to on? I kim on był? Kto
Ci pomógł go rozpoznać? My,
w Łowiczu, znamy tę postać
doskonale: był historykiem
tego miasta, jego miłośnikiem,
losy rzuciły go w czasie wojny
na Zamojszczyznę, gdzie działał w AK, potem ledwie uniknął śmierci z rąk komunistów,
siedział 5 lat we Wronkach, potem osiadł w Legnicy, ale z Łowiczem był związany do końca,
w NŁ opublikował kilkadzie-

REKLAMA

siąt artykułów o Łowiczu i jego
mieszkańcach. Ale skąd mogłeś
go znać Ty, człowiek z Lubania
na Dolnym Śląsku?
Wiedziałem, że 29 maja 1944
roku Tadeusz Gumiński uczestniczył w otwarciu szpitala leśnego
o kryptonimie „665” w Puszczy
Solskiej – o którym to szpitalu napisałem wspomniany artykuł. Jego
druga część jest w aktualnym, lutowym numerze. To był największy partyzancki szpital AK, którego komendantem był ppor.
„Radwan” – Lucjan Kopeć. Dwa
lata później, w 1946 roku, Kopeć
opublikował krótkie wspomnienia, w których wymieniał uczestników otwarcia szpitala. Wśród
nich był „Szyszka” – to jeden
z wojennych pseudonimów Gumińskiego. Potem dotarłem do kolejnych dowodów – zdjęć Edwarda
Buczka, zaprzysiężonego fotografa AK z Biłgoraja, który zrobił ich
całą serię podczas otwarcia. Zdjęcia te wydało niedawno Muzeum
Ziemi Biłgorajskiej, należą do najlepiej dokumentujących życie polskich partyzantów podczas wojny.
Bardzo ciekawy album. A zdjęcia
zostały ostatnio wybrane do Muzeum II Wojny Światowej.

 Kim był Lucjan Kopeć – dla
Gumińskiego i dla Ciebie?
Najpierw kim był dla mnie.
Otóż Lucjan Kopeć trafił po wojnie na Dolny Śląsk. Wrocław, Leśna – to były jego miejsca dalszej
nauki i pracy, od 1953 roku w Lubaniu. Został lekarzem, dyrektorem szpitala. Był wielkim autorytetem w mieście. Chyba jako
jedyny bezpartyjny dyrektor porwał się na budowę nowoczesnego szpitala, na 340 łóżek. Budowa trwała 127 miesięcy, ale udało
się. Kiedy w roku 1986 oddawano go do użytku, dyrektor Kopeć
zatrudnił mnie w nim. Wówczas
nie miałem pojęcia, kto jest moim
szefem. Tylko niesprawność lewej
ręki i rozmowy o nim „na boku”
świadczyły o tym, że rana wyniesiona z partyzantki, z bitwy
pod Osuchami. Kiedy ukazała się
książka „Paprocie zakwitły krwią
partyzantów” Jerzego Markiewicza, wiedziałem już więcej.
Sam dyrektor niewiele mówił. Nagle zachorował i w styczniu 1988 roku w wybudowanym
przez siebie szpitalu zmarł. Dziesięć lat później szpital w Lubaniu
otrzymywał jego imię. Przygotowywałem materiał do wydawa-

nego przeze mnie „Przeglądu Lubańskiego”, poszedłem do wdowy
po moim dyrektorze i wtedy przetarłem oczy ze zdumienia. Ujrzałem partyzanckie zdjęcia
i wspomnienia mojego dyrektora.
Opublikowałem, co dla wielu było
zaskoczeniem, bo nie znali dyrektora Kopcia z tej strony.
I dopiero latem ubiegłego roku,
kiedy zobaczyłem w telewizji program „Było – nie minęło”, że znaleźli się ludzie, którzy chcą przywrócić pamięć o partyzantach
AK w Puszczy Solskiej, o miejscach, w których leczył partyzantów – najpierw w schronie „Wira”
– Konrada Bartoszewskiego,
a później w szpitalu leśnym
„665”, natychmiast do nich pojechałem. Przeżyłem piękną, reporterską przygodę, połączoną
z głęboką lekcją historii. W efekcie sięgnąłem po pióro. Tak powstał cykl w miesięczniku „Odkrywca”, ale myślę, że na tym nie
koniec. Pochodzę z Dolnego Śląska, dokąd z Zamojszczyzny musiało uciekać wielu AK-owców.
Choćby Kopeć, Bartoszewski czy
Gumiński – Ziemie Zachodnie dawały im szansę na ucieczkę przed
represjami NKWD i UB.
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Otwarcie szpitala leśnego „665” AKwPuszczySolskiej,29.05.1944r.
Stojąodprawej:TadeuszGumiński„Szyszka”,JózefStegliński„Cord”
(tyłem),lek.ZbigniewKrynicki„Korab”–zastępcakomendantaszpitala,
lek.LucjanKopeć„Radwan”–komendantszpitala„665”,Czesław
Skrzyński„Magik”.

Pamiętał, skąd był
– miał pseudonim
„Łowicki”
 Ale gdzie w tym Gumiński?
Zaraz będzie. Otóż ostatnio
w Puszczy Solskiej dużo się
dzieje. Zrekonstruowano schron
– ziemiankę legendarnego dowódcy „Wira”, powstaje turystyczny szlak partyzancki, wyszła
mapa. Byłem tam kilka razy, opisywałem. Szukałem do artykułu
o „Wirze” książki jego autorstwa,
której nie mógł znaleźć w Lublinie nawet jego syn. Komuś pożyczył. Wówczas zdobyłem ją przez
wypożyczalnię międzybiblioteczną. Nadeszła z biblioteki Legnicy
i miała pieczątkę „Ze zbioru Marii i Tadeusza Gumińskich”. Nie
mogło być przypadku.
Tak w Legnicy trafiłem na
„Dziennik biłgorajski” Gumińskiego, do którego pisania zachęcił go doktor Zygmunt Klukowski, lekarz ze Szczebrzeszyna,
wielki regionalista i pamiętnikarz. Sam prowadził znakomite „Dzienniki”, w których m.in.

wielokrotnie wspominał Gumińskiego. Choćby 27 października 1943 roku Klukowski pisze: „Dzisiaj synek mój, 12-letni
Tadzio, w przeddzień swoich
imienin składał na ręce Tadeusza Gumińskiego („Łowicki”,
„Szyszka”) uroczyste przyrzeczenie – przysięgę na wzór harcerski. Chciałem tym sposobem
wciągnąć go w krąg pewnej konspiracji, w granicach dostępnych
dla jego gorącego, lecz dziecinnego jeszcze umysłu i usankcjonować prowadzone z nim często
bardzo poufne rozmowy.”
 Czym jest ten „Dziennik
biłgorajski”?
To, co widziałem, to 50 stron
maszynopisu, niemal codziennych zapisków prowadzonych
od 1 stycznia do 29 lutego 1944
roku. Kapitalna kronika okupacyjnej rzeczywistości, w tym także działalności konspiracyjnej.
 Może Gumiński zaczął pisać pamiętniki zainspirowany
tym, że Klukowski pisze? Bo
pewnie wiedział o tym?
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 Czy te odnalezione dzienniki są jedynymi, jakie Gumiński
zostawił przynajmniej w Legnicy? Chciał je może kiedyś wydać?
Dobre pytanie! Znając osobowość i zdolność do lekkiego pióra Gumińskiego, nie sądzę, że są
jedyne. Pisał dalej, skoro za odnalezienie „Dziennika” z późniejszych miesięcy poszedł siedzieć.
Muszę jeszcze poszperać w Legnicy, popytać parę osób z jego
otoczenia. Wiem, że dzienniki pisał też od 1950 roku, już po opuszczeniu więzienia we Wronkach.
Znam relację jednej z osób, że co
najmniej do 1965 roku, zapewne
i dłużej. Pisał o wszystkim,
o zniszczeniach wojennych, odbudowie, o korupcji i hasłach wielbiących przywódców narodu.
O Legnicy – mieście radziecko-polskim. Także o losach swoich kolegów z AK, co szczególnie mnie interesuje. Pewna osoba
powiedziała mi, że ma zachowane trzy taśmy z nagraniami jego
wspomnień. Mogą być ciekawe.

– W jaki sposób te dzienniki
z okresu biłgorajskiego ocalały?
Gumiński przestając redagować „Powstańca” po przejściu
frontu, wstąpił do tzw. drugiej
konspiracji. Stąd pojawiło się kolejne pisemko, „Czarne na białym”. To ono, oraz to, co znalazło
REKLAMA
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się w jego „Dziennikach”, ale już
pisanych, gdy na Zamojszczyźnie
zetknął się z nową władzą, stanowiło dowód w sprawie przeciwko
niemu.

I Tobie radzę tak zacząć. Powiat
biłgorajski ubogi jest w tradycje
historyczne. Szkoda marnować
dla potomnych to, co go wyniosło
wysoko podczas ostatniej wojny.

 Jak tłumaczysz taką nieroztropność, by prowadzić w czasie
wojny pamiętnik, z którego jasno wynika, jaka jest twoja rola
w konspiracji?
Jak pisze się dziennik, trzeba go
mieć stale pod ręką. Ktoś dobrze
przeszukał zagrodę domu, skąd
nieskutecznie uciekał Gumiński
i znalazł te zapiski. Doktor Klukowski także ryzykował w Szczebrzeszynie, chowając je w szpitalu
i mając jednocześnie do nich dostęp. Dzięki temu, że nie zostały
odkryte przez Niemców podczas
wojny, należą dziś do najbardziej
wartościowej literatury pamiętnikarskiej w Polsce XX wieku,
a sam autor był świadkiem na procesie norymberskim.
Myślę, że Gumiński poszedł
godnie w ślady Klukowskiego, rejestrując na bieżąco wydarzenia,
z którymi się stykał. Czytając jego
„Dziennik biłgorajski” jesteśmy
w samym centrum uciemiężonej
Zamojszczyzny, widzimy narastający opór społeczny i zwykły, codzienny dzień okupacji. Kapitalny
dokument dla potomnych!

– A dlaczego Gumiński tego
nie zaczął sam spisywać?
Istotnie, można zadać pytanie:
dlaczego nadawca listu, przecież
doskonale władający piórem i to
już podczas wojny, autor licznych
opracowań, pomysłodawca i wydawca „Zeszytów Legnickich”,
sam nie zamierzał podjąć tego tematu? Po pierwsze – nie był lekarzem. Ale, co najistotniejsze – on,
pochodzący i związany jeszcze
przed wojną z Łowiczem, zabrał
się za inny, ważny dla niego. Był
wówczas na ukończeniu opracowania dziejów Łowicza od powstania styczniowego do wybuchu drugiej wojny światowej.
Informował Lucjana, że jego praca osiągnęła już 200 stron maszynopisu. „Trzeba się spieszyć, bo
czasu coraz mniej” – zauważał
w liście do lubańskiego przyjaciela 78-letni Tadeusz. Miał
w najbliższej perspektywie lot
do córki do Paryża, z którego
chętnie by zrezygnował, gdyby
nie wzgląd na żonę i konieczność podtrzymywania więzów
rodzinnych. Tracił w ten sposób
czas, który mógłby przeznaczyć
na pisanie łowickiej monografii. Oczekiwał, że po powrocie
z Francji spotka go na największa
niespodzianka ze strony lubańskiego przyjaciela. „Liczę na list
od Ciebie, że przystąpiłeś do gromadzenia materiału do opracowania podsuniętego Ci przez Konrada, no i reflektujesz na moje”
– kończył swój list Gumiński.
Niestety, Lucjan Kopeć nie zdążył. 

 Tadeusz Gumiński, kierując Biurem Informacji i Propagandy AK na obwód biłgorajski, współpracował też z siostrą
dr Lucjana Kopcia. Widać ją na
zdjęciach, na których jest Gumiński, a które opublikowałeś.
Jakie były jej losy?
Gumiński na Zamojszczyźnie
wydawał biuletyn „Powstaniec”.
Redagował go wspólnie z siostrą
Kopcia – Barbarą, ps. „Ksantypa”, która przed wojną studiowała dziennikarstwo. Poległa w bitwie pod Osuchami, największej
partyzanckiej bitwie na ziemiach
polskich. A jeszcze trzy tygodnie
wcześniej Buczek fotografuje ją
obok Gumińskiego na otwarciu
szpitala leśnego. Tragiczna postać,
bo jej ciała nigdy nie odnaleźli,
mimo że szukali przez kilka miesięcy po bitwie i AK wydatkowała
na ten cel sporo pieniędzy. Prawdopodobnie utonęła w bagnach.
Tak kończyło wielu partyzantów
otoczonych przez Niemców w kotle podczas akcji „Sturmwind II”.
 Czy Tadeusz Gumiński kiedyś po wojnie jeszcze utrzymywał kontakty z Kopciem?
Tak, w końcu z Legnicy do
Lubania nie jest daleko. Zbierając materiały o Lucjanie Kopciu,
wśród listów po nim odnalazłem
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Wspomniany już Zygmunt
Klukowski w swoim „Dzienniku” 25 grudnia 1943 roku notuje: Dostałem nową serię fotografii
„z lasu”. Przysłano mi również
kilkanaście numerów „Powstańca” wychodzącego w 200 egzemplarzach w obwodzie biłgorajskim
AK. Wydawcą i redaktorem jest
„Łowicki”. To jest ten moment,
kiedy chory na tyfus Gumiński trafia do szpitala w Szczebrzeszynie.
Od stycznia, leżąc jeszcze w szpitalu, zaczyna pisać. Właśnie „Dziennik biłgorajski”, dzień po dniu.
Klukowski miał niezwykły dar
przekonywania ludzi, których spotykał, do utrwalania historii. Dziennik prowadził także praktykujący
w Szczebrzeszynie lekarz Tadeusz
Błachuta ps. „Oldan”, który zginął w bitwie pod Osuchami. Zaś
cztery tomy zredagowanego prze
Klukowskiego „Wydawnictwa do
dziejów Zamojszczyzny w latach
wojny 1939-1944” to kapitalna literatura wspomnieniowa partyzantów, dowódców oddziałów, którzy przeżyli bitwę pod Osuchami,
w tym „Radwana” czy „Wira”. Zaplanował dalsze trzy tomy, które,
niestety, nie ukazały się. Wiem, że
na KUL-u są materiały do niektórych z nich.



Barbara Kopeć „Ksantypa” (wbiałejkoszuli)redagowałazTadeuszemGumińskim„Powstańca”.
Zlewej:StanisławaPlatówna„Nurt”,powojnieautorkaksiążekdladzieciimłodzieży.

i ten od Gumińskiego z 12 kwietnia 1985 roku. Znajdujemy w nim
zachętę do napisania przez Kopcia osobistych wspomnień partyzanckich:
– Konrad [Bartoszewski,
„Wir”] słusznie robi agitując Cię
do pisania historii służby zdrowia
w obwodzie biłgorajskim AK.
Nikt tego przecież nie potrafi lepiej uczynić. Trudno, skoro brak
materiałów na miarę ambicji autorskich, to trzeba kroić jak materii staje. Jeżeli Ty nie zdobędziesz
się na opracowanie, to kto będzie
w stanie w przyszłości to uczynić?
Nic nie wiadomo, by Kopeć
zabrał się za pisanie wspomnień.
W roku 1985 dyrektor był zajęty czym innym, w końcową fazę

wkraczała budowa szpitala. Ale
Gumiński nie zamierzał łatwo kapitulować. Instruował lubańskiego przyjaciela, jak powinien zabrać się za wspomnieniową robotę
i w czym będzie mu pomocny:
– Pewnymi materiałami z terenu Józefowa Biłgorajskiego
będę mógł służyć – pisał. – Prowadziłem dziennik od początku
1944 roku do chwili aresztowania. Sporządzałem raz już z niego
wyciąg dla pracownika Muzeum
na Majdanku, który przygotowywał rozprawę doktorską
o służbie zdrowia w okręgu lubelskim AK. Niestety, w toku pracy
zmarł. Podjął się istotnie trudnego
zadania wobec zupełnego braku
opracowań szczegółowych dla po-

szczególnych obwodów. Nie widzę powodów, dla których zamierzasz kapitulować przed jednym
z nich. Największe trudności przewiduję, jeżeli chodzi o noty biograficzne o osobach, które będą
wymienione w tekście, ale i to da
się załatwić na podstawie istniejącej literatury i drogą korespondencyjną. Może tylko konieczny
będzie wyjazd do Aleksandrowa,
z którego pochodziło najwięcej
sanitariuszek. Wymienia je zresztą w jednej ze swoich prac [Jerzy]
Markiewicz.
Ja pisać zawsze zaczynam od
konspektu. Później dopiero opracuję jego poszczególne punkty
i to w kolejności dowolnej. Z tak
powstałych części składam całość.

Okupacyjna zima dzień po dniu
Poniżej przeczytasz kilka ciekawych fragmentów „Dziennika
Biłgorajskiego” pisanego przez
Tadeusza Gumińskiego. W żadnym z nich nie ma najmniejszej
wzmianki o Łowiczu – ale warto
pamiętać, że autor nie zapomniał
nigdy skąd się wywodził: przez
pewien czas w konspiracji używał
pseudonimu „Łowicki”. Początkowe fragmenty dotyczą pobytu
Tadeusza Gumińskiego, chorego na tyfus plamisty, w szpitalu
w Szczebrzeszynie.
8 stycznia, sobota
Najniespodziewaniej
przyjechała moja żona. Zatrzymała się

u dr. Powińskiego. Ten wzdragał
się wprowadzić ją na oddział zakaźny, aby nie stwarzać z punktu widzenia porządku szpitalnego
szkodliwego precedensu. Proponował nam rozmowę na korytarzu.
Skończyło się na tym, że żona zjawiła się w moim pokoju w fartuchu
pielęgniarki jako zakonnica i koleżanka s. Michaliny. Strój ten pogrubił nieznośnie figurę zdeformowaną w ostatnim miesiącu ciąży, ale
to drobnostka. Za wszystko starczą
jej kochane, śliczne oczy (...). Nasze
spotkanie postanowiliśmy oblać...
piwem. Jak się okazało, żonę moją
w brzemiennym stanie nęcił alkohol. Naszej zachciance wyszła na-

przeciw s. Michalina i dostarczyła
dwie butelki piwa. Cóż, kiedy już po
pierwszej szklaneczce żona dostała
kaszlu. Piwo było zimne. (...)
23 stycznia, niedziela
Na wyjezdnym doręczono mi
list żony. Po naszym piwnym toaście nie wyleczyła jeszcze gardła. (...) Pani Jadwiga wywiązała
się dobrze z powierzonej jej jeszcze przed moją chorobą misji do
Warszawy. Była świadkiem masowej egzekucji mężczyzn na ul.
Wolskiej. W drodze powrotnej,
przejeżdżając tramwajem obok
miejsca tego, ujrzała zwłoki rozstrzelanych zarzucone kwiatami

i płonące światła świec. (...) Od pp.
Górskich dowiedziałem się, że od
20 stycznia Polakom nie wolno korzystać z pociągów pospiesznych.
Na stacji w Zawadzie w piątek
wysadzono wszystkich pasażerów
z trzech pociągów. Legitymowano,
rewidowano szczegółowo bagaże. Zatrzymano kilkadziesiąt osób,
w tej liczbie kilka poszukiwanych
przez gestapo.
24 stycznia, poniedziałek
(...) Wstępowałem na pocztę. Przeczytałem tam ogłoszenia
o straceniu 30 osób aresztowanych
w końcu r.ub. we wsiach Gromada,
Wola Różańska itp.
str. 26

26

www.lowiczanin.info

9marca2017nr 10

Przy każdym nazwisku dopisek: „za bandytyzm”. Osoby te według treści ogłoszenia były skazane na śmierć, ale przedstawione do
ułaskawienia, o ile w okresie 6 miesięcy nie wydarzy się żaden wrogi
akt wobec władz okupacyjnych lub
przeciwko osobom pracującym dla
nich. Ponieważ jednak w międzyczasie uprowadzono ze Zwierzyńca policjanta polskiego Tatulińskiego, zamordowano 10 Ukraińców
w Korchowie w pow. biłgorajskim,
obrabowano ludność zebraną w kościołach w Zamchu i innej jeszcze
miejscowości, aresztowanych stracono. (...)
27 stycznia, czwartek
(...) W dostawie materiału propagandowego w czasie mej choroby
nie było przerwy. Dowodził tego najnowszy transport prasy z Warszawy, będący zresztą homeopatyczną
dawką w stosunku do potrzeb terenu. Pani Halina nadesłała pocztą na
wiadomy adres kilka egzemplarzy
Biuletynu Informacyjnego, Żołnierza Polskiego i Głosu Polskiego zapakowane w pudełka od pudru dla
dzieci. Gazetki były przykryte papierem, a na wierzchu leżał puder i rozłożony był... Biuletyn Prasowy. Był to
dowód roztargnienia pakującej, mogący mieć tragiczne skutki. (...)
Pani Marysia, ps. „Żar”, próbowała swoich zdolności pisarskich,
wydając jeden numer „Powstańca”
w nakładzie 50 egz., ale uległ... konfiskacie po raz pierwszy w swojej historii. Cenzorem był komendant obwodu „Bojar”. Przyczyną konfiskaty
zamieszczenie w numerze ostrzeżenia „Strzeżcie się szpiegów NKWD!”.
Nie odpowiadało to już przecież
ogólnej linii polityki władz państwa
podziemnego wobec bliskiego już
wkroczenia Armii Czerwonej na ziemie etnicznie polskie. (...)
28 stycznia, piątek
(...) Szanajcówna i Klejnówna
nie byłyby józefowiankami, gdyby nie wspomniały w rozmowie
o tych strasznych dniach, które miasteczko przeżywało w czasie wielkiej
akcji pacyfikacyjnej i wysiedleńczej
w lecie 1943 r. Szczęśliwie ocaleni chwytali się wtedy różnych środków, aby ratować swoich bliskich
z obozu koncentracyjnego na Majdanku pod Lublinem. W takim położeniu znalazła się i Klejnówna,
gdzie dostał się jej ojciec, pozostawiając liczną rodzinę. Zrozpaczona
córka, wzorem zresztą innych, którzy zdecydowali się powołaniem na
pochodzenie niemieckie uratować
bliskich od zagłady, postanowiła
REKLAMA

pójść za ich przykładem. Pojechała
więc do Zamościa do urzędu parafialnego rzymsko-katolickiego, aby
wziąć metrykę zgonu pradziadka
z linii matki o nazwisku Kurzwald.
Organista pytał do jakiego celu potrzebny jest jej ten dokument, nadmieniając, że jako młody chłopiec
znał zmarłego i niejednokrotnie słuchał jego opowiadania o powstaniu 1863 r. Podsunął Klejnównie do
przeczytania akt zgonu Kurzwalda.
Stało tam wyraźnie: weteran 1863
r. Kandydatce na listę osób narodowości niemieckiej było tego dość.
Uświadomiła sobie, że jej przodek
był Polakiem, nie Niemcem. Uznała, że posłużenie się metryką byłoby
profanacją imienia zmarłego i wróciła do Józefowa z niczym.

nalnej bez pozwolenia organizacji.
Puszczono go wolno ze względu na
dawną służbę w konspiracji. Wśród
straconych była jedna kobieta,
Niemka z Tomaszowa Lubelskiego.
Policjanci józefowscy, a więc Zakrzewski, Marynowski, Karpiński,
Puhacz, Pataman i czterech innych,
których nazwisk nie znam, są w oddziale Groma. Sobota przyniosła im
chrzest bojowy w swoich szeregach.
Z wyjątkiem jednego czują się dobrze w nowych warunkach. Osobliwością oddziału Groma jest jeszcze
Francuz zbiegły z kolejowego transportu jeńców i b. pułkownik carski,
Rosjanin, którego zagarnięto w akcji
przed kilkoma dniami. (...)

komendy obwodów biłgorajskiego,
zamojskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego.
13 lutego, niedziela
(...) Przejechało ulicą saniami dwóch bolszewików ubranych
w niemieckie mundury, którzy napotkaną kobietę pytali o drogę.
Bojar wydał mi się tym faktem
zgnębiony. Przypomniał rozmowę
przeprowadzoną przez jednego z naszych ludzi z dowódcą oddziału bolszewickiego. Na pytanie, jaki jest ich
stosunek do różnych narodów, odpowiedział: „Niemców mordujemy bez
pardonu, Ukraińców wieszamy lub
rozstrzeliwujemy – a co do Polaków,
to jak siedzą cicho, nic im nie robimy,
ale aktywistów likwidujemy”.

EDWARDBUCZEK

dokończenie ze str. 25

Z tego samego spotkania – otwarcia szpitala leśnego „665” AK
wPuszczySolskiej,29.05.1944r.Odlewej:TadeuszGumiński„Szyszka”.

Mimo atmosfery niepewności
i powtarzających się alarmów, Józefów nie stronił od uciech, a może
właśnie dlatego wódka płynęła obficie. Była młodzież urlopowana
z oddziałów na okres zimy. Od czasu do czasu przemykali się pieszo
lub sankami towarzysze broni, których wypadało ugościć. Nastręczały okazję do spotkań towarzyskich
chrzciny i wesela. (...)
12 lutego, sobota
(...) Na najbliższy tydzień zaprojektowałem na terenie gminy
zbiórkę pieniędzy na zakup apteczki dla Delegatury. Chciałem wyzyskać stan podniecenia spowodowany zbliżaniem się frontu i zdobyć
większą ilość zwłaszcza środków
opatrunkowych. Ranni mogą być
przecież i wśród osób cywilnych.
Przedstawiając taką możliwość,
wydawało mi się, pobudzę ofiarność.
W lesie ma się rozpocząć nowy
kurs szkoły podchorążych. Pierwszy przeznaczony był bowiem dla
żołnierzy związanych organizacyjnie z oddziałami partyzanckimi.
Kandydatów na drugi mają zgłosić

Byłem pochłonięty własnymi myślami. Nie pamiętam więc, czy ów
bolszewik był z bandy osiadłej, czy
też powietrznym przybyszem. (...)
19 lutego, sobota
Około godziny 14-ej wpadła do
mnie p. Makuch z wieścią o zbliżaniu się Niemców od strony Aleksandrowa. Idą podobno pieszo, posuwając się bardzo ostrożnie. Nie udało
się ustalić, czy to jest wojsko, czy formacja policyjna. Martwy i bezludny
Józefów ożył w kilka minut. Z różnych zakamarków wyroili się liczni
mężczyźni. Nie brak uciekających
kobiet, a nawet dzieci. Niektórzy ciągną nawet na saneczkach najcenniejszą cząstkę swego mienia. (...)
20 lutego, niedziela
(...) Mój informator do podanych
już relacji o wypadkach z soboty
opowiadał szczegóły o likwidacji
szpiegów wysłanych na rozpoznanie naszych oddziałów i bolszewickich. Ujęto ich ogółem dziewięciu.
Żywym pozostał niejaki Józef Witek, awansowany swego czasu na
podporucznika na wniosek Ksawerego. Wstąpił on do policji krymi-

24 lutego, czwartek
Ukazało się zarządzenie ustanawiające godz. 18 jako policyjną dla
ludności polskiej w całym pow. biłgorajskim.
B. Baczmaga podzielił się swoimi
wrażeniami ze Starostwa w Biłgoraju. Urzędnicy Niemcy siedzą jak
sparaliżowani. Formalnie urzędują, ale faktycznie żadnych spraw nie
załatwiają. Urzędnik załatwiający
sprawę kart tożsamości nie chciał
nawet odręcznie podpisywać przywiezionych przez Baczmagę, chociaż czynił to dotąd zawsze. Wszyscy
Niemcy pytają co słychać w okolicy.
I są zaskoczeni, że w tak burzliwym
zawsze Józefowie panuje spokój.
Przedwczoraj zniszczono most
na Ładzie Białej pod Solą na trasie
Bigłoraj-Krzeszów. W tej stronie też
najechał na minę czołg niemiecki,
ulegając całkowitemu zniszczeniu.
W podobnym wypadku kobiecie
nieznanej z nazwiska wybuch oberwał nogi, jej towarzysza poranił.
Ks. kanonik Chutyński podzielił
się ze mną relacją o mowie Churchilla w sprawie polskiej przeniesioną mu przez proboszcza z Górecka
Starego. Anglia podobno staje na
stanowisku linii Curzona w sprawie
naszych granic wschodnich. Churchill miał oświadczyć że Wielka
Brytania nigdy tych granic z 1939
r. nie gwarantowała i t.p. Umyślnie
przytaczam tę plotkę, aby dać pojęcie jakimi bzdurami karmi się nawet oświecona część naszego społeczeństwa. (...)
Przytoczyliśmy tylko niewielkie fragmenty tego znakomitego,
autentycznego dokumentu. Jak
bardzo autentycznego, oddającego nastroje chwili, niech świadczy właśnie ostatni przytoczony
fragment. Bez wątpienia: pozostałe części Dziennika Tadeusza Gumińskiego czekają na odnalezienie, a całość – na publikację. wal

TOMASZBARTOS

Okupacyjna zima dzień po dniu

Ręczny karabin maszynowy Diegtiariowa,którybyłwykorzystywany
przezm.in.przezradzieckichżołnierzy,nastolewgabinecieburmistrza
Łowicza.

Łowicz |Ciekaweznalezisko

Karabin pod podłogą
W czasie prac ziemnych
towarzyszących budowie
parkingu przy dworcu PKP
Łowicz Główny pracownicy
firmy Trakt z Kutna,
realizującej prace, znaleźli
radziecki ręczny karabin
maszynowy Diegtiariowa
DP (Diegtiariow Piechotnyj)
z okresu II wojny światowej.
Prezes Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty, Piotr Marciniak, powiedział
nam, że znalezisko może mieć
ciekawą historię. – Ktoś zdobył
go już po wkroczeniu na nasz teren wojsk radzieckich, czyli po
17 stycznia 1945 roku. Nie wydaje mi się, aby było to możliwe
wcześniej. Nie mógł zabrać tego
z pobojowiska, bo o Łowicz, ani
też o okolice, nie toczyły się poważne walki. Żołnierze sowieccy niemal bez przeszkód weszli
do Łowicza – powiedział – Możliwe, że broń została zdobyta
w jakiś sposób przez członków
Armii Krajowej, którzy ukryli ją.
Możliwe też, że także nie bez powodu w sąsiedztwie dworca kolejowego. Ale to są tylko domysły,
które jako pierwsze przychodzą
do głowy.
Piotr Marciniak, podkreśla, że
tego typu rkm nie był zwykłą bronią, żołnierze jej nie gubili, bo odpowiedzialność za to była bardzo
duża. W czasie II wojny światowej
rkm Diegtiariowa był na wyposażeniu Armii Radzieckiej, ale także Ludowego Wojska Polskiego,
po wojnie oprócz wojska posługiwali się nim m.in. funkcjonariusze
Urzędu Bezpieczeństwa.
Ale wytłumaczenie tego skąd
radziecka broń znalazła się, jak

powiedział nam naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów łowickiego ratusza Grzegorz Pełka, pod podłogą wyburzonych
zabudowań przy ul. Dworcowej, może być mniej sensacyjne. Zdaniem prezesa „Dziesiątki” niewykluczone, że ktoś, kto
mieszkał w nieistniejących już
budynkach przy dworcu, znalazł rkm gdzieś na terenie lub
w sąsiedztwie dworca, porzuconą przez dezertera z LWP. – Żołnierze wcieleni do tej formacji
krótko po 45 roku często uciekali
z bronią, gdy przekonali się o panujących w tej formacji realiach –
powiedział nam.

Możliwe,żebroń
zostałazdobyta
przezczłonków
ArmiiKrajowej,
którzyjąukryli.
Piotr Marciniak
Nie mniej znalezisko jest ciekawe. Trafi ono do Muzeum
w Łowiczu, a Piotr Marciniak
zadeklarował pomoc w jego odrestaurowaniu z pomocą Muzeum Wojska Polskiego. Broń
jest zniszczona – przeleżała długo w ziemi i jest mocno skorodowana. Nie zachowała się jej
drewniana kolba, nie ma też nóżek, na których rkm się opierał.
Nie ma także charakterystycznego, okrągłego magazynku, który
był montowany od góry. Widać
jednak, że broń posiada zamek.
W przyszłości możliwe, że broń
uzupełni zbiory „Dziesiątki”. tb

www.lowiczanin.info
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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
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 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;telefonalarmowy:
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, 9 marca:
ul.Łąkowa3a,tel.24-285-19-94
piątek, 10 marca:
ul.Łąkowa3a,tel.24-285-19-94
sobota, 11 marca:
ul.Łąkowa3a,tel.24-285-19-94
niedziela, 12 marca:
ul.Łąkowa3a,tel.24-285-19-94
poniedziałek, 13 marca:
ul.Narutowicza72,tel.24-285-43-52
wtorek, 14 marca:
ul.Narutowicza72,tel.24-285-43-52
środa, 15 marca:
ul.Narutowicza72,tel.24-285-43-52
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.:poniedziałek8.00-16.00,
wtorek8.00-16.00,środa8.00-17.00,czwartek8.00-16.00,piątek8.00-15.00.
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.ZwiastowaniaNajświętszejMaryiPanny:9.00,11.30
Suserz,parafiapw.WniebowzięciaNajświętszejMaryiPanny: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.MarcinaBiskupa:8.30,10.00,11.30

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
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

aquapark w Kutnie
ul.Kościuszki54,tel.243575607(08)
Strefa basenowa

czynnacodzienniewgodz.6.-22.00
Strefa saun
czynnawdnirobocze6:00-21:45(caldariumorazkabinamroźna),
16:00-21:45(saunasucha,saunaparowa
orazpomieszczeniewypoczynkowe),
wśrody–saunasuchaczynnacałydzień;
wsoboty,niedzieleiświęta:6:00-21:45
(saunasucha,parowa,caldarium,kabina
mroźna,pomieszczeniewypoczynkowe)
Strefa squash
czynnacodzienniewgodz.6.00-22.00
Strefa cardio-siła
czynnacodzienniewgodz.8.00-22.00

Strefa bowling
czynnaodpn.-czw.wgodz.12.00-22.00,
wpt.-sob.12.00-24.00,wniedziele
iświętawgodz.10.00-22.00.
Rezerwacjetel.243575611

baseny w Łowiczu
ul.Kaliska5,tel.46-837-32-94

Grafik wejść na pływalnię dla posiadających karnety i kupujących bilety
Poniedziałek –13.00-16.30;20.15-22.00

(ostatniewejścieo21.00);
Wtorek–12.10-13.00;15.00-16.30,19.3022.00(ostatniewejścieo21.00);
Środa –14.00-14.45;20.15-22.00(ostatniewejścieo21.00);
Czwartek –13.00-14.45;19.30-22.00
(ostatniewejścieo21.00);
Piątek –17.40-18.30;19.30-22.00(ostatniewejścieo21.00)
Sobota–11.00-20.00
(ostatniewejścieo19.00)
Niedziela–10.00-20.00
(ostatniewejścieo19.00)
Grota solna–codzienniewgodzinach
wejśćnapływalnię.Sauna –wdnipowszedniegodz.16.00-22.00,wsobotyiniedziele
wgodz.13.00-20.00.

muzea i wystawy
Muzeum Zamek w Oporowie–

czynneodponiedziałkudopiątku
wgodz.10.00-16.00,kasa10.00-15.30;
wsobotyiniedzielewgodzinach
10.00-17.00,kasa10.00-16.30.Bilety:
normalny8zł,ulgowy5zł;wponiedziałkiwstępbezpłatny.Oprowadzanie
pomuzeum30złpowcześniejszej
rezerwacji.Ostatnizwiedzającywchodzi
napółgodz.przedzamknięciem.
Park przy Zamku w Oporowie
czynnycodzienniewgodz.8.00-17.00;
wstępbezpłatny.
Muzeum Regionalne w Kutnie
czynne:poniedziałek–piątekwgodz.
10:00-18:00;niedziela10:00-16:00.Ostatnizwiedzającywchodzi30min.przed
zamknięciem.Bilety:5złnormalny,
2,50złulgowy,1złzKartąDużejRodziny;wstępwolnywniedziele.Kutno,Plac
Marsz.J.Piłsudskiego20.
„Miasto w czasie i przestrzeni”–wystawęrozpoczynadziałarcheologiczny,
dot.najdawniejszychdziejówZiemi
Kutnowskiej;dalej:częśćprzyrodnicza,
etnograficznaihistoryczna.
„Rzeźba po kutnowsku”–wystawa
prezentujemuzealnąkolekcjęrzeźb
współczesnychtwórcówludowych
inieprofesjonalnychzterenuKutna
powiatu.
Galeria Okno na Sztukę: „Popołudnie
lata” –nowawystawamalarskaRoberta
JankowskiegowKutnowskimDomuKultury.
Czynnado18marca.
Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie –
czynnecodziennieopróczponiedziałków
wgodz.10-16.Ekspozycjaukazujeprzebiegdramatycznychwalk,jakietoczyły
nadBzurąoddziałypolskiedowodzone
przezgeneraładywizjiTadeuszaKutrzebę.Zebranepamiątki,zdjęcia,elementy
uzbrojenia,umundurowaniadokumentują
największąbitwęKampaniiWrześniowej
1939roku.Kutno,ParkWiosnyLudów.
Bilety:normalny–5zł,ulgowy–2,50zł,
niedziele–wstępbezpłatny.
Kutno: „1050 lat temu w Polsce”–
wystawaplenerowapoświęconąrocznicy
ChrztuPolski;Kutno,pl.Marszałka
JózefaPiłsudskiego.
Muzeum w Łowiczuul.StaryRynek5/7,
czynnecodziennieopróczponiedziałków
wgodz.10.00-16.00(ostatniewejściedomuzeumnapółgodzinyprzedzamknięciem).
Bilety:normalny10zł,ulgowy6zł;wstęp
bezpłatnynawystawystałe–wtorek.
„Sztuka Baroku”–wystawarzemiosła
artystycznego(meble,tkaniny,szkło,
porcelana),malarstwairzeźby;Kaplica
św.BoromeuszawMuzeum.
„Historia miasta i regionu” –wystawa
zabytkówarcheologicznych,militariów,
portretówtrumiennych,pamiątekpowstańczych,gabinetkolekcjonera.
„Etnografia Księstwa Łowickiego”–
wystawastrojówludowych,wycinanek,
rzeźby,ceramiki,tkaninieksponatów
zdziedzinypapiero-plastyki.
Izba Pamięci Łowickich Żydów–ukazujedziejetejspołecznościwŁowiczu,
odchwilipojawieniasięstarozakonnych
wmieście,poprzezpowstanieiintensywnyrozwójGminyŻydowskiej,aktywny
udziałwspołeczno-gospodarczymżyciu
miastawXIXiXXwieku,wybuchIIwojny
światowej,ażdoostatecznejjejzagłady.
„Pisane na wodzie” –wystawa
malarskaDorotyPietrzkowicz.Woda
totematwiodącywystawy.Będąteż
zaprezentowaneobrazymalowaneakrylempochodzącezwystawy„Podrugiej
stronielustra”.MuzeumwŁowiczu,Stary
Rynek5/7.Czynnado12marca.
Mini skansen przy Muzeum w Łowiczu
–czynnywt.-niedz.wgodz.10-16.Bilety:
normalny5zł,ulgowy3zł,spacerowy2zł;
wstępbezpłatny–niedziela.
Łowicki Park Etnograficzny – Skansen
w Maurzycach–czynnywgodz.9.0016.00.Bilety:normalny8zł,ulgowy5zł;
biletspacerowy3zł.
Muzeum Diecezjalne w Łowiczu –
zwiedzaniekatedrywrazzeksponatami

znajdującymisięwwieży;możliwośćoglądaniapanoramymiastaztarasu–czynne
pon.-czw.wgodz.10-16;pt.isob.wgodz.
10-14;wndz.iświęta–nieczynne.Łowicz,
StaryRynek20.Zwiedzaniejestmożliwe
pozgłoszeniuwBiurzeMuzeum.
Izba Pamięci Stanisława Klickiego
w Łowiczu–wystawaurządzonaprzez
GrupęHistoryczną„Kampinos”naIpiętrze
Basztyim.gen.Klickiego;czynnawniedziele,wgodz.16-18.Wstępwolny.
Bolimów: „Medytacje/fotowiersze”
–wystawazcykluGaleriaPrzechodnia:
fotografieEwyFilipp,czynnado 17marca;
GminnyOśrodekKultury,ul.Łowicka9.
Domaniewice: Malarstwo Agnieszki
Sapińskiej –wernisaż:czwartek,23lutego,
godz.18.00,wstępwolny;GminnyOśrodek
Kultury,ul.Główna3.Czynnado31marca.
Pałac i Manufaktura Majoliki w Nieborowie –od1marcado30kwietniaczynny:
wt.-niedz.wgodz.10.00-16.00,od1maja
do30czerwca:pon.-niedz.wgodz.10.0018.00,od1lipcado30września:pon.-pt.
wgodz.10.00–16.00,sob.,niedz.iświęta
wgodz.10.00–18.00;od1do31października:wt.-niedz.wgodz.10.00-16.00;od1
listopadadokońcalutegorokunastępnego
Muzeumzamknięte.Ostatnizwiedzający
wchodządownętrzekspozycyjnych30
minutprzedzamknięciem.Bilety:22zł
(normalny),13zł(ulgowy),50zł(rodzinny
–dwieosobydorosłeidziecidolat18;
maksymalnie6osób),1zł(dzieci7-16lat).
Wtorek–wstępwolny.
Park w Nieborowie i Arkadii –od1marca
do30kwietniakasyczynneodśrodydoniedzieliwgodz.10:00-16:00;pozamknięciukas
ogródczynnydozmierzchu(ŚwiątyniaDiany
wArkadiiczynnaod15kwietnia,ostatnie
wejście15.30);od1majado30września:
poniedziałek–wstępwolny(opróczdni
świątecznychidługichweekendów)wt.-niedz.
godz.10.00-18.00(ŚwiątyniaDianywArkadii
-ostatniewejście17.30);od1październikado
31październikawt.-niedz.godz.10.00–17.00
(wtorek–wstępwolny)(ŚwiątyniaDianywArkadii-ostatniewejście15.30).Pozamknięciu
kas–ogrodyczynnedozmierzchu.
Muzeum Motoryzacji w Nieborowie–
czynne:pt.,sb.,ndz.wgodz.10.00-18.00,
winnychterminachtylkopotelefonicznym
uzgodnieniu(tel.46838-50-68,501-945960);Nieborów231a;bilety:normalny10zł,
ulgowy(dzieciimłodzieżdolat15,emeryci,
renciści)7zł,dziecidolat7bezpłatnie.
Muzeum Guzików –ekspozycja500
guzików,wtymok.200sztukguzików
personalnych;GaleriaŁowicka,Ipiętro,
ul.Stanisławskiego;czynnapon.-pt.wgodz.
10.00-19.00,sob.9.00-15.00.Wstępwolny.
Łowicz: „Powrót do przeszłości
1919-2014 – 95. rocznica przybycia
do Łowicza 10 PP” –wystawazdjęć
wdużymformacie;ZespółSzkółPonadgimnazjalnychnr1,ul.Podrzeczna30.
Łowicz: malarstwo Anny Szcześniak –
wystawaczynnacodzienniewgodz.
8.00-18.00;CentrumKulturyiPromocji
ZiemiŁowickiej,Łowicz,StaryRynek17.
Sromów: Muzeum Ludowe rodziny
Brzozowskich –czynnepon.-pt.wgodz.
9.-17.00,ndz.iświętawgodz.12.-17.00.Sromów11,gm.Kocierzew;tel.46-838-44-72.
Sanniki: Zespół Pałacowo-Parkowy
–czynnycodzienniewgodz.8.00-21.00;
zwiedzaniezprzewodnikiempon.-pt.
wgodz.8.00-15.30,sob.-niedz.wgodz.
10.00-18.00.Bilety:dopałacu:10zł(normalny),3zł(ulgowy),dziecidolat6
–gratis;park–wstępwolny.
Tańszewejściedopałacuzaokazaniem
biletulubdowoduzakupubiletunaprzejazdpociągiemKoleiMazowieckich:bilet
normalny–6zł,ulgowy–3zł,wstępdo
parku–bezpłatny.Rabatobowiązuje
wciągu30dniodupływuterminu
ważnościbiletu.
„Ożywić historię, czyli pałac w Sannikach za czasów Natansonów
i Dziewulskich” –kontynuacjahistorii
kolejnychwłaścicielidóbrsannickich.
„Sanniki. Pałacowe impresje” –plenerowawystawafotografiiStowarzyszenia
narzeczRozwojuFotografiiHumanistycznej„FotoHumanum”;ekspozycja
czynnanaogrodzeniuzewnętrznym
parku,wejścieodul.Warszawskiejdo
10marca.
Walewice: Pałac–wartobejrzeniajest
m.in.apartamentNapoleonaBonapartego
zXVIII-wiecznymimalowanymiręcznietapetamiściennymi–czynnywkażdąsobotę
iniedzielę;oprowadzaniezprzewodnikiem
wgodz.10.00-16.00.Bilety:5zł(dzieci
iseniorzy),8zł(dorośliwgrupachzorganizowanych),15zł(zwiedzanieindywidualne).
Radosław Tafliński: „Najpiękniejsze
zamki i pałace świata”–wernisaż
wystawyfotograficznejispotkaniezfotografem:poniedziałek,10marca,godz.
18.00;SalaBiałaPałacu;wstępwolny.
Czynnado24marca.
Wystawa on-line: „Gloria Victis 18631864. Pamięć i tradycja w 150. rocznicę
wybuchu Powstania Styczniowego na
Ziemi Łowickiej”–wystawaprzygotowana
napodstawiemateriałówarchiwalnychprezentowanychw2013r.wsiedzibieOddziału
wŁowiczuArchiwumPaństwowego
m.st.Warszawy;scenariuszMarekWojtylak;
www.warszawa.ap.gov.pl/powstanie/lowicz

koncerty
Czwartek, 9 marca:

godz.18:00–„Kocham Panią bardzo
mocno”–koncertJanuszaRadka.Bilety
wcenie45złdostępnewkasieKDK,
CTMiTorazwsprzedażyONLINE.

Czwartek, 16 marca:

godz.19.00–Kasia Nosowska–
koncert.Wokalistkazaprezentujeprzekrojowyrepertuar–głównienajważniejsze
inajbardziejznaneutworyzsolowej
działalności.KutnowskiDomKultury,
ul.StanisławaŻółkiewskiego4.

kino Kutnowskiego
Domu Kultury
ul.Żółkiewskiego4,tel./fax24-254-21-37
Czwartek, 9 marca:

KINONIECZYNNE

Piątek – środa,

10-15 marca:
godz.15.00–Królowa Śniegu 3: ogień
i lód(2Ddubbing)–familijnyanimowany;czastrwania:80min.
ChociażKrólowaŚnieguisamozwańczy
KrólŚnieguzostalipokonani,KaiiGerda
niemająpowodówdoradości.Dziewczynkapragnieodnaleźćukochanych
rodziców,porwanychprzezPółnocny
Wiatr.Wspólniezprzyjaciółmiwyrusza
nakraniecświata,wpełnąniebezpieczeństwwyprawęratunkową.
Wtrakciewędrówkibohaterowienatrafiająnaartefakt,pochodzącyzprastarego
królestwatrolli.TolegendarnyKamień
OgniaiLodu.Czyjegopotężnamoc
okażesiępomocnawposzukiwaniach
rodzicówdziewczynki?Amożetylkoje
utrudniisprowadzinaOrma,Gerdę
iresztękompaniinowekłopoty...
godz.16.30–Zerwany kłos–religijny;
czastrwania:96min.
TrwaIwojnaświatowa.Carskieoddziały
panosząsięwokolicachTarnowa.SzesnastoletniaKarolinaKózkównaponosi
śmierćmęczeńskąwobroniewiary.Jej
ojciecobwiniasięzaśmierćukochanej
córki.DziejebohaterówdopełniaTeresa,
któranosiwsercutajemnicęogwałcie
zadanymprzezkozakaSorokina.
godz.18.15–Kong: wyspa czaszki
(2Dnapisy)–przygodowy;czastrwania:
110min.
Kong:wyspaczaszkiprodukcjiWarner
Bros.PicturesiLegendaryPicturesto
wciągającyoryginalnyfilmprzygodowy
wreżyseriiJordanaVogta-Robertsa
(Królowielata),opowiadającyopoczątkachlegendyomitycznymKingKongu.
Filmśledzilosyzespołubadaczy,którzy
zapuszczająsięwgłąbniezbadanej
wyspypołożonejnaPacyfiku—taksamo
pięknej,jakizdradliwej—niewiedząc,że
wchodząnaterennależącydomitycznegoKingKonga
godz.20.15–Kong: wyspa czaszki
(3Dnapisy) –przygodowy;czastrwania:
110min.
Bilety:14zł(normalny),12zł(ulgowy).

inne



Piątek, 10 marca:

godz.16.30–„Dzień Kobiet w bibliotece”–spotkaniezpoezjąokobietach
idlakobiet.PowiatowaBibliotekaPublicznawŁowiczu,StaryRynek5/7(wejście
odul.3Maja).
Sobota, 11 marca
godz.17.00–„Psiapsiółki”–spektakl
wwykonaniudzieciimłodzieżyz
działającychsekcjiteatralnychprzyŻDK.
ŻychlińskiDomKultury.Wstępwolny.
Niedziela, 12 marca:
godz.11:00–„Czemu Marta jest uparta” –spektakllalkowyTeatruPsikus
zŁodzi.Biletywcenie12złdostępne
wkasieKDK,CTMiTorazwsprzedaży
online.CentrumTeatru,MuzykiiTańca
wKutnie,ul.Teatralna1.
godz.19.00–Dzień kobiet – występ
Kabaretu z Konopi.GminnyOśrodek
KulturywDomaniewicach.Wstępwolny.
Wtorek, 14 marca:
godz.10:00–„Spotkania z Afryką” –
prelekcjępoprowadzip.RobertGondek
podróżnikifotografik.ŻychlińskiDom
Kultury,ul.Fabryczna3.
Środa, 15 marca:
godz.17:00–„Dla Ireny”–montażsłowno-muzycznypoświęconyosobiep.Ireny
Adaszewskiejijejtwórczości.Żychliński
DomKultury,ul.Fabryczna3.
godz.17.00–Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki: Józef Hen „Pingpongista”;PowiatowaBibliotekaPublicznej
wŁowiczu,StaryRynek5/7(wejście
odul.3Maja).
Sobota, 18 marca:
godz.12:00–„Samoróbka”–warsztaty
wramachFestiwaluNoweBrzmienia
NoweMedia,ilośćmiejscograniczona,
biletywcenie7zł.KutnowskiDom
Kultury,ul.StanisławaŻółkiewskiego4.
godz.19.00–Poetycko-muzyczny
wieczór autorski –spotkaniezpoezją
AndrzejaWichrowskiegoorazzespołem,
którybędziemutowarzyszył.Żychliński
DomKultury,ul.Fabryczna3.
Poniedziałek, 27 marca:
godz.18:00–Papusza i Wanda Wasielewska –spektakleteatralne
wwykonaniuTeatru„PodLupą”zŁodzi.
Pospektaklachodbędziesięspotkanie
zaktorkami.Biletywcenie15zł.Centrum
TeatruMuzykiiTańca,ul.Stanisława
Żółkiewskiego4.

OFERTY PRACY
POWIATOWYURZĄDPRACYWKUTNIE
(stanna8.03.2016r.)
 Ślusarz
 Tokarz
 Księgowy/a-specjalistad/sksięgowości

irachunkowości

 Kierowcaautobusu
 Kurier
 Doradcaklienta
 Kierowcasamochoduciężarowego
 Konfekcjoner-pakowacz
 Mechanik
 Sprzątacz/ka
 Pracownikochrony
 Mechanikpojazdówsamochodowych
 Referentdosprawkadripłac
 Ogrodnik
 Tokarzmanualny
 Specjalistad/sochronyśrodowiska
 Operatorwytłaczarkidofoliiiliniido

recyklingu

 Pracownikfizyczny
 Sprzedawcawstacjipaliw
 Mechanikpojazdówsamochodowych
 Gospodarzterenu-kierowcakat.CE
 Kierowcasamochoduciężarowego

kat.C,C+E,D

 Informatyk
 Magazynier
 Szwaczka
 Pomockuchenna
 Operatorwózkówjezdniowych

(widłowych)

 Mechanikmaszyn
 Ślusarz
 Robotnikgospodarczy
 SpawaczMIG/MAG135/136
 OperatorCNC
 Pracownikadministracyjno-kadrowo-

-płacowy

 Magazynier
 Pracownikbiurowy
 Kierownikprojektu
 Operatormaszynnumerycznychi

konwencjonalnych

 Elektromechanikpojazdówsamocho-

dowych

 Hydraulik-spawacz
 Pracownikcentrumobsługitelefonicz-

nej(pracownikcallcenter)

 Pracownikochrony
 Kucharz
 Kasjer-Sprzedawca/pracaStrzelce/
 Piekarz
 Kierownikrobótdrogowych

SKARB ROLNIKA

NOTOWANIAZTARGOWISKAMIEJSKIEGO
(cenyzdnia7.03.2017r.)


wŁowiczu wGłownie
brokuły
szt.
5,00
3,00-4,00
burakiczerwone
kg
1,50
1,50
cebula
kg
1,50
1,50
czosnek
szt.
1,00-2,00
2,00
gruszki
kg
5,00
jabłka
kg
1,00-2,50
1,00-2,00
jajafermowe
15szt.
-
6,80-9,00
jajawiejskie
15szt.
-
11,00-12,00
kalafior
szt.
6,50-7,00
5,00
kapustabiała
kg
1,00
2,50
kapustakiszona
kg
3,00-4,00
3,50
kapustapekińska kg/szt 3,00-4,00/kg 1,5-2,00/szt
koperek
pęczek
2,00
1,50
miód
litr
-
14,00/0,5l
marchew
kg
2,00
1,50
natkapietruszki
pęczek
2,00
1,50
ogórkikiszone
kg
6,00
ogórekzielony
kg
12,00
8,00-12,00
paprykaczerwona kg
14,00
13,50
paprykazielona
kg
14,00
13,50
paprykażółta
kg
14,00
13,50
pietruszka
pęczek
4,00
2,00
pieczarki
kg
-
4,60-6,00
pomidorpolny
kg
22,00
pomidorszklarniowy kg
10,00-12,00 6,00-10,00
por
szt.
2,00-2,50
2,00
rzodkiewka
pęczek
2,50
2,00
sałata
szt.
4,00
sałatalodowa
szt.
-
5,00
seler
szt.
4,00
2,00
szczypiorek
pęczek
2,00
1,50
słonecznik
szt.
2,00
włoszczyzna
pęczek
3,50
2,50
ziemniaki
kg
1,00
1,00

ROLNIK SPRZEDAJE
(cenyzdnia7.03.2017)
Żywiec wieprzowy:
 Różyce:4,50zł/kg+VAT
 Domaniewice:4,50zł/kg+VAT
 Chąśno:4,40zł/kg+VAT
 Kiernozia:4,50zł/kg+VAT
 SkowrodaPłd.:4,70zł/kg+VAT
 Karnków.:4,50zł/kg+VAT

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

krowy5,80zł/kg+VAT;byki8,00zł/kg+VAT;

 Różyce:jałówki7,00zł/kg+VAT;

krowy5,50zł/kg+VAT;byki7,50zł/kg+VAT.

 Domaniewice:jałówki7,00zł/kg+VAT;

krowy5,50zł/kg+VAT;byki7,50zł/kg+VAT.
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samochodowe
kupno
Skupautdo5.000zł.Uczciwawycena,

tel.kom.667-902-077.
Subiekt Nieborów Auto-kasacja,
sprzedaż części, tel. (46) 838-55-41.
Absolutnyskupaut,wszystkiemarki

niezależnieodstanuprzebiegu,bez
opłat,gotówka,dojazd,szybkasprzedaż,
tel.575-006-685.
Absolutnie każde auta, najwyższe
ceny, tel. kom. 500-308-011.
Auto-Skuppojazdówzroczników2000
2015,tel.kom.694-547-204.
Kupiękażdeauto,tel.kom.

690-694-705.

FIATSiena,1.2,1999rok,tel.kom.

691-535-554.

PEUGEOT207,1.4HDI,2010rok,I

właściciel,idealny,tel.kom.881-921-060.

FIATUno,1.0,2000rok,tel.kom.

880-441-890.

PeugeotExpert,2009rok,tel.kom.

788-293-343.

FORDFocus,1.8diesel,2004rok,

kombi,tel.kom.600-312-749.

RENAULTKangoo,1.9D,2001rok,

2.300zł,tel.kom.668-467-238.

FORDFocus,kombibenzyna,1999

rok,noweopony,tel.kom.608-559-646.

RENAULTLaguna,2003rok,tel.kom.

604-169-278.

FORDMondeo,TDTI,2002rok,5.300

zł,tel.kom.510-328-571.

RENAULTLaguna,2002rok,tel.kom.

788-293-343.

FORDMondeo,1.8,benzyna,2004

rok,kombi,tel.kom.509-837-633.

RENAULTMegane,2012rok,kombi,

tel.kom.788-293-343.

HYUNDAII20,1.4D,2012rok,srebrny

metalik,wzamianiemogęprzyjąćtańszy,
tel.kom.604-706-309.

RENAULTScenic,1.6,benzyna,2003

rok,tel.kom.509-837-633.

IVECO,2001rok,tel.kom.

788-293-343.
LUBLINII,tel.kom.605-376-838.


Kupiękażdeauto,tel.kom.

880-062-661.

Skuppowypadkowych,starych,

skorodowanychsamochodów,
tel.kom.512-476-760.
ZłomowaniePojazdów-zaświadczenia,

auto-skup:uszkodzone,rozbite,
wyeksploatowane,Rząśno13,
tel.kom.602-123-360.

sprzedaż
AUDI80Avant,2.0benzyna/gaz

sekwencja,1993rok,
tel.kom.605-695-882.
AUDIA3,1.9TDI,2005rok,

tel.kom.509-897-627.
AUDIA3,1.9TDI,2001rok,5-drzwiowy,

wyglądistanrewelacyjny(mogęprzyjąć
mniejszy),tel.kom.513-329-718.
AUDIA4,1995rok,tel.(46)838-73-77.

AUDIA4,2000rok,

tel.kom.788-293-343.
AUDIA4kombi,1.9TDI,2001rok,

niebieskimetalik,stanbdb.,bogate
wyposażenie,wrozliczeniumogęprzyjąć
mniejszy,tel.kom.513-329-718.
AUDIA6,2.0diesel,2008.

10rok,
kombi.cena38.000złdonegocjacji,
tel.kom.796-107-982.
CHEVROLETSpark,2005rok,

Iwłaściciel,tel.kom.604-954-876.
CITROËNBerlingo,1.4benzyna,

2003rok,5-osobowy,stanbdb,
tel.kom.669-303-235.
CITROËNCross,2008rok,

tel.kom.507-477-120.

RENAULTScenic,1.9DCi,2005rok,

171.500km,tel.kom.508-309-423.

SEATIbiza,1.4diesel,2008rok,tel.

kom.509-837-633.

Kupimykażdeauto,stanobojętny,

tel.kom.798-602-197.

Skup pojazdów samochodowych.
Zaświadczenia do WK. Sprzedaż
części, tel. kom. 605-695-882.


RENAULTScenic,1.9DCI,2004rok,
zarejestrowany,wyposażony,tel.kom.
604-392-876.

SAAB9’5,2009rok,tel.kom.

788-293-343.

Kupiękażdeautodo3.000zł,tel.kom.

691-270-855.

KupimyTwojąToyotęikażdego

Mercedesa,dobreceny,stanobojętny,
tel.kom.734-734-300.

www.lowiczanin.info

MAN18-272,1995rok,stanidealny,

garażowany,bezaawaryjny,ogólnie
małoużytkowany,napoduszkach
powietrznychiBDF-ie,alufelgi,silnik
wolnossący,tel.kom.664-376-826.
MAZDA323F,1.8benzyna,1996rok,

tel.kom.696-894-187.
MAZDA6,1.8,2002rok,tel.kom.

661-666-354.
MERCEDES208D,tel.kom.

788-870-752.
MERCEDES240D,1986rok,stanbdb

sprzedamlubzamienięnakoparkoładowarkę,tel.kom.506-355-899.

SEATLeon,2005rok,137.000km,tel.

kom.694-316-412.
SEATLeon,1.4,benzyna,2001rok,tel.

kom.509-837-633.
SEATLeon,1.9TDI105KM,2007

rok,bezwypadkowy,bogatawersja,
powymianiedwumasy,tel.kom.
664-012-803.
SKODAFabiasedan,1,2benzyna,

2009rok,118tys.km,stanbdb,
sprowadzony,opłacony,tel.kom.
604-403-654.
SKODAOctavia,1.9TDI,2003rok,

kombi,standobry,tel.kom.606-710-189.

MERCEDESC,2004rok,tel.kom.

788-293-343.

TOYOTACorolla,1.4D4D,2007rok,

kupionawkraju,serwisowana,możliwość
zamiany(tańszy),tel.kom.513-375-786.

MERCEDESSprinter,2007rok,tel.

kom.788-293-343.

inne
Opony,felgizNiemiec,hurtownia.

Największyskładwrejonie,klimatyzacja,
mechanika.Bratoszewice,ul.Łódzka28,
www.opony-gaweda.pl,tel.(42)719-6308,tel.kom.505-151-701.
LPGmontażiserwisinstalacji

gazowychLPGAutoZagaj.
Konkurencyjneceny,tel.kom.
512-210-072.
Sprzedam4oponyletnie155/80R13

zfelgami,tel.kom.692-199-818.
PrzyczepkasamochodowaNeptun

2006rok,tel.kom.506-833-114.
Sprzedamprzyczepkęsamochodową,

tanio,tel.kom.607-244-368.
Sprzedamkompletfelgi+opony13’,

DaewooNexia,letnie,tel.kom.
518-374-254.
PrzyczepaStema,2007rok,tel.kom.

571-466-094.

Działkabudowlana,Bednary,

ul.Ogrodowa,tel.kom.698-334-328,
505-228-527.
Sprzedamładnądziałkębudowlaną,

częściowozalesionąopowierzchni
2.300mkwwNieborowie.Zmożliwością
podziału,tel.kom.601-310-375.
SprzedamdomnaGórkach,

wolnostojący,pow.c.219mkw.,
pow.uż.90mkw.,449.000złdoneg.,
tel.kom.506-615-036.

Budynekmieszkalnyzbudynkami

gospodarczymidoremontu,działka
3.500mkw.,Sypień,tel.kom.
695-774-319.

Dom,60mkw,działka750mkw,

Łowicz,tel.kom.793-734-485.
Mieszkaniedoremontu,60mkw.,

IIIpiętro,160.000zł,
tel.kom.668-599-646,600-248-791.

kupno
Kolekcjonerkupistaremotocykle,

samochody,części,tel.kom.513-185-357.

Sprzedamdziałkęzdomem

drewnianym,Świeryż,tel.kom.
600-176-795.

Quad125,tel.kom.727-210-205.

WSK1967rok,tel.kom.696-107-903.

Quad,tel.kom.600-820-374.

Klasyki3sztuki,tel.kom.511-311-145.


Działkabudowlana,Łyszkowice,tel.

kom.519-129-706.
Sprzedambloki40mkw.,os.Tkaczew,

tel.kom.666-590-710.
Dwiedziałkibudowlanepo1.000mkw.,

nagranicyBednary-Sypień,lubcałość
8.100mkw.,tel.kom.694-804-682.
Sprzedammieszkaniewłasnościowe

36mkw.,2-pokojowe,IVpiętro,Łowiczcentrum,tel.kom.600-235-160.

SkuterRomet,tel.kom.668-162-199.


Sprzedamdziałkę900mkw.,

wGłownie,tel.kom.601-814-018.

TOYOTACorolla,2011rok,sedan,tel.

kom.697-094-770.

garaże

MINIClubMan,2008rok,tel.kom.

788-293-343.

TOYOTAStarlet,1.3,1993rok,1.800zł,

tel.kom.793-008-199.

Gospodarstwo2,23ha,Mysłaków,

dużebudynkimurowane,tel.kom.
665-373-909.

sprzedaż

NISSANQashqai,1.6benzyna,

2013rok,67.000km,czarnymetalik,
stanidealny,cena49.900zł,tel.kom.
666-574-189.

TOYOTAYarisbenzyna/gaz,2007rok,

tel.kom.601-509-043.

Sprzedam2działkibudowlane

3.000mkw.,2.100mkw.wewsiGzinka
przyWrzeczku,tel.kom.733-750-101.

SprzedamdomwJasieńcunadziałce

opowierzchni3.000mkw.lubzamienię
namieszkaniewblokuSochaczew,
tel.kom.664-378-355.

OPELAgilaI,2002rok,tel.kom.

510-185-220.
OPELAstra,1.616V,1994rok,tel.kom.

605-093-908.
OPELAstra,1.7diesel,2004rok,

tel.kom.509-837-633.
OPELAstra,1.7CDTI,2004rok,

tel.kom.505-173-116.
OPELAstraGkombi,2.0DTI,2001

rok,246.000km,3.300zł,
tel.kom.695-753-796.
OPELAstraII,2.0DTI,2003rok,

tel.kom.661-385-335.

VOLVOV70,2010rok,tel.kom.

788-293-343.
VWBora,1.9TDI,2002rok,tel.kom.

509-837-633.
VWCaddy,2.0diesel,2007rok,tel.

kom.509-837-633.
VWGolf,1.6benzyna/gaz,1994rok,

tel.kom.510-254-533.
VWGolfIVbenzyna,2002rok,

srebrnymetalik,5-drzwiowy,tel.kom.
606-449-458.
VW Golf IV, kombi, 2001 rok,
II właściciel, stan bdb., garażowany,
224.000 km (autentyczny), 10.500 zł,
tel. kom. 606-751-301.

Sprzedamgarażmurowany,tel.kom.

664-372-375.
Garażmurowany,Korabka:Matejki,tel.

kom.783-644-537.

wynajem
Wynajmęgaraż,Bratkowice,tel.kom.

508-170-592.

Sprzedammieszkanie37mkw.,

Żychlin,ul.Narutowicza85G,tel.kom.
795-430-329.

Działkirolne3,91hai2,50ha,

KocierzewPłd,tel.kom.661-677-914,
697-254-006.

Sprzedamtaniodziałkębudowlaną,

5kmodŁowicza,tel.kom.509-231-973.

KawasakiChoperLTD750,tel.kom.

727-210-205.

Sprzedamgruntyornezmożliwością

zabudowy1,36ha,Płaskocin,tel.kom.
692-039-886.

Działkibudowlane,Mysłaków,tel.kom.

665-981-200.

motorowe

sprzedaż

Sprzedamgruntyorne1,35ha,

Sromów,tel.kom.692-039-886.

MieszkanieBratkowice60mkw.,

3pokoje,tel.kom.504-110-469.

Dom293mkw,stansurowyotwarty,

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

SimsonSR50skuter,tel.kom.

797-137-171.

M-3Głowno,tanio,tel.kom.

517-271-274.

Działkaopowierzchni38arów

wStępowie,gminaKiernozia,
zabudowana,ogrodzona,częściowo
utwardzona,tel.kom.512-179-465.
Sprzedamdziałkębudowlaną

naul.Makowej(okoliceBolimowskiej),
woda,prąd,gaz,tel.kom.790-877-445.
Sprzedamdom200mkw.centrum

Kiernozi,działka500mkw.,garaż,
dozamieszkaniaodzaraz,cena
douzgodnienia,tel.kom.662-554-841.
Działkabudowlana,3.006

mkw.,Zielkowice,ogrodzona,
zagospodarowana,media,tel.kom.
516-180-997.
Budynekhandlowo-usługowy

doremontuwŁowiczu,tanio,tel.kom.
602-187-540.
Sprzedam1,46haziemi,centrum

Bielaw,tel.kom.669-795-409.
Dom,ŻwirkiiWigury7A,tel.kom.

500-287-713.
Dwupokojowe,52mkw.,sprzedam

lubzamienięnakawalerkę,tel.kom.
880-141-984.
Sprzedammieszkanie71,5mkw.,

3pokoje,SochaczewwpobliżuPKP,tel.
kom.608-096-192,602-621-164.
Sprzedamdziałkęrekreacyjną,leśną

0,53ha,Guźnia-Rydwan,tel.kom.
726-456-611.
Mieszkanie48mkw,parter,Bratkowice,

tel.kom.512-443-958.

Łowicz,M-4zksięgąwieczystą,

tel.kom.698-581-666.

Działkarolno-budowlana0,85ha,

Stroniewice.Pilne!,tel.kom.693-025-919.

Sprzedamdom+1hadziałki,Świeryż

I,tel.kom.504-501-038.

Mieszkaniewłasnościowe35mkw.,

doremontu,C.O.,Żychlin,cena45.000
zł,tel.kom.732-853-865.

Dom,stansurowy,zamknięty,Łowicz

Grunwaldzka(sprzedamlubzamienię
namieszkaniespółdzielcze),tel.kom.
795-410-608.

Działkibudowlane,Strzelcew,tel.kom.

501-782-451.
Dom,Łowicz,tel.kom.880-651-700.


Garażdowynajęcia,Tuszewska,tel.

kom.600-724-193.

Dwiedziałkirolno-budowlane

wWoliCyrusowej,12zł/mkw.,tel.kom.
505-362-878.

Wynajmęgaraż,Bratkowice,tel.kom.

609-111-509.

Działkirolneopow.3005/4670,

okoliceDobraNowiny,tel.(42)656-90-44.

Piękniepołożonydomzdziałką

wGłownie,tel.kom.501-664-554.

Ziemiarolna,tel.kom.504-507-730.


Sprzedamziemię1,70ha,tel.kom.

724-134-121.

nieruchomości

Gospodarstworolnewrazzbudynkami,

tel.kom.782-978-976.

Mieszkanie32mkw.,Starzyńskiego,

IVp.,tel.kom.663-133-507.

Ziemia1,95ha,osiedleGórki,tel.kom.

665-952-518.

OPELAstrakombi,1,7diesel,

2004/2005rok,168tys.km,ładny
stan,plus4kołazimowe,sprowadzony,
opłacony,cenadouzgodnienia,
tel.kom.604-403-654.

VWGolfV,2007rok,tel.kom.

788-293-343.

OPELAstrabenzyna/gaz,1995rok,

stanbdb.,tel.kom.513-896-804.

VWPassat,2.0TDI,2005rok,tel.kom.

603-972-528.

OPELCorsa,1.7,2001rok,tel.kom.

729-424-031.

VWPassat,1.6benzyna,1997rok,tel.

kom.519-498-172.

OPELCorsa,1.2,1997rok,zielony,

tel.kom.664-293-479.

VWPassatB5FL,2.0+gaz,rejestracja

2002rok,tel.kom.691-243-245.

DAEWOOTico,1997rok,144.000km,

800zł,tel.kom.501-430-812.

OPELVectraB,2.0DTI,1998

rok,hatchback,2.100zł,tel.kom.
605-695-882.

VWPassatB5,1.9TDI130KM,202

rok,hatchback,tel.kom.660-940-475.

Sprzedamgospodarstworolne

10,27hawrazzbudynkami,Różyce,
tel.kom.693-202-128,po17:00.

FIAT126p,1998rok,

tel.kom.796-203-022.

OPELZafira,2005rok,tel.kom.

788-293-343.

VWPassatB6,2.0TDI,2007rok,

sedan,140KM,tel.kom.608-826-975.

Działkabudowlana,Mysłaków,tel.kom.

692-363-474.

VWPolo,tel.kom.504-507-730.


FIATCC,700,1994rok,

tel.kom.660-977-700.

Sprzedamdziałkibudowlane

Bronisławów39,tel.kom.791-802-472.

FIATSeicento,1.

1,2003rok,
tel.kom.605-413-277.

OPELZafira2,1.9Diesel,2006

rok,168.000km,serwisowana,
bezwypadkowa,zadbana,srebrny
metalik,cena16.900zł,tel.kom.
694-547-204.

Dom80mkw.,działka860mkw.

sprzedamlubzamienięnamniejszy
metrażwblokach,parter-IpiętrozCO.
Głowno,tel.kom.889-444-806.

Siedlisko2,5hazbudynkami,Bednary,

ul.Dworcowa15,tel.kom.698-334-328,
505-228-527.

Sprzedamgospodarstworolneopow.

8,82hawrazzbudynkami,gminaZduny,
tel.kom.515-121-412.

Sprzedamlubzamienięnamniejsze

mieszkanie2-pokojowe,48mkw.,
os.Konopnickiej,tel.kom.662-175-520.

FIATSeicento,900benzyna/gaz,hak,

tel.kom.602-249-820.

OPELZafira,2.0,2002rok,223.

121
km,szarymetalik,tel.kom.606-702-148.

Sprzedamlubwynajmęmieszkanie

wBorowie,tel.kom.503-608-793.

Sprzedamłąkę2ha,Orłów-Parcel,

powiatkutnowski,tel.kom.728-492-172.

Siedliskozdziałkąistawem,tanio,tel.

kom.504-571-878.

CITROËNXsara,1.9D,

tel.kom.511-311-145.
CITROËNXsara,2.0HDI,

tel.kom.726-121-861.
DAEWOOLanos,1.6,gaz,2000rok,

tel.kom.660-492-879.
DAEWOONubira,1.6,benzyna,

2003rok,tel.kom.509-837-633.
DAEWOOTico,1996rok,1.

100zł,
tel.kom.539-235-209.

VWJetta,2007/2008rok,Iwłaściciel,

tel.kom.694-316-412.

VWPolo,1.2benzyna,2008rok,

przebieg26.000km,salonPolska,
5-drzwiowy,niebieskimetalik,stanbdb.,
cena18.900zł,tel.kom.608-174-892.
ŻUKwywrotDiesel,opłacony,tel.kom.

607-090-247.

kupno

Budowlana,1.

155mkw.,media,
Bełchów,ul.Polna,tel.kom.517-640-507.

Kupięziemię,gm.Łyszkowiceiokolice,

tel.kom.502-602-463.

Sprzedamdziałkę3.000mkw.,Zawady,

tel.kom.606-682-993.

Ziemięrolnąprzydrodze1-5ha

wokolicachŁowiczakupię,tel.kom.
888-431-443.

Działki398mkw.,488mkw.,

Bratkowice,tel.kom.609-541-358.

sprzedaż

SprzedamkawalerkęnaBratkowicach,

24mkw.,tel.kom.502-725-524.
Łąki,1,26ha,Klewków,tel.kom.

793-647-999.
Sprzedamdziałkęrekreacyjną,Łódzka,

tel.kom.791-930-679.

Łąkazlasem,1,5ha,Strugienice,

zaBzurą,tel.kom.661-230-235.
Sprzedamłąkę,63ary,Bednary,tel.

kom.669-482-151.
Działka578mkw.,Łowicz,tel.kom.

519-662-782.
Mieszkanie61mkw.,IIIpiętro,Kaliska,

tel.kom.664-767-412.
Działkibudowlane,Strzelcew,tel.kom.

660-911-451.
Działkibudowlane,tel.kom.

512-490-910.
Pilnie!DomwŁowiczu.stansurowy,

ok.250mkw.nadziałce1.250mkw.,tel.
kom.661-385-154.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ”: BIURO OGŁOSZEŃ ŁOWICZ,UL.PIJARSKA3A; BEDNARY,SKLEPP.PAPIERNIK24A;BOBROWNIKI 27,SKLEPP.PACLER;BOLIMÓW,UL.RYNEKKOŚCIUSZKI17,SKLEP
„EWA”,P.PAPIERNIK;DOMANIEWICE,UL.GŁÓWNA26,SKLEPP.JAKUBIAK;GĄGOLIN POŁUDNIOWY,SKLEP„KOS”;HUMIN 1A,SKLEPP.GREFKOWICZ;IŁÓW:PL.RYNEKSTAROMIEJSKI2A;SKLEPP.PAPIEROWSKIEGO;KIERNOZIA,
RYNEK KOPERNIKA, KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ; KOCIERZEW PÓŁNOCNY 37A, SKLEP P. KRYGIER; KURABKA 17A, SKLEP P. TOPOLSKIEJ; ŁOWICZ, OS. BRATKOWICE, KIOSK LOTTO; ŁYSZKOWICE, SKLEP „DUET”, UL. GMINNA 6;
NIEBORÓW,AL.LEGIONÓWPOLSKICH18,SKLEPP.FIGATA;NOWA SUCHA 22,SKLEPP.SIEWIERY;OSTRÓW 20,SKLEPP.BEJDY;OSMOLIN,UL.RYNEK2,SKLEPP.SERWACH;PSZCZONÓW 147,SKLEPP.LIPIŃSKIEGO;SANNIKI,
UL.WARSZAWSKA183,SKLEPP.OLKOWICZ;SOBOTA,PL.ZAWISZYCZARNEGO12,SKLEPP.BIŃCZAK;SOKOŁÓW 19,SKLEPP.GŁOWACKIEGO;STACHLEW 113A,SKLEPP.WIERZBICKIEJ;STARY DĘBSK 6A,SKLEPP.PAWŁATARGASZEWSKIEGO,ŚLESZYN,UL.GÓRNA5,SKLEPP.MĄCZYŃSKIEJ;WALISZEW STARY19, SKLEPP.PABIJAŃCZYK;ZABOSTÓW DUŻY,SKLEPP.SZALENIEC;ZAWADY 67,SKLEPP.SOKALSKIEJ;ZŁAKÓW BOROWY 139A,SKLEPP.PIECKI.
PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI”:BIURO OGŁOSZEŃGŁOWNO,UL.ŁOWICKA40;DMOSIN 1,BOŻENAKRZESZEWSKA,PIEKARNIA:STRYKÓW:SKLEP„ZOSIA”,UL.TARGOWA25/27;SKLEPP.ŁUKASZA
PAPIŃSKIEGO,STARYRYNEK4/29.
PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ DLA ŻYCHLINA, OPOROWA, BEDLNA I PACYNY”: BEDLNO 28, SKLEPMINI-MAG;DOBRZELIN,UL.WŁ.JAGIEŁŁY,SKLEPMAGDA;PACYNA,UL.TOWAROWA4,SKLEPP.MAGDALENYDURKI;PLECKA DĄBROWA,SKLEP„MONIKA”;ŚLESZYN,UL.GÓRNA5,SKLEPP.MĄCZYŃSKIEJ;ŻYCHLIN,UL.ŁĄKOWA9A,SKLEP„MAGDA”;UL.NARUTOWICZA85F,SKLEP„MAGDA”;UL.29LISTOPADA25-26,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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Działka6.600mkw.,zdomem

drewnianym,BąkówGórny,tel.kom.
607-517-238.
Działkazalesionazmożliwością

zabudowy,0,73ha,możliwoścpodziału
namniejsze,bliskoŁowicza,tel.kom.
606-370-704.



zamiana
Zamienię48mkw.naos.Bratkowice

namniejsze,tel.kom.739-066-604.

kupno różne

SprzedamziemięwPłaskocinie4ha,

tel.kom.509-293-050.

Kupiętopolę,dębaiinne,tel.kom.

795-377-074.

Sprzedammieszkanie44mkw.,

os.Noakowskiego,tel.kom.512-088-422.

KupiępłytyJumbo,tel.kom.

785-403-084.

Domek60mkw.,działka6.000mkw.,

budowlano-usługowa,narożna,Łowicz,
tel.kom.603-878-783.

Kupięstarącegłęzrozbiórki,

tel.kom.600-141-340.

Sprzedamziemię4,5lub2,20ha,

Psary,tel.kom.604-260-576.

Kupięorzechywłoskie,tel.kom.

608-613-658.

Formyplastikoweiżywiczne,

dowyrobówbetonowych,używane,tanio,
tel.kom.531-467-981.

Strrojełowickie,dlachłopcai

dziewczynki,stanidealny,tel.kom.
663-055-255.

Ślusarstwo,betoniarki,części,naprawa.

Rusztowania,tel.kom.510-124-700.

Silnik:pompadostudni,bojler,tel.kom.

782-865-398.

Sprzedamsiatkęogrodową100mkw.,

lekkoopalona,tanio,tel.kom.
511-723-229.

Stemplebudowlane,tel.kom.

511-679-231.

Zatrudniękierowcękat.C+E,transport

międzynarodowy,chłodnia,tel.kom.
605-094-166.

Deski,baledębowe,sosnowe,

olszynowe,tel.kom.508-244-694.

Zatrudnię szwaczki, tkanina,
Głowno, tel. kom. 509-571-801.

Sprzedamdrzewoopałoweolcha,tel.

kom.667-296-626.
Pałąkidotunelifoliowych,myjka

domyciawarzyw,tel.kom.660-593-920.

Zatrudniękierowcówkat.C+E,

możliwośćcodziennegozjazdudodomu
powykonanymkursie,możliwośćpracy
tylkowweekendy,pracawkółkach.
Wysokiezarobki,tel.kom.606-481-899.

praca

Zatrudnięmechanikasamochodów

ciężarowychzdoświadczeniem,tel.kom.
608-059-817.

dam pracę

Pracownikówochrony,Łowicz,

stabilnewarunkizatrudnienia,tel.kom.
667-980-492.

Sprzedamdużypiec70kWPleszew

po2sezonachzapalanyodgóry,tel.
kom.606-519-851.
Sprzedażdrewnakominkowego-

brzoza,olcha,dąb,tel.kom.510-832-050,
694-269-767.
Pianina, fortepiany, tel. kom.
604-443-118.

Mieszkanie,75mkw.,Bolimowska,tel.

kom.605-233-823.

sprzedaż różne

Działkabudowlana0,48ha,Świące,tel.

kom.501-240-510.

Piasek płukany, pospółka, żwiry,
podsyp, tel. kom. 600-895-026.

Sprzedamlubwynajmęmieszkanie,39

mkw.,tel.kom.504-296-112,Łowicz.

Wagasuwakowa400kg,waga

elektrycznapodestowa3-tonowa,tel.
kom.605-884-584.

Extraczarnaziemiaogrodowa,

poobróbcemechanicznej,tel.kom.
601-239-779.

Sprzedamfortepiangabinetowy,tel.

kom.510-459-961.

SprzedamkawalerkęwGłownie,os.

Sikorskiego,tel.kom.792-837-743.
Sprzedamdziałkę1,5ha

niezabudowana,Głowno,ul.Żwirki68,
tel.kom.502-584-769.
SprzedamM-360mkw.,Ipiętro,

Głowno,Swobodabl.2,tel.kom.
505-102-411.
Sprzedammieszkanie84mkw.,ul.

Bolimowska,tel.kom.666-034-293.
Gospodarstworolnezbudynkami,

Borówek,tel.kom.505-103-115.
Mieszkanie,os.Dąbrowskiego,Ipiętro,

48mkw.,tel.kom.606-962-001.
Sprzedamdomzzabudowaniami

gospodarczymiidziałkąwokolicach
Łowicza.Domumeblowany
idozamieszkaniaodzaraz,tel.kom.
609-541-325.

wynajem
Dowynajęcialokal100mkw.

nadziałalnośćlubmagazyn,tel.kom.
506-903-574.
Mieszkaniedowynajęcia,os.

Noakowskiego,tel.kom.698-728-146.
Dowynajęciadwapokojez

umeblowanąkuchnią,tel.kom.
507-892-390.
Wynajmęzakładfryzjerski,Lniana1

(przyKaliskiej),tel.kom.515-122-403.
Szukamdowynajmu:małydomek

lubczęśćdomuzpomieszczeniem
gospodarczym,tel.kom.733-552-113.
Małżeństwuniepalącemuwynajmę

mieszkanie,Łowicz,tel.kom.
604-362-195.
WynajmęmieszkaniewŁowiczu,

osDąbrowskiego,drugiepiętro,
4pokoje,60m,poremoncie,częściowo
umeblowane,nowazabudowakuchenna.
Możliwedoposażeniemieszkaniawg
życzeniaklienta,tel.kom.601-335-791.
Dowynajęcialokalewcentrum

Łowicza,obokaptekiSłoneczko,tel.kom.
509-837-566,509-659-963.
Wynajmęogrodzony,utwardzonyplac

2.900mkw.,ul.Magazynowa,Łowicz,
tel.kom.530-809-888.
Wynajmęurządzonemieszkanko

dla1osoby,Starzyńskiego,
tel.kom.505-187-576,698-068-945.
WynajmęmieszkaniawDmosinie,

tel.kom.692-749-175.

Produkcja,sprzedażkruszywa

kamiennego,tel.kom.501-029-833.
Kliniecpodkostkęiutwardzeniaterenu,

tel.kom.601-239-779.
Żwir2-8,tel.kom.601-239-779.

Żwir16-32doogroduidrenażu,

tel.kom.601-239-779.

Sprzedamkontener-chłodnię

360x200x200,tel.kom.606-523-123,
po15:00.

Zatrudniękelnerkę(możliwość

przyuczeniadozawodu),tel.kom.
724-207-537.

Stół,krzesła,tel.kom.781-781-321.


Zatrudniękierowcędorozwożenia

pizzy(Łowicz),tel.kom.724-207-537.

Sprzedamkomodęzpółkąwiszącą,

szafkępodtelewizor,tel.kom.
511-600-047.

Kompresory,tel.kom.513-666-808.


Drewnoopałoweikominkowe,tel.kom.

505-700-777,798-877-090.

Konstrukcjehal,wiat,siatka,słupki

ogrodzeniowe,tel.kom.660-789-719.
Drewno kominkowe i opałowe, pelet
drzewny, brykiet drzewny, tel. kom.
504-010-550.

Łóżkorehabilitacyjnenapilota,

zmateracem,tel.kom.506-336-718.
Tokarka, piła taśmowa do metalu,
tel. kom. 505-714-731.
Sprzedam2wiązy,tel.kom.

607-623-576.

Drewnorozpałkowewworkachoraz

zżynywpaczkach,tel.kom.696-045-978.

Oddamdrzewonapniu,tel.kom.

507-815-527.

Tokarkadodrewna,krajzega

kompletna,szlifierkataśmowa,
przecinarkametalu,tel.kom.
503-830-451.

Oddamzadarmotrocinywworkach,

tel.kom.729-450-470.

Sprzedamstrójłowicki,komunijny,

chłopięcy,(kapelusz+buty),tel.kom.
515-173-660.

Sprzedamrębakdogałęzi,tel.kom.

728-579-290.

Gruzbetonowypokruszarce,Wyborów

20,tel.kom.693-422-874.
Sprzedamtopolę,tel.kom.

783-016-987.

Sprzedamwyposażeniesklepu

mięsnego,tel.kom.506-156-005.

Stółrozkładany,tel.kom.723-938-111.

Rowermłodzieżowy,tel.kom.

602-323-966.
Wózekpaleciak,tel.kom.693-830-160.


Łubiankidrewnianenowe,tel.kom.

792-902-783.

Taniosprzedammeblepokojowe,stan

bdb.,tel.kom.603-383-915.

Szafadwudrzwiowa,kolorolcha,

tel.kom.503-499-480.

Sprzedam4świerkisrebrzyste(pnie)

długość7m,tel.kom.781-092-260.

Drewnozrzynyzdowozem,kupimy

każdyzłom,sprzedamkruszywo
drogowe,tel.kom.607-350-968,
695-416-747.
Agregatprądotwórczy16kW,

tel.kom.693-824-717.

SprzedammigomatBester240amper,

tel.kom.502-506-412.
Sprzedamsilnik10kW,tel.kom.

511-862-710.
Altankanowa,tel.kom.511-311-145.


Ziemiaogrodowaeko;serwantka;

2żyrandoleświecznikiinnewyroby
mosiężne,antyki,tel.kom.513-153-421.

Sprzedam30arówlasu

dowycięcia,bramęzfurtką4m,tel.kom.
692-434-273.

PrzewódLGY95i50,tel.kom.

788-870-752.

Rusztowaniawarszawskie,beczka

asenizacyjna2.500bezpompy,tel.kom.
507-164-215.

Damwdzierżawęłąkę,tel.kom.

603-878-783.

Pompadoszamba,tel.kom.

668-804-209.

Wynajmę2pokojezkuchnią,tel.kom.

883-468-413.

Piecc.o.,Defro,używany,20kW,tel.

kom.601-509-043.

Przyjmędopizzeriikierowcęnastałe

orazpomockucharzaweekendowo,tel.
kom.669-852-983.
Zatrudniępomocnikakucharza

(możliwośćprzyuczeniadozawodu),
Łowicz,tel.kom.721-680-807.

Drewnokominkowe,opałowe(buk,

brzoza,olszyna,grab);workowane,tel.
kom.501-658-261.
Wyprzedażpłytekchodnikowych

iogrodowych,kolor,kręgi,pokrywy,
przepusty,tel.kom.531-467-981.

Szwalnia w Głownie zatrudni
szwaczki, stała praca, tel. kom.
608-496-344.

Okna,drzwizdemontażu,plastikowe,

tel.kom.600-820-374.

Akwarium120lzwyposażeniem

izarybieniem,tel.kom.511-600-047.

Noclegi,tel.kom.507-421-393.
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Butlespawalniczezosprzętem,tel.

kom.516-319-247.

Zbiornikiplastikowe1.000l,

tel.kom.502-919-192.

Kruszywa,piasek,żwir,ziemia

ogrodowa.Robotyziemne,
wyburzeniowe,transportmaszyn
budowlanych,rolniczych,tel.kom.
693-565-564.

Wydzierżawięłąkę3ha,Katarzynów

73,tel.kom.532-454-047.

Orbitrek,tel.kom.782-908-033.


Sprzedamsegmentpokojowy

Krystyna10elementówpo50złkażdy,
tel.(42)716-94-36,tel.kom.509-408-513.
Meblekuchenne,używane,standobry,

tel.kom.693-772006.
Sprzedammaszynystolarskie:frezerkę,

wyrówniarkę,silnikielektryczna5kW,
7kW,tel.kom.502-584-769.

Zatrudniędekarzylubpracownika

doprzyuczenia,okoliceDmosina,tel.
kom.609-846-316.
Zatrudniędopizzeriikierowcęoraz

pomockelnerki.Pracawweekendy,tel.
kom.607-481-852.
PracujzPromedica24jakoopiekun/

kaseniorówwNiemczech.Trwajązapisy
nabezpłatnykurszjęzykaniemieckiego,
przyjdźnaspotkanieinformacyjnew
Łowiczu,tel.kom.514-781-491.
Zatrudnięhandlowcadobiura

wŁowiczu,CVnabiuro@foodtrade.pl,tel.
kom.888-431-443.
Zatrudnięmagistrafarmacjiitechnika

farmacji,Łowicz,tel.(46)815-32-25,tel.
kom.695-920-000.
Przyjmędopizzeriikelnerkę

zmożliwościąprzyuczenia-praca
nastałeorazpomocnakuchnię-
weekendowo,tel.kom.601-846-354.

Zatrudnięlakiernikaproszkowego.

PracawŁowiczu,tel.kom.537-313-915.
Szwaczkichałupniczki-kurtkamęska.,

tel.kom.516-593-442.

Zatrudnięprzypracachtorowych.

Dobrewynagrodzenie,tel.kom.
511-769-202.
Firma Steven zatrudni osobę
do działu handlowego. Wymagana
znajomość języka agnielskiego.
Oferty proszę kierować na:
praca@steven.pl.
Pilnie zatrudnię panie do
prasowania oraz szwaczki dzianina
i tkanina, tel. (42) 672-76-24, tel. kom.
692-406-127.
Zatrudnięszwaczkinaoverlock

istębnówkę,Głowno,tel.kom.
785-227-475.
Zatrudnięszwaczkędoszycia

skarpetek,możliwośćprzyuczenia,
Strzelcewk.Łowicza,tel.kom.
604-460-843.
Przyjmędopracynaubojnię

wKarnkowie,tel.kom.501-735-775.
Zatrudniękierowcęwtransporcie

międzynarodowym,kat.C+E,karta
kierowcy,tel.kom.536-915-200.
Przyjmępiekarzadoobsługipieca,

tel.kom.509-877-081.
Zatrudniękierowcękat.C+E

wtransporciekrajowymlub
międzynarodowym,tel.kom.
607-267-206.
Zatrudniękierowcękat.C+E

zdoświadczeniemwruchukrajowym
znaczepą,pracapodTescowTeresinie,
tel.kom.668-946-210.

Przyjmę do szycia. Dresówka. Dobra
stawka, tel. kom. 501-524-923.

Zatrudnięmonteradoinstalacji

teletechnicznych,elektrycznych,prawo
jazdykat.B,tel.kom.697-801-028.

Poszukujemymężczyzndopracy

przysoleniuskór,NowostawyDolne,
tel.kom.603-531-365.

Operatormaszynrolniczych,tel.kom.

607-275-723.

Zatrudnięglazurnikówigipsiarzy,

tel.kom.604-232-415.
Firma Budmax zatrudni brukarzy,
atrakcyjne wynagrodzenie, tel. kom.
601-593-011.
Zatrudnięglazurnika,gipsiarza,

montażystępanelipodłogowychidrzwi,
tel.kom.691-228-824.
Firma zatrudni kierowcę kat.
C+E w ruchu krajowym bądź
międzynarodowym, tel. kom.
602-389-703.
Zatrudnimy kierowców kat. C+E,
do przewozu kontenerów morskich,
Hamburg-Polska, weekendy w domu,
pensja+podstawa, stabilne warunki
pracy, tel. kom. 506-836-200.
PrzyjmękierowcęC+Ewtransporcie

międzynarodowym,tel.kom.519-077-103.
Zatrudnięślusarza.PracawŁowiczu,

tel.kom.537-313-915.

Zatrudnięmurarzyipomocników

dodociepleń,tel.kom.604-505-441,
wieczorem.
Fabryka maszyn XCMG Europa
z Kompiny (gm. Nieborów)
zatrudni mechanika. Wymagania:
wykształcenie techniczne średnie
lub zawodowe, mile widziane
doświadczenie przy naprawach
maszyn budowlanych lub rolniczych,
tel. (22) 211-12-01, 8:00-16:00,
antczak@xcmgeuropa.com.
Firma dziewiarska w Łowiczu
zatrudni szwaczkę na 1/2 etatu, tel.
kom. 601-332-896.

Zatrudniędoukładaniakostki,tel.kom.
692-789-266.
Zatrudnimypracownikówdorestauracji

McDonald’s.Oferujemynową,wyższą
stawkę.Gwarantujemyumowęopracę.
Oferujemyelastycznegodzinypracy,tel.
kom.696-442-485.

Zatrudnięmontera.PracawŁowiczu,

tel.kom.537-313-915.

Murarzylubekipęmurarzynaumowę

opracę,pracastała,okoliceŁowicza,
tel.kom.601-282-876.

Zatrudnięspawacza.PracawŁowiczu,

tel.kom.537-313-915.

Ślusarz,spawaczzuprawnieniamina

umowęopracę,tel.kom.601-282-876.
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Sprzedawcaczęścimaszynrolniczych

iciągników,MrówkaZduny,tel.kom.
601-282-876.
Magazyniernaskładbudowlany,

uprawnienianawózkiwidłowe,Mrówka
Zduny,tel.kom.601-282-876.
Mechanikmaszynrolniczych,Zduny,

tel.kom.601-282-876.
Pracownikprodukcjiprefabrykacji

betonu,Zduny,tel.kom.601-282-876.
Kierowcaminimumkat.C,Mrówka

Zduny,tel.kom.601-282-876.
Przyjmędopracynastacjępaliw

wŁowiczu,pracownikobsługiklienta,
1/2etatu,praca:poniedziałek-piątek,
15:00-19:00,tel.kom.605-199-148.
Zatrudniępracownikanabudowę,tel.

kom.667-001-887.
Zatrudnięoperatorakoparko-ładowarki,

tel.kom.667-001-887.
Przyjmiemydopracynaweekendy

kelnerkiipomocekuchenne(możliwy
staż)do„OberżyPodZłotymProsiakiem”
wNieborowie,tel.kom.530-319-063.
StacjaPaliwOrlenwGłowniezatrudni

nastanowiskokasowedyspozycyjną
osobęześrednimwykształceniem,
tel.kom.695-355-492.
Zatrudnię kucharkę, kucharza,
pomoc w restauracji, tel. kom.
604-208-588.
Zatrudnięfryzjerkęlubprzyjmęnastaż,

tel.kom.666-033-704.
Zatrudniętynkarzaipomocnika,tel.

kom.536-515-460.
Zatrudniępracownikadoutrzymania

zieleni,koszenietrawy,grabienieliści,
umowaopracę,tel.kom.695-634-141.
FirmaMaxbudzatrudnipracowników

ogólnobudowlanych,Sochaczew,tel.
kom.798-313-385.
Firma zatrudni brukarzy oraz
pomocników, tel. kom. 789-116-316.
ZatrudniękierowcęC+E

zdoświadczeniemwtransporcie
międzynarodowym,chłodnie,tel.kom.
604-237-423,782-223-211.
Zatrudniępracownikówdoukładania

kostki,tel.kom.697-778-557.
Zatrudnięekspedientkęnastoisku

BałuckiRynek,tel.kom.502-429-305.
Zatrudnię od zaraz, kobiety
z Łowicza i bliskich okolic, praca
w szklarniach, tel. kom. 604-784-713,
po 16:00.
Pilnieposzukiwanypracownik

doskupużywcawieprzowegozprawem
jazdykat.B,tel.kom.603-711-760.
Przyjmędopracydyspozycyjną

kobietęjakopomocszwalni,pakowanie,
prasowanie,pracawGłownie,tel.kom.
666-308-980.
Przyjmębrukarzyorazpomoc

brukarza,tel.kom.606-796-698.
ZatrudnimykierowcęBarHasan-Kebab

wŁowiczu,tel.609-221-021.
Zatrudniępracownikaremontowo
budowlanegonajlepiejglazurnika,praca
odzaraz,tel.kom.883-819-172.
Zatrudniękierowcękat.C+Enakraj,

okoliceStrykowa,tel.kom.782-157-596.
ZatrudniękierowcęC+E,transport

międzynarodowy,wysokiezarobki,
wyjazdytygodniowe,tel.kom.
502-605-719.
Zatrudniękierowcękat.C+E,tel.kom.

507-477-120.
Zatrudnięsprzedawcędosklepu

spożywczo-monopolowegowStrykowie.
Oferujępracęzmianowąnaumowę
opracę,wgodz.5:00-13:00i12:0020:00,milewidzianedoświadczenie
napodobnymstanowisku,tel.kom.
512-397-012.
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Zatrudnię w lodziarni Łowicz, ul.
Zduńska 5, tel. kom. 601-264-666.

ZatrudniękierowcęC,C+E,

zdoświadczeniem,tel.kom.691-621-098.

Usługi minikoparką, tel. kom.
608-612-013.

Zatrudniępracownikaprzynaprawach

ciągnikówimaszynrolniczych(mile
widzianaumiejętnośćmalowania),
tel.kom.692-601-689.

Zatrudnięosobędowyliczaniagodzin

pracy,dietitp.,tel.kom.505-003-844.

Tynki maszynowe gipsowe,
cementowo-wapienne oraz posadzki
(mixokret), tel. kom. 502-452-907.

Centrum Ogrodnicze Tamaryszek
zatrudni sprzedawcę, wymagana
obsługa komputera, tel. kom.
501-052-376.
Zatrudniękierowcękat.D(autobus)

równieżemerytlubręcista,pracana
miejscu,tel.kom.605-822-842.
Zatrudnięekspedientkidosklepu

spożywczegowŁowiczu,dobrewarunki
zatrudnienia,tel.kom.512-088-422.
Zatrudniękierowcękat.C+E

wtransporciekrajowym,naczepa
chłodnia,tel.kom.608-067-847.
Zlecębudowębudynku,tel.kom.

602-587-341.
Zatrudniękierowcękat.C+E,transport

krajowy,tel.kom.509-499-556.
Pomocnikbudowlanynasezon,tel.

kom.691-736-552.
Zatrudniępielęgniarkę,opiekunkę

doDomuSeniorawKarolewie,tel.kom.
798-148-874.
Zatrudniępracowników

ogólnobudowlanych,tel.kom.
603-993-057.
Firma dziewiarska zatrudni
dziewiarza, tel. kom. 601-332-896.
Zatrudniędoukładaniakostki,okolice

Łowicza,tel.kom.604-413-669.
ZatrudniękierowcęC+Ewtransporcie

międzynarodowym,kartatafografu,
weekendywolne,tel.kom.576-307-535.
Tynkarzanaagregat

lubdoprzyuczenia,Stryków,tel.kom.
500-037-006.
PracownikazUkrainy,Stryków,tel.

kom.500-037-006.
PoprowadzębusypoPL,tel.kom.

691-650-160.
KierowcakatC+Ewtransporcie

międzynarodowym(chłodnia).Atrakcyjne
zarobki!Tel.669-366-368.
ZatrudniękierowcęC+Ewtransporcie

krajowymimiędzynarodowym
(kontenery).Tel.693-441-700.
Firmabudowlanazatrudni

pracownikówzdoświadczeniem,umowa
opracę,tel.kom.605-051-991.
Zatrudnięmurarzazdoświadczeniem

ipomocników,tel.509-373-870.
Przyjmędopracyfizycznejpracownika

dolat40zprawemjazdykat.B,praca
nawyjazdach,tel.kom.519-643-338.
FPHUDesmozatrudnidopracy

wbiurze(branżabudowlano-torowa),mile
widzianeprawojazdykat.B.
CVwrazzezdjęciemproszęsłać
naadres:desmo@poczta.onet.eu.
Zatrudnięoperatorakoparki,

walca,spycharki,równiarki,tel.kom.
601-239-804.
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szukam pracy
PoszukujępracyjakokierowcaC+E

+karta(tylkonawywrotkę).Łowiczteren,
tel.kom.605-470-435.
Operatorwalca,tel.kom.510-281-982.

Przyjmęchałupnictwobrakowanie,

pakowanie,2osoby,tel.kom.
604-392-876.
Saxofonista+vocal,tel.kom.

692-101-989.
Prawo jazdy C+E, karta kierowcy,
przewóz rzeczy, bez doświadczenia
(podwójna obsada), tel. kom.
607-144-579.

usługi wideo
Wideofilmowanie,fotografowanie,

tel.(46)837-94-85,tel.kom.608-484-079.
WideofilmowanieHD,tel.kom.

606-852-557.
Indywidualnefilmowanieślubów

iweselwww.videopiksel.pl,tel.kom.
505-780-835.

Dachy,pokryciadachowe,konstrukcje,

obróbki,tel.kom.609-846-316.
Kryciedachów,obróbki,rynny,

podbitki,papatermozgrzewalna,wolne
terminy,tel.kom.789-181-282.
Okna:naprawa,regulacja,serwis,tel.

kom.609-135-411.
Bramy garażowe, wrota, drzwi.
Ogrodzenia, balustrary, tel. kom.
506-771-822.
Meblekuchenne,tel.kom.

793-297-933.
Malowanie,tel.kom.607-168-196.

Łazienki,kompleksowo,tel.kom.

733-788-522.
Usługi transportowe wywrotką,
usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
784-464-959.
Docieplaniebudynków,stropodachów

granulatemstyropianowym;kondygnacja:
1100zł,tel.kom.602-570-424.
Usługiminikoparką,przeciskikretem,

tel.kom.668-591-725.

Wideofilmowanie:FullHD,DVD,Blu
Ray.Fotografia,tel.kom.698-535-780.

Rozbiórki,wyburzenia.Kompleksowo

„odAdoZ”.Porządkowanieterenów,tel.
kom.665-412-890.

remontowobudowlane

Dociepleniabudynków,elewacje,

glazura,terakota,adaptacjapoddaszy,
kompleksowewykończeniawnętrz.FVAT,
tel.kom.606-737-576.

Usługiremontowe,wykończenia

wnętrz,glazura,terakota,adaptacja
poddaszy,tel.kom.880-542-743.

Bramy,ogrodzenia,balustrady,

konstrukcjestalowe,tel.kom.
502-404-868.

Oknainwentarskie,każdywymiar,

tel.(46)839-11-34,tel.kom.607-267-277.

Docieplenia,wykończeniawnętrzodA

doZ,tel.kom.665-530-020.

Remonty,wykończeniewnętrz,tel.kom.

600-779-659.

Podłogidrewniane,parkiety:układanie,

cyklinowanie,polerowanie,lakierowanie,
olejowanie.Schody:renowacja.
Profesjonalnie,solidnie,tel.kom.733-552113,601-378-677.

Układaniekostkibrukowej,tel.kom.

731-034-742.

usługi
instalacyjne

Układanie kostki brukowej, firma
Pol-Kam, tel. kom. 695-384-425.
Układaniekostkibrukowej,krótkie

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

Bramyprzesuwne,ogrodzenia,

siatka,paneleogrodzeniowe,montaż,
producent,tel.kom.503-572-046.

Usługi koparko-ładowarką, młotem
hydraulicznym; koparką gąsienicową,
tel. kom. 790-606-451.

Wylewkimaszynowemixokret,tel.kom.

517-032-915.

Schodydrewniane.Komputerowe

projektowanieschodów.Wyrób,
montaż,inneusługistolarskie,tel.kom.
663-766-557.
Dachy:naprawa,wymiana,podbitki,tel.

kom.607-610-786.
Układanie kostki brukowej
granitowej, betonowej, utwardzanie
placów manewrowych, odwodnienia
terenu, tel. kom. 692-789-266.
Montażogrodzeńpanelowych,

betonowych,tel.kom.692-789-266.
Kompleksoweremonty,tel.kom.

511-568-525.
Łazienkiodpodstaw,tel.kom.

533-076-850.
Glazura,terakota,gipsy,panele,

hydraulikaitp.,tel.kom.508-313-799.

Wylewki agregatem, tel. kom.
531-402-222.

Malowanie,gładź,glazura,tel.kom.

668-026-851.

Regulacja,montażokien,parapety,

praniedywanów,tel.kom.501-930-953.

Docieplaniebudynków,wykańczanie

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

Gładź,malowanie,glazura,terakota,

wykańczaniewnętrz,docieplanie,
malowanieelewacji.,tel.(46)837-10-33,
tel.kom.609-541-373.

Ocieplenie pianką poliuretanową,
tel. kom. 698-480-048.
Wylewkibetonowe,

tel.kom.511-440-509.
Wylewkibetonowe,tel.kom.

509-038-623.
Tynkimaszynowe,wylewki,tanio,

solidnie,tel.kom.604-144-668.
Schody,tel.kom.793-297-933.

Docieplaniebudynków,gładzie,

malowanie,płytyk/g,panelepodłogowe
iścienne,glazura,terakota,tel.kom.
607-343-338.
Układaniekostkibrukowej,tanio,

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

parkietu,tel.kom.501-249-461.
Dachy,elewacje.Szybko,tanio,8%Vat,

tel.kom.502-859-742.
Wykończeniawnętrz,remonty,

tel.kom.532-115-111.
Usługi koparko-ładowarką,
konkurencyjne ceny, tel. kom.
784-464-959.

Murowanie,kominy,klinkier,montaż

drzwi,tel.kom.505-225-425.

PłytyK/G,gładzie,płytki,tel.kom.

505-763-772.

Brukarstwo, tanio, tel. kom.
503-976-505.

usługi

Ogrodzeniapanelowe,metalowe,

siatki,betonowe,łupane,bramyifurtki,
balustrady,wiaty,fundamenty,tel.kom.
505-700-777.

Łazienki,kompleksowo,tel.kom.

733-788-522.
Docieplenia budynków
mieszkalnych, gospodarczych,
gwarancja 7 lat, tel. kom.
726-005-701.

Kompleksowewykończeniawnętrz,tel.

kom.532-468-909.
Usługiładowarkąteleskopową,7,2m,

tel.kom.603-387-474.
Osuszanie,odsalanie,odgrzybianie,

hydrofobizacjamurówikonstrukcji
betonowych,tel.kom.783-297-831.
Budowy,docieplenia,tel.kom.

794-230-700.

Wylewki, tynki agregatem, tel. kom.
605-416-083.

Usługikoparko-ładowarką,roboty

ziemne,niwelacjegruntu,wykopy
podfundamenty,szambaitp.,tel.kom.
503-115-145.

Remonty,glazury,terakota,gładzie,

malowanieitp.,tel.kom.721-108-965.
Glazura,terakota,adaptacjapoddaszy,

sufitypodwieszane,wszelkiezabudowy,
tynkimozaikowe,kamieńdekoracyjny,
gładź,malowanie,przeróbkielektryczne,
tel.kom.605-562-651.
Brukarstwo, tel. kom. 791-306-104.

Alarmy,monitoring.tanio,tel.kom.

576-613-350.

Usługihydrauliczne,tel.kom.

691-991-000.

Usługikoparko-ładowarką,

odwodnieniabudynkówiterenów,tel.
kom.721-771-517.

Balustrady ze stali kwasoodpornej,
tel. kom. 724-605-762.

Oczyszczalnieprzydomowez

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

Układaniekostkibrukowej,ogrodzenia

betonowe,panelowe,tel.kom.
508-286-519.

Remonty-kompleksowewykończenia

wnętrz,tel.kom.665-530-020.

Budowyodpodstaw,domy,garaże,

budynkigospodarcze,ogrodzenia,tel.
kom.691-736-552.

Instalacje,przeróbkielektryczne,tel.

kom.509-838-364.

Instalacjeelektryczne:nowe,przeróbki,

tel.kom.696-081-582.

Ogrodzenia,wiaty,tel.kom.

606-303-471.

Usługihydrauliczne,remonty,

wykończenia,wolneterminy,tel.kom.
791-577-470.

Hydraulik,takżeawarie,tel.kom.

733-788-522.

Układaniekostkibrukowejigranitowej,

tel.kom.731-116-534.

Docieplenia,tel.kom.730-723-823.


Układanieglazury,terakoty,gładź,

malowanie,panele.Wolneterminy,
tel.kom.696-344-737.

Usługihydrauliczne:kompleksowo.

Przeciskipodziemne,przyłącza
wod.-kan.,usługikoparko-ładowarką,
oczyszczalnieprzydomowe,równieżjako
podwykonawca,tel.kom.601-379-355.

Hydraulika, glazura, tel. kom.
791-474-777.

Malowanie,gipsowanie,tapetowanie,

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

Glazura.Remontyiwykończenia

wnętrz,tel.kom.663-330-214.

Usługihydraulicznetakżeawarie,tel.

kom.883-958-267.

Profesjonalneukładanieglazury,

terakoty,tel.kom.664-767-412.

Malowanie,gładź,hydraulika,tel.kom.

515-830-969.

Docieplenia stropu, styrobeton,
zamiennik styropianu, tel. kom.
605-416-083.

Hydraulikakompleksowo,tel.kom.

601-818-310.

Dachy,podbitki,rynny,tel.kom.

605-850-706.

Remonty,wykończeniawnętrz,tel.kom.

799-268-290.

sprzedaż
Sprzedamokna+drzwibalkonowe

plastikowezdemontażu,tel.kom.
666-590-710.
SprzedamwindębudowlanąZremb,

tel.kom.666-590-710.

Tynkizwykłeimułkowane,tel.kom.

536-515-460.

Sprzedamkrokwy,tel.kom.

509-343-660.

Usługiminikoparkąiwywrotką,tel.

kom.508-175-031.

Producentsiatkiogrodzeniowej,

Mysłaków,tel.kom.886-562-223.

Budowydomów,garaży,docieplenia

poddaszy,tel.kom.783-117-546.

Najtańsze rolety. Duży asortyment,
tel. kom. 602-370-470.

Usługiminikoparką,tel.kom.

781-151-525.

Sprzedamdrut„14”12prętów

12-metrowych,tel.kom.609-562-159.

Usługikoparko-ładowarką,tel.kom.

781-151-525.

KociołC.O12kW,4-letni,tel.kom.

796-596-085.

Instalacjegazowe,tel.kom.

691-991-000.
Anteny:montaż,instalacje,tel.kom.

601-306-566.
Usługihydrauliczne,spawalnicze,

mechaniczne.Złotarączka,tel.kom.
506-891-289.
Profesjonalneinstalacjesygnalizacji

włamania,pożaru,kontrolidostępu,
nadzoruwizyjnego(monitoring),tel.kom.
601-207-689.
Systemyalarmowe,monitoring,tel.

kom.696-545-570.
Instalacjeinteligentnegodomu,tel.

kom.696-545-570.
Hydraulik.Kompleksoweinstalacje,

awarie,tel.kom.692-986-022

usługi inne
Maszproblemzkomputerem:

zadzwoń.Fachowo.Szybko.Tanio,tel.
kom.504-070-837.
Przeprowadzki,transport,tel.kom.

695-885-953.
Zespół, deejay, doświadczenie, tel.
kom. 503-746-892.
Dekoracjesalweselnych,tel.kom.886
328-694,www.facebook.com/WardArt7.
Ginekolog,tel.kom.791-949-970.

Cięciedrzewniebezpiecznych,

pielęgnacjaogrodów,tel.kom.
693-552-240.
Dekoracjasalweselnych(pokrowce,

obrusywkomplecie),tel.kom.
693-776-474.

www.lowiczanin.info
Zespół Maraton: wesela, bale,
imprezy okolicznościowe, tel. kom.
692-373-529.
Rozdrabnianiegałęzirębakiem,

wycinkadrzewizakrzaczeń,tel.kom.
667-732-751.
Wycinkadrzewwww.

wycinkaskierniewice.pl,tel.kom.
506-660-095.
Praniedywanówitapicerkimeblowo
samochodowejwzakładzieiuklienta,tel.
kom.501-431-978.


AutodoślubuBMWX5,tel.kom.

509-339-587.
Wycinkadrzew,skupdrewnanapniu,

tel.kom.505-700-777.
Domofony:tradycyjneicyfrowe.

Instalacjeicentralkitelefoniczne,tel.kom.
601-207-689.
Sala,wynajem,imprezy

okolicznościowe,Nieborów,wolne
terminy,tel.kom.605-695-882.

rolnicze – kupno
płody rolne
Kupiękażdezboże,odbiórwłasnym

transportem,tel.kom.783-112-512.
Kupiękażdezboże,odbiórwłasnym

transportem,tel.kom.607-202-732.
Kupięzboże,tel.kom.508-471-814.

Zbożepaszowe,tel.kom.668-478-617.


Kupięwycinakbezwindy,tel.kom.

512-762-840.
Kupiępług2-sjibowyobrotowypodMf

255,tel.kom.693-296-530
Kupięsiewnikdoburaczka

ćwikłowego,tel.kom.609-316-663.
KupięC-328,C-330,C-360,C-355,

C-380,MTZ,MF-255,T-25Władimirec
bezdokumentów,doremontu,tel.kom.
502-939-200.
Kupiękoparko-ładowarkę,kupię

talerzówkę,tel.kom.506-355-899.

SprzedampszenicęjarąNawra

ijęczmieńSuwerenpowymianie,
zeStrzelec,tel.kom.509-195-030.
Siano,sianokiszonka,tel.kom.

603-254-329.
Sprzedamłubinniebieski,tel.kom.

604-698-335.
Pszenżyto,5t,tel.kom.507-304-655.

Sprzedamsłomę,siano,małekostki,

tel.kom.604-710-347,po16:00,
Jamno14.
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Łubingorzki,tel.kom.787-808-349.

Burakpastewny,ziemniakipaszowe,

tel.kom.509-853-384.
Łubinżółty,słodki,szerokolistny,tel.

kom.888-043-928.
NasionabobuBizon,dyniBambino,tel.

kom.601-615-639.
Sprzedambób,tel.kom.508-819-982.

Sprzedambalotysianokiszonki,tel.

kom.793-015-744.

Kupiękombajn2-rzędowyAnna,tel.

kom.885-254-502.

ŁubinwąskolistnyKalif,owiesBingo

około6ton,Bielawy,tel.kom.606-145529,608-507-154.

Łubinżółty,szerokolistny,słodki,

Bocheń,tel.kom.725-875-589.

KupiękażdegoBizona,możebyćdo

remontu,tel.kom.602-522-478.

Sprzedamcebulę,ok.2t,tel.kom.

725-416-945.

Sprzedamłubin,słodkiwąskolistny,tel.

kom.793-830-312.

Zbożepaszowekupię,tel.kom.

693-157-117.

KupiękombajnAnnawidealnym

stanie,tel.(24)260-77-82.

Sprzedamłubinżółty,słodki,tel.kom.

880-610-344.

Sprzedampszenżyto,mieszankę,tel.

kom.515-122-403.

Matematyka,

tel.kom.791-802-482.

Kupięzbożezzapachemzrobakiem,

gorszejjakości,tel.kom.697-677-530.

inne

Jęczmieńjary,tel.kom.604-114-056.


Sprzedamkukurydzędosiewu80.000

nasion,tel.kom.662-752-205.

Usługiwywrotką,tel.kom.784-464-959.


Językniemiecki,skutecznie,tel.kom.

663-505-433.

Kupięsłomę,tel.kom.573-915-369.


Wycinkadrzew,usługipodnośnikami

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

Językniemiecki,

tel.kom.668-963-922.

Kupiężyto520zł/tona,możliwy

transportizaładunek,Chruślin,tel.kom.
695-248-808.

Przyjmęgruntyrolnewdzierżawę,gm.

Bolimów,gm.NowaSucha,tel.kom.
607-231-803.

RozliczeniaPIT,tel.kom.665-752-680.


Językangielski,

tel.kom.663-684-178.

Kupięsłomę,tel.kom.692-996-054.


Okna:naprawa,regulacja,serwis,tel.

kom.609-135-411.
Wycinka drzew, pielęgnacja,
aborystyka, tel. kom. 693-208-999.
Profesjonalnecięciedrzew

niebezpiecznych,pielęgnacjazielenii
ogrodów,tel.kom.782-718-483.
Oprawamuzycznaimprez,18-stki,

dyskoteki,itp,tel.kom.782-718-483.

Autodoślubu,tanio,tel.kom.

665-752-680.
Kamaz:przewózpiasku,żwiru,ziemi,

tel.kom.601-630-882.
Odnawianiewanien,tel.kom.

600-979-826.

matrymonialne
Szukamprzyjaciółki55-60lat,tel.kom.

662-794-245.

nauka

Naukaczytaniaipisania.Problemy

zortografiądlauczniówszkół
podstawowych,tel.kom.784-686-235.
Korepetycje:językniemiecki,tel.kom.

608-116-216.

Szlaka, gruz, tel. kom. 605-097-071.

Matematyka,

tel.kom.601-303-279.

Pożyczkipodzabezpieczenie

pojazduoraznazakuppojazdu-100%
przyznawalności,tel.kom.536-536-826.

Angielski,nauczyciel,egzaminator

maturalny,tel.kom.662-611-189.

Pożyczkipozabankowedo15.000zł-

Chwilówki,tel.kom.536-536-826.
Wykonamszablonyodzieżowe.

Doradztwotechnologiczne,tel.kom.
519-405-039.
Tartakprzewoźny,tel.kom.

512-907-059.
Naprawatelewizorów,Łowicz,

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

imprezokolicznościowych,tel.kom.
884-080-256.
Ścinaniedrzew,karczowanie,

czyszczeniedziałki,tel.kom.
888-312-392.
Wycinkadrzew:las,saditp.wzamian

zadrzewo,tel.kom.696-415-829.
Usługitokarskiewmetalu,tel.kom.

663-766-557.
Transport:piasek,pospółka,podsypka,

ziemia,tel.kom.602-471-796.
Wykonujęprofesjonalneformy

odzieżowe,tel.kom.519-405-039.
Transportwywrotką-piach,żwir,

ziemia,pospółka,podsypkaitp.,tel.kom.
503-115-145.
Wypożyczęstółwiejski,nalewak

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

REKLAMA

NaukaJęzykaAngielskiegoJacek

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

Kupiężyto,tel.kom.697-536-596.

Skupzbóżpaszowych:jęczmień642

zł,pszenżyto642zł,pszenica696zł,
transport/załadunek,Leśniczówkak./
Soboty,tel.kom.505-406-917.

Ziemniakipaszowedo0,20zł/kg,

kupię!,tel.kom.798-131-008.
Kupięzbożepaszowe,równieżgorszej

jakości,tel.kom.726-721-037.
Kupięzbożepaszowe,tel.kom.

668-478-617.
Kupięzboże,tel.kom.667-566-276.

Skupzbóż.Odbiórwłasnym

transportem,tel.kom.501-032-101.

hodowlane

Matematyka,

tel.kom.607-440-582.

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

Nauczycieljęzykaniemieckiegoudzieli

korepetycji,tel.kom.691-715-557.

Kupięcielakidodalszegochowu,tel.

kom.607-376-264.

Matematyka:SP,Gimnazjum,tel.kom.

506-178-472.

maszyny

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


Kupięprasękostkującą:SipmaZ-224,

Welger,Claas,Famarol,JohnDeere;
kombajn:Anna,Bolko,Karlik;kopaczkę;
sadzarkę;ciągnikWładimirecT-25,
MTZ,Belarus,Pronar;prasęrolującą:
ClaasRolland,Arobale,Welger,tel.kom.
518-857-308.

Chemia:korepetycje.Tanio,tel.kom.

724-931-378.
Angielski,tel.kom.604-575-431.

Niemieckikorepetycje,tłumaczenia,

tel.kom.693-833-062.
Angielskikorepetycje,wszystkie

poziomy,tłumaczenia,tel.kom.
693-833-062.
Kanadyjczykpolskiegopochodzenia:

naukajęzykaangielskiego
ifrancuskiego,wszystkiepoziomy.
Tłumaczenia,tel.kom.604-621-125.
Naukaikorepetycjezangielskiego

ifrancuskiegodlauczniówszkół
podstawowych,gimnazjumiśrednich,
tel.kom.604-621-125.

Glebogryzarki, talerzówki kupię, tel.
kom. 538-746-327.
Maszyny rolnicze kupię, tel. kom.
538-746-327.
Kupięmaszynyrolnicze,kombajny

ziemniaczane,ciągnikiinnemaszyny,tel.
kom.505-587-206.
Kupięsadzarkędowarzyw,kosiarkę

rotacyjnączeską,paleciak1m,tel.kom.
609-063-583.

Językangielski.Korepetycje,

tel.kom.570-524-729.

KupięrozsiewaczMotyl,ładowacz

Troll,kosiarkę,sadzarkę,tel.kom.
500-642-300.

Angielski,profesjonalnie,

tel.(46)837-53-15.

Talarzówka,glebogryzarka,siewnik,tel.

kom.500-642-300.

rolnicze sprzedaż
płody rolne
Jęczmień,siano,tel.kom.693-960-636.

Zboża jare, sadzeniaki ziemniaka,
kukurydza, trawy i inne nasiona. Firma
Nasienna Granum Oddział Łowicz,
tel. (46) 837-23-05, (46) 837-23-01,
dowóz od 1 tony.
SprzedamjęczmieńjaryElla,tel.kom.

664-724-850.
Zbożepaszowe,transport,tel.kom.

668-478-617.
Sprzedamłubinżółty,słodki,

szerokolistny,odmianaBaryt,tel.kom.
669-960-974.
Pszenica,około15ton,tel.695-068-710.

Balotysianokiszonkiztrawsianych,tel.

kom.794-795-554.

Sprzedambalotysianokiszonki,

Bednary,tel.kom.507-194-817.

Owies,tel.kom.519-150-311.


Siano,tel.(46)838-11-83.


Sprzedamłubinsłodki,wąskolistny,tel.

kom.792-577-256.

Sprzedamcebulęwworkach(3t.),tel.

kom.691-270-914.

JęczmieńjaryStratusIrokpocentrali,

okoliceKiernozi,tel.kom.609-842-747.

PszenicajaraKoksa,Nawra,Kiernozia,

tel.kom.605-278-719.

Sprzedam50balotówsianokiszonki,

tel.kom.609-846-254.

Łubinniebieskisłodki,tel.kom.

663-360-730.

Owies,tel.kom.600-068-542.


Ziemniakjadalny,tel.kom.

603-609-674.

Sianowkostce,tel.kom.667-257-462.

Jęczmień,tel.kom.793-553-004.

Nasionabobu,tel.kom.607-889-654.

Sprzedambób,różneodmiany,tel.

kom.721-304-580.
Burakpastewny0,25zł/kg,tel.kom.

785-240-260.
ZiemniakijadalneIrga,Satina,0,60zł/

kg,tel.kom.785-240-260.
Żyto,owies,pszenżyto,jareizimowe,

tel.kom.515-748-006.
Słomawbelach,mieszanka,tel.kom.

511-679-231.
Pszenicajaradosiewu,tel.kom.

888-448-146.
Sprzedamowiesiłubin,tel.kom.

502-100-896.

Słomazestodoły,okrągłebele,tel.

kom.665-677-192.
Burakpastewny,sianokostka,

Łyszkowice,tel.kom.691-807-625.
Pszenżyto,jęczmień,pszenica,tel.kom.

695-066-195.
Słomawbalotach,Kalenice,tel.kom.

603-213-798,605-523-886.
Czosnekwiosenny,tel.kom.

697-825-807.
Sprzedamsianowkostkach,okolice

Łowicza,tel.kom.883-435-189.
Słoma80zł,siano100zł,Bąków

Górny,tel.kom.730-933-821.
Sprzedamjęczmieńipszenicę,tel.

kom.697-327-812.

Siano,pszenica,Głowno,tel.kom.

609-251-962.

Sprzedamłubinżółtysłodki,pszenżyto,

pszenicę,okoliceSochaczewa,tel.kom.
660-947-557.

ŁubinKaroniebieski,okolice

Łyszkowic,tel.kom.513-184-091.

Pszenicapaszowa,tel.kom.

667-118-084.

Sprzedaż zbóż jarych, hodowli
Strzelce, Danko, KWS, ceny
zakładowe. Bielawy Rynek 14, tel.
kom. 607-189-155.

Sprzedamsoję,jęczmień,pszenicę,

saladerę,tel.kom.502-585-456.

ŁubinżółtyMister,tel.kom.

605-679-558.

Łubinżółtyszerokolistny,tel.kom.

503-499-480.

Sprzedamowies,łubindosiewu,tel.

kom.669-299-585.

Owiesomłynkowanydosiewu,tel.kom.

607-418-736.

Sprzedammieszankę,tel.kom.

668-663-884.

SprzedamziemniakiVineta,tel.kom.

608-603-833.

PszenicajaraTybalt,pierwszyodsiew,

tel.kom.602-648-497.

PszenicajaraTybalt,tel.kom.

606-404-983.

Sprzedamłubin,tel.kom.604-281-093.


SprzedampszenicęjarąTorridon,tel.

kom.607-052-285.

KukurydzaśrutowanaCCM,tel.kom.

693-824-717.

ZiemniakiVineta,Gala,tel.kom.

601-654-447.

Łubinżółty,słodki,tel.kom.

693-552-235.

Ziemniakijadalne,Sierżniki,tel.kom.

605-128-019.

Sprzedamłubin,tel.kom.604-169-278.


Sprzedambób,tel.kom.608-613-658.

Sprzedamsianokiszonkę,tel.kom.

667-115-468.
Słomawdużejkostce,tel.696-345-659.


Żyto,tel.kom.736-417-516.


Łubingorzkiniepryskany,tel.kom.

663-722-467.

Sprzedamsianokiszonkę,siano,

Nieborów,tel.kom.533-542-174.
OwiesBingo7ton,pszenicajara

Nawra0,5t,okoliceGłowna,tel.kom.
662-018-566.
Sprzedamgrochorazsianokiszonkę

zkończynywbalotach,tel.kom.
665-103-042.
Słomazestodoły,tel.kom.

723-528-093.
Sadzonkiaroniisprzedam,tel.kom.

605-090-155.
SprzedamłubinGraf,tel.kom.

501-713-862.
SprzedamjęczmieńOberek,tel.kom.

501-713-862.
Ziemniakijadalne,paszowe

isadzeniaki;słomawbelach,tel.kom.
535-606-333.
Sprzedamselera,tel.kom.

692-146-589.
Sprzedamłubinżółtysłodkiiniebieski,

tel.kom.539-222-282.
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Mieszankazbożowa

(jęczmień+pszenica),ok.18t.,tel.kom.
886-135-125.
Sprzedambalotysianokiszonki,siano,

40szt.,tel.kom.665-816-058.
Balotysianokiszonki,siana,okolice

Nieborowa,tel.kom.721-682-674.
Sianowokrągłychbelkach,Łowicz,tel.

kom.609-353-426.
Słomabaloty,owies,tel.kom.

605-884-584.
Sprzedampszenicejare,tel.kom.

505-929-983.
Sprzedamburaczek,tel.kom.

602-175-570.
ZiemniakiIrga,Kaliber35-55iodpad,

tel.kom.787-417-558.
SprzedamjęczmieńjaryStratus25ton,

tel.kom.667-232-654.
Sprzedamłubinżółtypowymianienie

pryskany,tel.kom.697-089-674.
Łubinsłodki,wąskolistnynapaszę

lubdosiewu,tel.kom.502-134-849,po
17:00.
Sianokostka,okrągłe,ok.Nieborowa,

tel.kom.506-833-114.
Sprzedamsłomę,sianowdużych

belach,łubingorzkiniebieskiwąskolistny,
tel.kom.796-203-022.
Mieszankapowymianie,sadzarkado

warzyw,tel.kom.695-684-362,Płaskocin.

Słomawkostkach4,50zł/szt.,tel.kom.

601-533-397.

Łubinżółtyibrązowy,tel.kom.

793-100-084.

Sianołąkowe,dużebele,tel.kom.

784-858-324.

Sprzedam2krowywysokocielne

młode,tel.kom.724-263-309.

Sprzedampług3-skibowy,obrotowy,

Kverneland,tel.kom.507-275-624.

Sprzedamowies,pszenżyto,tel.kom.

507-421-393.

Żytookoło4tony,tel.kom.

697-753-819.

Jałówkacielna,tel.kom.609-536-927.


Sprzedamorkan2,tel.kom.

607-052-285.

Sianowkostkach,pszenżyto,

mieszanka,Bednary,tel.kom.
667-380-523.

Pszenżyto,tel.kom.504-832-533.


OwiesBingo7ton,bóbBizon50kg,

sadzonkaaroniiokoło7tysięcysztuk,tel.
kom.602-457-674.

Słoma,siano,tel.(46)838-92-31.


Sprzedamłubinżółty,słodki,tel.kom.

795-499-795.

Sprzedamzbożepaszowe,słomę,tel.

kom.726-721-037.
Sprzedamzbożepaszowe,tel.kom.

668-478-617.
Sianokiszonkawbalotach,tel.kom.

697-892-925.
Sprzedamłubin,żółty,słodki,tel.kom.

667-877-178.
SprzedamłubingorzkiKaro,tel.kom.

500-431-425.
Pszenicajarawysokoglutenowa,tel.

kom.693-530-927.
Łubinniebieskisłodki,tel.kom.

609-134-639.
Sprzedamburakpastewnybiały,tel.

kom.512-822-212.
Słomabaloty,tel.kom.794-019-046.

JęczmieńpoodnowieOberek,tel.kom.

794-019-046.
Pszenicajara„Tybalt”,kiszonka

zkukurydzy,tel.kom.518-103-986,Remki.
Słoma,tel.kom.607-813-558.


Sprzedambalotysianoisianokiszonka,

tel.kom.501-368-724.

OwiesBingo,2tony,Goleńsko,tel.

kom.668-165-645.

Sprzedamsłomęwkostkachżytniąze

stodoły,tel.kom.516-671-570.
Jęczmień,mieszanka,owies,

pszenżyto,łubin,tel.kom.667-988-983.
Sianokiszonkawbalotach,siano;

Bednary,tel.kom.661-037-030.
Żyto,pszenica,tel.kom.601-785-433.

Wytłokiburaczane,tel.kom.

786-992-060.

Krowywycieleniekoniecmarca,tel.

kom.501-220-604.

Sianokiszonkawbalotach,Kalenice,

tel.kom.605-523-886,603-213-798.

PszenicajaraNawra,słomazestodoły,

tel.kom.693-157-117.

Sprzedam5byczków,tel.kom.

511-611-296.

Sprzedamsianodużebele,pszenicę,

tel.(46)838-27-31.

Sprzedamsłomęwbalotachze

stodoły,okoliceŻychlina,
tel.kom.603-979-655

Jałoszka8-miesięczna,tel.kom.

691-639-756.

Balotysiana,tel.kom.665-664-364.

Saladera,tel.kom.502-906-384.

Pszenicajara,tel.kom.600-068-542.

Sprzedam5tonżyta,tel.kom.

723-958-440.

hodowlane
Sprzedamcielaka(byczek),tel.kom.

514-514-734.

Łubinbiałygorzki,sianowkostkach,

tel.kom.668-486-405,po15.00.

Jałówkaduża,wycielenie:ok.

15.03.2017,tel.(46)838-79-06,tel.kom.
606-607-566.

Sprzedamjęczmieńigroch,tel.kom.

661-675-461.

Krowapowycieleniu,tel.kom.

600-323-947.

Siano,okrągłebelki,tel.kom.

607-623-576.

Jałówkanaocieleniu,tel.kom.663
613-183,Wicie54.

Pszenicajara,sianokiszonka,tel.kom.

666-937-442.

Sprzedammieszankęsiewną,tel.kom.

693-226-568.

Sprzedamsiano,kostki,tel.kom.

665-489-174.

Sprzedam2rocznejałówki,

tel.(46)838-89-90.

Mieszanka3t,jęczmień3t,tel.kom.

605-435-392.

Sprzedampszenicęjarąiowies,tel.

kom.608-613-658.

Sprzedamjęczmień,kukurydzę,groch,

pszenicęjarąościstąZadrę,tel.kom.
664-187-631.

Sprzedamjęczmień,pszenicę,

pszenżyto,tel.kom.784-566-635.

Sprzedamczosnekwiosenny,tel.kom.

608-613-658.

Ziemniakipaszowe,tel.kom.

606-747-722.

Pszenżyto3tony,tel.(46)838-98-42,

po20.00.

Sprzedamowies,600zł/tona,Chruślin,

tel.kom.695-248-808.

SprzedamłubinsłodkiDalbor,zbiór

2016,tel.kom.572-193-315.

Pszenica,50t,tel.kom.667-936-757,

Goleńsko.

Sprzedamsiano,okoliceSannik,tel.

kom.663-862-667.

Sprzedamłubinwąskolistny,Kiernozia,

tel.kom.665-941-414.

Sprzedammieszankęowies,jęczmień

10ton,okoliceSannik,tel.kom.
725-486-878.

DDGSzbożowy,20%białka,850zł/t,

tel.kom.692-996-054.
Sprzedamowies,pszenicęjarą,tel.

kom.692-916-507.

Jałówkihodowlaneroczne,tel.kom.

888-422-353.

Słoma,tel.kom.786-992-060.


BóbBachus,Bizon,łubinżółty,tel.

kom.724-551-112.

Kukurydzaposuszarnipodłogowej,tel.

kom.605-128-537.

Jałówkanawycieleniu,tel.kom.

607-809-703.

Sianokiszonkawbalotach,tel.kom.

697-049-235.

Jałówkapoocieleniu,Krępa32,tel.

kom.725-283-816.

Sprzedampszenżytoijęczmień

dosiewu,tel.kom.783-985-848.

Sprzedammałeprosiaki,tel.kom.

606-839-901.

Jałówkimięsne200kg,tel.kom.

723-958-499.

Łubinżółtyszerokolistnyoczyszczony

Mister,tel.kom.512-347-439.

Nadmiarpszenicyjarej,tel.kom.

696-531-274.

Sprzedammieszankę,tel.kom.

792-874-784.

Jałówkicielne4miesiąceSimentale,

mleczne,tel.kom.888-822-173.

Sprzedamkukurydzę,

tel.(46)837-14-61.
Sprzedampszenicęjarkędosiewu,tel.

kom.502-436-234.
Pszenżytojaredosiewu,pierwszy

odsiew,tel.kom.696-930-205.

Sprzedam2cielakiokoło200kg,tel.

kom.502-768-905.
Jałówkinawycieleniu:kwiecień,tel.

kom.503-163-721.
Sprzedamprosięta20szt,tel.kom.

509-232-021.
Sprzedamprosięta,tel.kom.

609-940-110.
Sprzedamkrowę,wycielenie:17.03,

tel.(46)838-67-22,tel.kom.505-398-898.

KrowazIIcielakiem,terminwycielenia:

23.03,tel.kom.789-108-309.

Przyczepa3,5t,koładoprzyczepy,

1100/20;sadzarkaczeska,tel.kom.
784-933-357.
Sprzedamprzyczepęsamozbierającą

T055,suszarniępodłogową,tel.kom.
508-309-423.
Pługobrotowy,2-skibowyKongskilde;

przetrząsarkaKuhn,hydraulicznie
składana,tel.kom.600-428-743.
KombajnZ-056garażowany,dbany,

1989rok,tel.kom.601-978-833.
MF-374,Same,sadownicze,Renault

9514,agregat8kWA,koławąskieC-330
i16.9/30.Używane,importowane,tel.
kom.504-475-567.
Kopaczkaisadzarkadoziemniaków,

tel.kom.785-030-399.
Wywrotka1-osiowa,przetrząsacz

karuzelowy,tel.kom.503-654-884.

Jałówkęcielną,tel.kom.730-816-171.


Przyczeparolniczawywrotkananiskich

kołach,tel.kom.664-376-826.

Sprzedajałówkęwycieleniemarzec,tel.

kom.606-134-369.

Sprzedamprosięta,tel.kom.

880-267-796.

Rozrzutnikobornika2-osiowyCzarna

Białostocka,tel.kom.530-190-549.

Byk250kg,tel.kom.605-350-355.


Sprzedamkrowęnawycieleniu,tel.

kom.602-731-582.

SprzedamkrowęSimental,wycielenie

11.03.2017,tel.kom.795-102-365.

Cielaki,tel.kom.728-894-563.

Jałówkiwysokocielne,wycielenie:

koniecmarca,tel.(46)838-47-99.

Sprzedamjałówkęnawycieleniu

26marzec,okoliceRybna,tel.kom.
602-726-233.

Sianowbalotach.Słomapastewna

(zamienięnażytniąlubpszenżytnią),tel.
kom.660-726-748.

Jałówkanawycieleniu,okoliceBielaw,

tel.kom.785-557-747.

SprzedamjałówkępowycieleniuHF,

tel.kom.516-671-570.

Jałówkanawycieleniu,tel.kom.

662-813-623.

Sprzedammałecielaki,tel.kom.

517-914-085.

Sprzedamjałówkiwysokocielne,tel.

kom.665-281-739,665-941-224.

Sprzedamjałówkę,wycielenie26.03,

tel.kom.515-748-915.

Sprzedamjęczmień„Oberek”,tel.kom.

609-215-144.
Słoma,baloty,tel.kom.781-995-103.


Siano,słoma,tel.kom.668-804-209.


Sprzedamcielaki,tel.kom.

609-562-159.

Jałówkawysokocielna,tel.kom.

697-714-838.

Sprzedamsłomęzżyta,pszenżyta,

małekostki,tel.kom.516-648-173.

Sprzedamprosiaki,tel.kom.

692-927-139.

Łubinżółtysłodkidosiewu,Rogóźno

2,tel.kom.721-137-548.

maszyny

Likwidacjastada,tel.kom.

788-807-646.

Pszenżytojare,tel.kom.502-670-409.


Sprzedamrozrzutnik10ton+

nadstawkidokukurydzynatandemie,
resorowanyzaczep,podnoszona
hydraulicznieprzedniaoś,klapa
hydrauliczna,stanbdb,tel.kom.
609-541-340.

Sprzedam3tonyjęczmienialuzem,tel.

kom.609-386-125.

Sprzedam2kultywatory,tel.kom.

509-232-201.

Sprzedambyczkabiało-czerwonego,

tel.kom.695-090-723.

Jęczmień,owies,pszenżytojare,

mieszankazodnowy,tel.kom.
693-830-160.
Siano baloty 120x120, 80zł,
20 sztuk, tel. kom. 500-368-222.

UżywanetylneoponydoC360,tel.

kom.693-422-874.

Byczki,ok.200kg,tel.kom.

792-858-895.

Owies,tel.kom.507-130-136.


Balotysianokiszonki,tel.kom.

697-714-838.

Sprzedamciągnik3P,tel.kom.

600-176-795.

WładimirecT-25,tel.kom.504-276-842.

SprzedamZetora9540,1998rok,tel.

kom.502-436-234.
Automatycznałuskarkadobobu,tel.

kom.790-575-493.
Prasazwijająca,wdobrymstanie,

tel.(46)837-14-61.
Mieszalnikpasz1.000kg,agregat

uprawowo-siewnyAmazone3m,tel.kom.
505-128-289.
Sprzedamzgrabiarkidosianagwiazdę

7;zgrabiarkękaruzelową,tel.kom.
660-850-505.
Sprzedamrozrzutnik,siewnik

poznaniak,opryskiwacz,tel.kom.
782-978-976.
Sprzedamsadzarkę,tel.kom.

600-943-283.

Słoma,tel.kom.603-617-046.


Sprzedammieszankę,tel.kom.

661-878-699.

Jęczmień,pszenżyto,tel.kom.

600-916-962.

Sprzedamjałówkęcielną,termin

wycielenia10.04.2017,tel.kom.
695-774-236.

Sprzedamzboże,słomę,

tel.(46)838-17-22.

Sprzedamjęczmieńsiewny,tel.kom.

696-526-474.

Łubinżółty,tel.(46)838-93-03,tel.kom.

516-071-950.

Sprzedamjałówkęwysokocielną,tel.

kom.607-195-868.

BeczkadoŚlęzysadowniczejnowa,tel.

kom.506-188-515.

Sprzedampszenicęjarą,tel.kom.

507-477-120.

Słomawdużychbelach,pszenica,

Kiernozia,tel.kom.605-278-719.

Trzybyczkiok.60kg,tel.kom.

605-762-800.

Sprzedamsiewnikdozboża

iopryskiwacz,tel.kom.600-943-283.

Nasionabobu,fasoli,tel.kom.

693-677-112.

Sprzedam2tonypszenżyta,tel.kom.

506-633-375.

Ziemniakipaszoweijadalne,kapusta

biała,sadzeniakiInnowator,tel.kom.
501-538-808.

Jałówkicielneipodzacielenieoraz

mniejsze,tel.kom.668-804-209.

Siewnikpoznaniak,tel.kom.

509-853-384.

Łubinżółty,tel.kom.691-243-245.


Sprzedamowiesdosiewu,tel.kom.

794-052-667.

Nasionałubinu,słodkiego,białego

odmianyZeus,tel.kom.609-941-041.

SprzedampszenicąjarąNavraIrok

zeStrzelcpoczyszczeniuPektus,tel.
kom.885-254-502.

ŁubingorzkiKaro3tony,tel.kom.

692-338-925.

Sprzedamłubinżółtyorazwąskolistny,

tel.kom.510-760-914.
OwiesBingo,tel.kom.880-263-930.

Sprzedamsianokiszonkęwbalotach,

tel.kom.665-091-818.
SprzedamSaladerę,tel.kom.

721-060-306.
Sprzedamowies,tel.kom.

784-843-470.
Sprzedampszenicępaszową,

ok.10ton,tel.kom.607-317-128.
Siano,tel.kom.667-257-460.
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Owies,tel.kom.880-481-612.

Groch,jęczmień,siano,tel.kom.

726-390-515.
Sadzonki brzozy, tel. kom.
606-208-568.
Siano,belkiokrągłe,gminaDmosin,tel.

kom.507-892-376.
Siano,słomamałekostki,tel.kom.

723-193-870.

Opryskiwacz,tel.kom.504-032-418.


Byczek75kg,tel.kom.668-162-199.


Ślęzasadownicza,dużykosz,tel.kom.

506-188-515.

Pług,opryskiwacz,tel.kom.

512-831-605.

Sprzedamjałówkęcielną,tel.kom.

604-376-195.

Rozdrabniaczdogałęzi,tel.kom.

664-376-826.

BóbBachus,tel.kom.691-270-909.


Sprzedam2jałoszki,10-mies.,tel.kom.

518-360-010.

Sprzedamowies,żyto,pszenicę,tel.

kom.604-754-114.

Jałówkawysokocielna,tel.kom.

669-356-363.

Lodadozielonki,zgrabiarka

5-gwiazdowa,zgrabiarkakonna,
przetrząsarkadosiana,kopaczka
doziemniaków,tel.kom.724-973-074.

Balotysianokiszonki,Boczki,tel.kom.

784-621-588.

Prosiaki,tel.kom.601-962-832.


Mocnechwytakidobelna1siłownik,

paleciaknatura,tel.kom.608-591-942.

Rozrzutnik2-osiowyzprzystawkami

dokiszonek,tel.kom.609-843-635.

Sprzedamkrowę7lat,wycielenie13

marzec,tel.kom.607-409-355.

Wykonujękosiarkigałęziarki,tel.kom.

513-666-808.

C-330wdobrymstanie,1981rok,tel.

kom.692-039-886.

Byczkimięsne,bliźniaki,tel.kom.

885-681-886.

PługiKverneland,zagonowe,obrotowe,

zabezpieczenia,tel.kom.601-272-521.

SprzedamTur4doUrsusa4514,stan

idealny,tel.kom.697-689-881.

Sprzedamjałówkęikrowęnaocieleniu,

tel.kom.783-173-138.

Rozrzutnik1-osiowy,opryskiwacz

Pilmet400l,tel.kom.515-291-421.

OpryskiwaczzawieszanyBury600l,

tel.kom.606-967-890.

Sprzedamsianokiszonkę,tel.kom.

880-877-582.
Łubin,kukurydza,owies,pszenica,

jęczmień,pszenżyto,tel.kom.
506-115-015.

KombajnzbożowyJohnDeere985,

tanio,tel.kom.665-734-042.
Sprzedammaszynędobobu,tel.kom.

692-611-202.
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Stanowiskadobydła,nowe,

ocynkowane,tel.kom.693-830-160.

KombajnBizonZO56,1986rok,tel.

kom.506-833-114.

Sprzedamsortownik550zł,tel.kom.

513-941-756.

CiągnikC-3601983rok,bezkabiny;

przyczepa6t,3-stronnywywrotpo
odbudowie;kombajnForshrit1992rok;
wagasamochodowa50t,wymontowana,
podestbetonowy,tel.kom.606-357-786.

Rozrzutnikobornik6t.tandem,

pługobracalny4-skibowynaresorze,
opryskiwacz2.500l,wózpaszowySano
8m3,tel.kom.607-244-368.

SprzedamciągnikZetor12046,

120KM,1985rok,standobry,tel.kom.
725-486-878.

Wózek1-osiowy,linka„16”i„8”,brama

wjazdowa,ciągnikC-3301989rok,tel.
kom.726-843-466.
RozrzutnikobornikaWarfamaN228,

4,5t,tel.kom.692-199-818.
Cyklop,rozrzutnikobornika,sadzarka

Czeska,pług3-skibowy,tel.kom.
512-179-465.
CiągnikT-25zturem,przyczepa,tel.

kom.609-524-491.
SprzedampielnikJagoda,tel.kom.

664-778-301.
SprzedamZetora8011zturem,tel.

kom.664-778-301.
SprzedamprzyczepęD47wywrotka,

talerzówkę16talerzy,kosiarkęrotacyjną
polską1,65cm,stanbdb,tel.kom.
660-476-143.

Siewnik4m,Zetor6911,1980rok,tel.

kom.605-376-838.
Basendomleka,500l,kultuwator„17”

zwałkiem,tel.kom.696-531-274.
Pług4-skibowyobrotowyKverneland,

zabezpieczenieresorowe,standobry,tel.
kom.606-641-506.
Ferguson575,

tel.kom.510-281-982.
SprzedamciągnikES320palony

zrozrusznika,podnośnik,standobry,tel.
kom.665-276-448.
SprzedamprasęrolującąMetalfach,tel.

kom.604-376-195.
MF2680,1984rok,tel.kom.

605-128-537.

Sprzedamrozrzutnik2-osiowy,tel.kom.

507-812-793.

PrasazwijającaSipmaFarma2,

279/1,2010rok(Iżniwa2011),szeroki
podbierak,szerokieogumienie,siatka
nowegotypuzhamulcem,tel.kom.
785-530-814.
Siewnikkonnyszer.2,6,bdb,tel.kom.

504-396-976.

Sprzedammaszynędoczyszczenie

cebulinawałki,tel.kom.798-765-412.

AgregatuprawowyUnia3,70m,

sadzarkadoziemniakówczeska,
przyczepa4tony,tel.kom.600-139-605.

UrsusC-330M,1988rok,

woryginale,stanbdb,18.000zł,tel.kom.
604-154-466.

Siewnik,przetrząsarko-zgrabiarka,

siewkadonawozu,tel.kom.602-473-422.

Obornikświński-dużailośćsprzedam

lubzamienięnasłomę,tel.kom.
506-109-900.

RozrzutnikobornikaFortschritt,

sprowadzonyzNiemiec,stanbdb.,tel.
kom.509-282-300.

Impregnatdokołkówsadowniczych

200litrów,tel.kom.602-457-674.

PrzyczeparolniczaHL-50,doremontu,

2szt.,tel.kom.509-282-300.
Talerzówki3,4,4,5m,typX,V,zwałem

strunowym,sprowadzonezNiemiec,tel.
kom.509-282-300.

CzęściC-360,kabiny,tel.kom.

690-899-100.

Pługobrotowy,4-skibowy,Raberverke,

Kverneland,ramiędowału+wały,tel.
kom.509-282-300.

RozrzutnikobornikaFortschritt

orazwszystkieczęścinowe,tel.kom.
693-830-160.

C-360,kultywator,pług2,brony5,tel.

kom.690-899-100.

SprzedamprasęSipmaZ-224/1,rok

1998,stanidealny,tel.kom.516-398-658.

Transportmaszynrolniczych,tel.kom.

665-734-042.

C-3603P,C-330,tel.kom.690-899-100.


Sprzedamładowaczdoobornika

zawieszanynatył,tel.kom.693-296-530

Bieleniebudynkówinwentarskich,

dezynfekcja,tel.kom.663-452-727.

inne

Naprawa ciągników i maszyn
rolniczych z dojazdem na miejsce,
tel. kom. 782-273-568.

Sprzedamdojarkękonwiową,tel.kom.

723-461-199
CzęściużywanedoC-328,C-330,

C-360,C-380,C-355,MTZ,T-25
Władimirec,tel.kom.880-353-819.

SprzedamprasęClaasRollant

46,rozmiarbel120x120,centralne
smarowanie,owijaniesiatkąisznurkiem,
wałekwom,tel.694-467-189.
Łuskarkadobobu,tel.kom.

691-270-909.

Agrowłókninazdostawądoklienta,tel.

kom.693-177-813.

Cykloppolskisprawnyoraz

sianokiszonkę,tel.kom.731-558-818.

PługobrotowyIbisUniaGrudziądz3+1,

tel.kom.607-809-703.

Pług4-skibowyBomet,tel.kom.

604-898-691.

Sadzarkadowarzyw,karuzelowa,

2-rzędowa,włoska,tel.kom.
503-642-542.

Rozrzutnik1-osiowy,tel.kom.

517-201-454.

Sprzedamsadzarkęisortownik

doziemniaków,obsypnikdoziemniaków
3redła,silnik11kWcyklop,tel.kom.
669-711-502.

T-251979rok,opryskiwacz,śrutownik

Bąk7,5kW,tel.kom.723-926-022.

Talerzówka8orazobsypnik

doziemniaków3,tel.kom.603-972-528.

Kamieńpolny,tel.kom.603-609-674.


SprzedamgruberUnia2,60,tel.kom.

511-862-710.

Rozrzutnikobornika2-osiowy,tel.kom.

602-457-674.

Sprzedammaszynędoobcinania

cebuli,kopaczkę2-rzędową,tel.kom.
603-090-802.

Obornikkurzy,Jackowice,tel.kom.

609-468-158.

Ładowaczeczołoweorazpługi

dośniegudoUrsusC-330,C-360,3512,
T-25.Hydraulicznelubnalinkę,tel.
608-686-489.

Sprzedamopryskiwacz400l,bardzo

dobrystan,tel.kom.530-190-549.

Sprzedamtaśmociągrolniczy,tel.kom.

609-562-159.
SprzedamsiewkędonawozuMotyl

poregeneracji,tel.kom.510-352-646.
Sprzedamagregatuprawowy

UniaGrudziądz3,7m,hydraulicznie
rozkładany,9.200zł,tel.kom.
608-534-378.
Sprzedampług2-i3-skibowy,tel.kom.

600-943-283.
PrasaSipmaZ224/1,rozkładana

pneumatycznie,tel.kom.723-528-093.
Sprzedammyjkędobobu,tel.kom.

605-591-610.
SprzedamciągnikT-25A,stan

dobry,sadzarkęłańcuchową,siewnik
zawieszany,śrutownikwalcowy,tel.kom.
695-243-117.

Sprzedamrozsiewacznawozu,

tel.kom.665-091-818.
Maszynkadobobuztaśmą,

rozsiewaczdonawozu,pług„trójka”,
tel.kom.721-060-306.

Redło-3,tel.kom.791-391-697.


Sprzedamdwapługi3-skibowe,

przyczepędoprzewozubel,rozrzutnik
2,5t,prasęrolującąSimpę2003rok,
C-330zkabiną,obciążnik2t,tel.kom.
509-599-954.

PrasakostkującaZ-511,stanbdb.,

tel.kom.607-181-404.

Sprzedamsuszarniędokukurydzy

naolejopałowy,tel.kom.696-463-410.

Barakowózcena2.700zł,tel.kom.

609-316-663.

Beczki5.000l,masztdługi,pompa

dobeczki,tel.kom.600-820-374.

Agregatuprawowycena2.700

zł,opryskiwacz400zł,tel.kom.
609-316-663.

Sprzedamopryskiwaczzawieszany

zwentylatorem,agregatprądotwórczy
6,2kWzsilnikiemdiesla,tel.kom.
604-260-576.

Sprzedamkabinęciągnika330,brony

4,tel.kom.519-446-955.

Sprzedamtaśmociągłańcuchowy

doobornikanakołach,sadzarkę,tel.
kom.692-892-162.
TurdoMF-255,tel.kom.668-478-617.


Zgrabiarka,przetrząsarka,beczka

asenizacyjna,siewnikkukurydzy
Monosen,rozrzutnikobornika7t,tel.
kom.781-581-034.

Kosiarkarotacyjnaczeska,

tel.(46)838-07-10.

Sadzarka,redełka,pająk,siewkaKos,

tel.kom.606-193-168.

Sprzedamagregattrójfazowydiesel

10i7kW,tel.kom.503-562-330.

ŁadowaczUNHZ500,rozrzutnik

2-osiowydoremontu,tel.kom.
518-151-870.

Sadzarka,przetrząsaczpasowy,tel.

kom.697-753-819.

SprzedamBizona1988rok,stanbdb,

tel.kom.509-336-821.

DobryciągnikC-360,1983roklub

zamienięna80,tel.kom.693-354-967.

Sprzedamprzetrząsaczo-zgrabiarkę

4,brony5ikultywator,tel.kom.
695-432-789.

Przyczepa3,5-tonowa,Kos,kosiarka

rotacyjna,tel.kom.518-103-986.

Wywrotka,3,5t,zarejestrowana,

opłacona;pług3-skibowy,Grudziądz;
agregatuprawowy2,40m;innemaszyny,
tel.kom.733-074-608.

SprzedamUrsusC-360,stanbdb,tel.

kom.511-815-271.
Sprzedamgrubera5łap,5.500,tel.

kom.607-275-528.

Sadzarkadowarzyw,tel.kom.

721-566-425.

Sprzedamwycinarkędokiszonek

zpodwójnymnożemiwindą,przyczepę
samozbierającąT-183/1Zamet,2001
rok,małoużywana,przetrząsacz
karuzelowy,tel.kom.781-463-089.

BizonZO56,przyczepa

samozbierajaca,siewnik„poznaniak”,tel.
kom.608-109-634.

GruberUniaKos5i6łap;

glebogryzarkawłoskazpods.nawozu,
tel.kom.724-551-112.

CzęścidoBizona,ładowarkamat
bro,przyczepawywrotka,tel.kom.
602-522-478.

Ładowaczcyklop2.500,glebogryzarka

3.00,parnikelektryczny600,tel.kom.
693-535-262.

GruberUniaKos,5łap,nasprężynie,

tel.kom.724-551-112.

Sprzedamkopaczkęłańcuchową,

sadzarkęczeską,kosiarkęczeską,tel.
kom.723-958-440.

Sadzarkadoziemniaków,orkan,

kuchniasamotówka,tel.kom.
507-785-230.

Agregat3m,Uniazhydropakiem,tel.

kom.607-813-558.

rolnicze - usługi

Brony3-kii5-ki,tel.kom.693-830-160.


Wózprzystosowanydociągnika,

tel.kom.787-647-051.

SprzedamOrkan2,

tel.kom.782-669-235.

Obornik bydlęcy, z dowozem,
tel. kom. 726-121-861.

Naprawa ciągników, maszyn
rolniczych, sprzętu budowlanego,
samochodów ciężarowych, tel. kom.
510-809-025.

Atesty, przeglądy opryskiwaczy,
Łowicz, tel. kom. 608-684-292.

Sprzedamwielorak6-rzędowydo

warzywiburaków,tel.kom.609-562-159.
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Przetrząsarkadosiana4-6gwiazd,

Fell,Class,Pottinger,Kuhn;hydraulicznie
składane,tel.kom.509-282-300.

Sprzedamsiewnikzbożowy

przerobionyna2,5m,znaczniki,grabie,
pług3-skibowy,tel.kom.664-883-423.

BizonZ-56stanidealny,garażowany,

1983rok,tel.kom.506-814-632.
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Dwukółkarolnicza,rejestrowana,tel.

kom.691-240-698.

Sprzedamrozrzutnikobornika

2-osiowyCzarnaBiałostocka,tel.kom.
602-442-867.
Pług4-skibowyobrotowy,rozrzutnik

Fortchritt,przetrząsarkadosiana,
karuzelowa,siewkadonawozu,tel.kom.
600-822-089.
Sprzedampaszociągkoralikowy

ispiralny,wygrodzeniapanelowe,
karmniki,przyczepę4,5tony,siewkę
Amazone,śrutownikbijakowy,żmijkę
6metrów,tel.kom.509-293-050.
Beczkiasenizacyjne5,6,7,10.000

litrów,sprowadzonezNiemiec,tel.kom.
509-282-300.
RozsiewaczdonawozuAmazone603,

803.1001,1500;RAU-MDS927,900,
1.130l,tel.kom.509-282-300.
Taśmociągidowarzyw4,5,6m,

sprowadzonezNiemiec,tel.kom.
509-282-300.
KombajndozbożaInternational

531,3-metrowy,stanbdb.,tel.kom.
509-282-300.

Obornikzdowozem,tel.kom.

601-630-882.
Folię preforowaną tanio sprzedam,
tel. kom. 502-271-951.
Sprzedamobornik,tel.kom.

604-613-207.
Obornik,tel.kom.789-469-555.


Tunele foliowe, produkcja, sprzedaż,
tel. kom. 660-326-496.
Sprzedamschładzalnikdomleka550

litrówFrigomilk,tel.kom.668-816-945.

Sprzedamgnojowicębydlęcą

zdowozem,tel.kom.607-244-368.
Obornikbydlęcy,tel.kom.607-316-816.

Sprzedamobornik,tel.kom.

607-623-576.
Sprzedamobornikbydlęcy,tel.kom.

781-996-695.
Zamienięoborniknasłomęlub

sprzedam,tel.kom.885-681-886.
Oponydoprzyczep,rozmiary:900/20
1200/20,używaneinowe.DoHLz
felgami385/55/22,5orazciągnikowe
16.9/28,tel.kom.601-272-521.

DmuchawydozbożaVestwalia,

Tornado,Neuro,3-7kW,tel.kom.
509-282-300.

Sprzedamopryskiwacz2.000litrów,tel.

kom.696-399-890.

CzęścidoBizona,wyciągłańcuchowy

Lubin,prasazwijająca,tel.kom.
600-820-374.

Cyklop,stanbdb.,sadzarkado

ziemniaków,tel.kom.605-061-675.

Pługobrotowy4-skibowyKverneland,

Overum,tel.kom.696-425-214.

Orkapługiemobrotowym,siewzboża,

tel.kom.509-339-587.
Piaskowaniezdojazdemdoklienta,tel.

kom.518-168-598.

zwierzęta

Obornikbydlęcy,tel.kom.506-833-114.


Basen550litrów,tel.kom.

501-220-604.

PrzyczeparolniczaHL-80,HL-60,

wywrotkazdokumentami,tel.kom.
509-282-300.

Transportniskopodwoziówką,

tel.kom.503-115-145.

Schładzalnikdomleka,800l,zbiornik

niemiecki,agregatpolski,niedrogo,tel.
kom.506-833-114.

GruberLemken,3m,wał+talerze,tel.

kom.509-282-300.

Siewnikkonny,tel.kom.665-489-174.


Wycinka i obcinka drzew
z podnośnika, tel. kom. 696-049-953.

Sprzedamagregatuprawowy2.8,tel.

(46)838-73-40

OpryskiwaczJarmet450litrów,tel.

kom.601-635-380.

SprzedamciągnikLamborghiniGrand

Prix95zturem,2006rok,standobry.
Lawetydosłomy,tel.kom.530-964-326.

Naprawapompdoopryskiwaczy,

częścidoopryskiwaczy,tel.kom.
506-188-515.

Sprzedamobornikodświń,gmina

Kocierzew,tel.kom.691-270-732.

PaszowózSilowolf11m3,2006rok,

komputer,waga,tel.kom.509-282-300.

Pługi,kultywator,brony,tel.kom.

723-938-111.

Zrobiębramydostodoły,garażu,obory

orazogrodzenia,tel.kom.505-928-735.

Białkowanieobór,tel.kom.

518-168-598.

Sprzedamobornik,basendomleka

420litrów,VWII,tel.kom.512-592-291.

Przyczepa,pługi,Kos,brony,sadzarka,

cyklop,dmuchawadozboża,tel.kom.
601-066-904.

Podsiew łąk siewnikiem firmy
Vredo, tel. kom. 660-330-597.

Obornik,tel.kom.534-009-044.


KombajndoziemniakówGrimmeHL
750/LK-65;sortownik,bocznywykop,oś
skrętna,zNiemiec,tel.kom.509-282-300.

WycinakidokiszonekFellKuhn,

podwójnynóż,winda,dużywybór,
sprowadzonezNiemiec,tel.kom.
509-282-300.

Fiskars sekatory, siekiery, widły,
narzędzia ogrodnicze, Głowno,
Piątkowska 1tel./fax (42) 710-80-44.

Opony2sztuki,rozmiar16,9/34,stan

bieżnika40%,tel.kom.667-118-115.
Oddam pieńki z sadu 2 ha, okolice
Dmosina, tel. kom. 600-168-209.
Sprzedamoborniklubzamienię

nasłomę,tel.kom.604-853-854.

kupno
Kupięjamniki,tel.kom.721-466-381.


sprzedaż
Gołębiestaropolskieirzeszowskie,

tel.kom.882-404-160.
Szczeniętaowczarkaniemieckiego,

tel.kom.604-613-207.
Owczarkiniemieckieporodzicach

zrodowodem,tel.(46)838-47-78.
Owczarkiniemieckieszczenięta,

tel.kom.693-138-330.
Szczeniakiowczarkaniemieckiego,

tel.kom.691-355-728.
Gołębiepocztowe,tel.kom.

663-151-008.
Sprzedamowczarkiniemieckie,

krótkowłose,tel.kom.787-752-175.
Czarne,podpalane,6-miesięczne(suka

ipies),tel.kom.663-268-394.
Szczeniętadługowłoseowczarka

niemieckiego,tel.kom.660-842-007.
Oddamwdobreręcegołębie

pocztowe,tel.(24)277-90-59.
Sprzedamkozykotne,tel.kom.

691-756-465.
Koza,kózka2-miesięczna,kozioł

rocznymięsny,tel.kom.783-858-282,
696-836-896.

Pług3-skibowyKverneland,pług

2-skibowyKrone,przyczepazbierająca
Krone,siewnikNortdsten,tel.kom.
667-144-937.

Pług4-skibowy,śrutownik,tel.kom.

514-518-658.

Wózkonnyzzaczepemdociągnika,

tel.kom.605-878-236.

Przyczeparolnicza6t,zNiemiec,

3-stronnywywrot,tel.kom.509-282-300.

SilosyBin3szt.po70t+dmuchawa

ikoszzasypowy,silos1szt25tpaszowy,
tel.kom.603-061-839.

PrasęZ-224obcinarkędocebuli,

tel.(46)838-98-42po20.00.

Zetor5245zturem,tel.kom.

602-612-509.

SiewnikidozbożaFiona,Nordsen,

Isaria,tel.kom.509-282-300.

Schładzalnikdomleka,550l,tel.kom.

797-955-334.

inne

Pług4,maska,błotnik,koła3P,tel.

kom.721-169-137.

Sadzarkadoziemniaków,czeska;

redła,tel.kom.603-387-474.

Talerzówka10,siewnikzbożowy,tel.

kom.784-269-896.

Siewnikdozboża,2,5m,Nordsen,tel.

kom.509-282-300.

Basendomleka1.400litrów+

wymiennikciepła,tel.kom.608-079-573.

Oddamkundelka3-miesięcznego,

tel.(46)838-90-42.

REKLAMA

Oddamwilczura,tel.kom.515-196-610.
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Piłka nożna|TurniejSoccerKidsCuprocznika2010

PN|Sparingidrużynpowiatułowickiego

Piłkarskie święto w Zdunach
AGNIESZKASĘKALSKA-DĄBROWICZ

W sobotę 4 marca na hali
przy szkole w Zdunach
został rozegrany turniej
Soccer Kids Cup
pod patronatem Macieja
Rybusa. W rywalizacji
wzięli zawodnicy
z rocznika 2010,
do gry przystąpiło
aż dziesięć zespołów.

Gospodarzami turnieju był
UKS Soccer Kids, który wystawił
do rywalizacji dwie drużyny (jedną prowadził trener Paweł Dziedziela, zaś drugą trener Mateusz
Miazek). Oprócz dwóch łowickich drużyn, Zduny gościły także:
Widzew Łódź (dwa zespoły), Polonię Warszawa, GKS Bełchatów
(dwie drużyny) oraz Widok Skierniewice, Stal Głowno czy Jutrzenka Drzewce.

Gracze Soccer Kidsjużpoturnieju.

STALGŁOWNO2010/11/FB

W turnieju nie była prowadzona oficjalna klasyfikacja, nie odnotowywano wyników poszczególnych spotkań. Turniej odbywał
się system „każdy z każdym”,
a mecze rozgrywane były równocześnie na dwóch boiskach, na

Walki na parkiecienabrakowało.

których rozstawione były bramki
o wymiarach 3x1,55 m. Wszystkie te postulaty to najnowsze wytyczne Polskiego Związku Piłki
Nożnej.
Dzieci podczas turnieju Soccer Kids Cup bawiły się doskonale. Oprócz aż dziewięciu meczów,
bo tyle rozegrał każdy zespół młodzi gracz mieli zapewniony obiad
oraz owoce. Najważniejszym
punktem była oczywiście rywalizacja na parkiecie, gdzie nie brakowało walki, strzelania goli czy
efektownych wślizgów.
– Cieszę się że mój zespół zaprezentował się z bardzo dobrej
strony. Wygraliśmy aż siedem
spotkań. Pokonali nas Widzew
Łódź oraz Polonia Warszawa.
Wyniki absolutnie nie były najważniejsze, jednak zarówno ja jak
i chłopcy cieszyli się bardzo z wygranych nad rywalami – skomentował trener Paweł Dziedziela.
Drugi zespół Soccer Kids również
dobrze bawił się podczas zmagań.
– Chłopcy walczyli z całych sił,

Piłka nożna |Meczesparingoweroczników2000i2001

„Nafciarze” polegli w Łowiczu

GOGO

Trzeci mecz kontrolny i trzecie
zwycięstwo MUKS Pelikan Łowicz z rocznika 2000. Tym razem
podopieczni trenera Artura Balika
okazali się lepsi od Mazura Gostynin, zwyciężając 2:1. To trzecie
z rzędu zwycięstwo graczy z rocznika 2000 podczas przygotowań
do rundy wiosennej.
– Sparing oceniam jako pożyteczny, ale pojawiła się zbyt duża
liczba błędów po naszej stronie w
defensywie oraz słaba siła ognia
w ofensywie. Akcje były zbyt
wolne i zbyt czytelne dla rywala. Brakowało przyśpieszenia
i wykończenia akcji, co jest niestety naszą bolączką. Trzeba będzie popracować nad tymi elementami, bo mecz wyszedł nam
średnio, jeżeli chodzi o poziom
gry, gdyż ambicji zawodnikom
nie brakowało. Zwycięstwo było

Łowiczanie (w kontrastach)
okazalisięlepsiodWisłyPłock.

GOGO

Adrian Rosa strzeliłdrugiego
goladla„Biało-Zielonych”.

Intensywny tydzień
Pelikana II i Zrywu

zasłużone, ale pokazało nam,
że jednak sporo jest błędów i niedokładnych podań, które później
mogą się zemścić, jak to miało
miejsce w pierwszej połowie –
skomentował po spotkaniu trener
Artur Balik.
W kolejnym meczu łowiczanie
zmierzą się z Widzewem Łódź.
Mecz zaplanowano na sobotę
11 marca na godzinę 13:00 na stadionie OSiR w Łowiczu.
Z kolei gracze trenera Pawła
Kutkowskiego z rocznika 2001,
po wysokiej wygranej z Unią Skierniewice, wygrali z Wisłą Płock.
W rozegranym na sztucznym boisku OSiR meczu padł wynik 3:2
dla gospodarzy.
– Był to bardzo korzystny sparing z przeciwnikiem z mazowieckiego, z którym graliśmy pierwszy raz, tak więc można było
porównać poziomy. Cieszy zwy-

cięstwo. Poziom meczu był niezły.
Jest kilka elementów w obronie
do poprawy, ale jestem zadowolony z mojej drużyny. Stworzyli
kilka fajnych akcji, ciekawie rozegranych, z pomysłem i to cieszy.
– skomentował po spotkaniu trener Paweł Kutkowski.
W sobotę 11 marca o godzinie
9:00 łowiczanie zagrają kolejny
mecz sparingowy. Na stadionie
OSiR zmierzą się bowiem z Widzewem Łódź.
ever
Sparing rocznika 2000
 MUKS Pelikan-2000 Łowicz –
MKS Mazur Gostynin 2:1 (1:1);
br.: Mateusz Sekuła (35) i Adrian
Rosa(62)–(18).
Pelikan: Aleksander Krajewski
(51 Albert Morawski) – Michał
Wawrzyńczak, Tomasz Wudkiewicz,ErykWoliński,KamilBogusz
–MikołajZimowski,KubaSokół–
WojciechGuzek,AdrianRosa,SzymonKowalczyk–MateuszSekuła.
Sparingi rocznika 2001
MUKS Pelikan-2001 Łowicz –
SSM Wisła Płock 3:2 (2:0); br.:
OskarSadowski2(12karnyi25)
iKrystianBiałas(60)–(54)i(67).
Pelikan: Hubert Duda – Patryk
Papuga, Mateusz Kardas, Michał
Kunat, Miłosz Kępka – Jakub Lis,
OlafAndrzejewski,HubertMatyjas,
Krystian Tabara, Oskar Sadowski
–DawidPiecka.Nazamianęwchodzili:FilipSzymajda–PiotrTkacz,
HubertKałużny,IgorTomaszewski,
PatrykKośmideriKrystianBiałas.


radość po strzelonych golach była
wielka i to najważniejsze – skomentował z kolei Mateusz Miazek.
Podczas ceremonii wręczania
medali oraz specjalnych paczek,
w której znalazł się m.in autograf
Macieja Rybusa na oficjalnej karcie reprezentacji Polski, wybrano
najatrakcyjniej grający zespół oraz
najlepszego zawodnika turnieju.
Puchar ufundowany przez wójta
gminy Zduny Jarosława Kwiatkowskiego powędrował do Polonii
Warszawa, a najlepszym zawodnikiem został Alan Kolarski, oznaczony nr. „10”, który reprezentował barwy Widzewa Łódź.
– Uważam, że turniej wypadł
świetnie. Stanęliśmy na wysokości zadania i miło jest słyszeć gratulację od trenerów z Bełchatowa,
czy Piotra Szarpaka, który grał w
Wielkim Widzewie. Daliśmy sporo powodów do zadowolenia ponad stu siedmiolatkom – ocenił
Dawid Sut, prezes UKS Soccer
Kids.
ever

Zarówno Pelikan II Łowicz,
jak i Zryw Wygoda mieli intensywny tydzień pod względem
rozgrywanych meczów kontrolnych. Najpierw we wtorek,
2 marca, obie drużyny spotkały się w meczu sparingowym na
stadionie OSiR w Łowiczu, zaś
w weekend rezerwy rywalizowały ze Zjednoczonymi Stryków,
a Zryw z GKS Bedlno.
Wtorkowe spotkanie zakończyło się niespodzianką. Zryw wygrał
3:2. Pierwsza połowa toczyła się
pod zdecydowane dyktando Pelikana II. W drugiej połowie Zryw
zagrał znacznie lepiej i w ciągu
15 minut strzelił trzy gole. Spotkanie zostało przerwane w 80. minucie.
Pelikan II w sobotę 4 marca
przegrał z kolei z IV-ligowym zespołem ze Strykowa. Drużyna trenera Piotra Gawlika wzmocniona graczami pierwszego zespołu
dzielnie walczyła z czwartoligowcem do 70. minuty meczu. Do tej
minuty był remis 1:1, ostatecznie
Zjednoczeni wygrali 3:1.
Zryw rozegrał swój sparing w
piątek i nie był to szczęśliwy piątek. Gracze trenera Dawida Suta
przegrali bowiem z GKS-em Bedlno 3:8. Prowadzony przez Łukasza Znyka zespół Bedlna obnażył
wszystkie fatalne błędy, szczególnie popełniane przez defensorów
Zrywu.
– Moi zawodnicy pokazali jak
nie należy grać w piłkę nożną. Nasza gra w defensywie to była kompromitacja tak to trzeba określić.
W drugiej części meczu obraz
gry nieco się poprawił, ale raziła
również nieskuteczność. Wesoły
mecz, nie można się załamywać.

Piłka halowa|Turniejrocznika2007

MUKS Pelikan w Widok Cup
Zespół MUKS Pelikan Łowicz z rocznika 2007 wziął udział
w dwudniowym turnieju Widok
Cup który odbył się na hali OSiR
przy Pomologicznej w Skierniewicach w dniach 4-5 marca. Łowiczanie zajęli 11. miejsce.
W sobotę zawodnicy MUKS
Pelikan prowadzeni byli przez
Przemysława Plichtę. Łowiczanie
trafili do grupy B, gdzie rywalizowali z Widokiem Skierniewice
(Czerwoni), Parasolem Wrocław,
ARPiT-em Bratoszewice, AP Sochaczew oraz Mazovią Rawa Mazowiecka.

W niedzielę drużynę prowadził
Michał Adamczyk, który wraz
ze swoim zespołem pierwszy
mecz rozegrał z Dwunastką Włocławek. W przypadku wygranej
Pelikan 2007 mógł zagrać w 1/4
finału. Niestety drużyna z Włocławka była poza zasięgiem.
W barażowym meczu o miejsca
9-12 łowiczanie ponownie spotkali się na drodze z Mazovią Rawa
Mazowiecka i również razem
przegrali.
W ostatnim spotkaniu podczas Widok Cup drużyna trenera
Adamczyka pokazała, że potrafi

Piłka nożna|Turniejrocznika2008

Cenna nauka w Płocku
Gracze MUKS Pelikan Łowicz z rocznika 2008 w niedzielę 5 marca wzięli udział w bardzo
mocno obsadzonym turnieju w
Płocku, gdzie na sztucznym boisku przykrytym balonem rywalizowało aż 14 zespołów.
Podopieczni trenerów Dawida
Suta i Macieja Grzegorego trafili do grupy A, gdzie przyszło
im rywalizować z: ŁKS Łódź,
Wisła II Płock, Szkoła Futbolu
Warszawa, MKS Piaseczno, Juventus Academy Toruń czy GKS
Bełchatów.
– Graliśmy z bardzo mocnymi rywalami i muszę przyznać,
że wypadliśmy przyzwoicie. Co

prawda wygraliśmy tylko jeden
mecz i jeden zremisowaliśmy.
Poziom turnieju był bardzo wysoki. Z pewnością po tym turnieju wiem, że w zespole z rocznika 2008 jest spory potencjał.
Po raz pierwszy zagraliśmy w najsilniejszym składzie. Na co dzień
czterech graczy z kadry na turniej
w Płocku trenuje i gra w starszych
rocznikach. Mimo odległego
12. miejsca nie mamy się czego
wstydzić – ocenił trener Maciej
Grzegory.
ever
MUKS Pelikan Łowicz – ŁKS
Łódź 0:1
 MUKS Pelikan Łowicz – Wisła


Zagrać gorzej niż w tym meczu
nie można, to takie pocieszenie.
Trenujemy i walczymy dalej –
ocenił trener Sut.
Drugi mecz podczas tych przygotowań przegrał Orzeł Nieborów. Zespół grającego trenera
Pawła Kutkowskiego tym razem
przegrał z Astrą Zduny. Drużyna ze Zdun prowadziła w tym
meczu już 4:0, ale Orzeł w końcówce zmniejszył straty do Astry
po trafieniach Krzysztofa Papugi i... Filipa Ziółkowskiego, który ostatnio grał w Olimpii Niedźwiada.
Zespół z Niedźwiady grał również mecz sparingowy, który opisaliśmy w tekście o juniorach
Pelikana, którzy pokonali „Olimpijczyków” 1:0.
Remisem zakończył się mecz
Korony Wejsce z Sokołem Budki
Piaseckie. Obie drużyny strzeliły
po dwa gole, a autorem trafień dla
Korony był Mateusz Wójcik. Spotkanie zostało rozegrano na naturalnym boisku w Wejscach. ever
 Pelikan II Łowicz – Zryw Wygoda 2:3(1:0);br.:KacperRześny
34,67–RafałTrakul52-rzutkarny,
MariuszTrakul54,66
 Pelikan II Łowicz – Zjednoczeni Stryków 1:3 (1:1); br.: Kacper
Rześny7
 Zryw Wygoda – GKS Bedlno
3:8(1:5);br.:WojciechRokicki27,
SzymonPłacheta2(58,71)
 Orzeł Nieborów – Astra Zduny
2:4;br.:FilipZiółkowski,Krzysztof
Papuga–PatrykBrzozowski2,ŁukaszPapuga,DanielMałek
Korona Wejsce – Sokół Budki
Piaseckie 2:2; br.: Mateusz Wójcik2

także wygrywać i pokonała w meczu o 11. miejsce AP Sochaczew
2:1.
ever
Wyniki łowiczan:MUKSPelikan
Łowicz–ARPiTBratoszewice4:1;
MUKSPelikanŁowicz–APSochaczew 1:2; MUKS Pelikan Łowicz
–ParasolWrocław0:6;MUKSPelikanŁowicz–WidokSkierniewice
Czerwoni 0:2; MUKS Pelikan Łowicz–MazoviaRawaMazowiecka
1:2.
 Baraż o 1/4: MUKSPelikanŁowicz–DwunastkaWłocławek0:6
 Baraż o 9-12: MUKSPelikanŁowicz–MazoviaRawaMazowiecka
1:2
 Mecz o 11. miejsce:MUKSPelikanŁowicz–APSochaczew2:1


II Płock 2:1; br.: Paweł Płacheta,
FabianSkowroński
 MUKS Pelikan – MKS Piaseczno 1:1;br.:PawełPłacheta
 MUKS Pelikan Łowicz – Juventus Academy Toruń 1:2; br.:
FabianSkowroński
 MUKS Pelikan Łowicz – SF
Warszawa 0:1
 MUKS Pelikan – GKS Bełchatów 1:4;br.:AntoniHaczykowski
 Mecz o 11. miejsce:MUKS Pelikan Łowicz – Soccer Bełchatów 0:1
MUKS Pelikan:FilipSikora,Maciej
Majchrzak – Antek Haczykowski,
Szymon Kucharek, Marcel Wojda,
Paweł Płacheta, Fabian Skowroński,FilipMiazek,ArturBoryna,PatrykPłuska,SzymonGawlik,Dawid
Zajączkowski.
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Pamiątkowe zdjęciewszystkichuczestnikówSAMwŁowiczu.

Piłka siatkowa|PucharLigiSiatkarskichAmatorskichMistrzostwŁowicza

LKS Retki z Pucharem Ligi
W hali OSiR nr 2 na ulicy Topolowej w minioną sobotę
odbyło się zakończenie XVIII edycji Siatkarskich
Amatorskich Mistrzostwa. Podobnie jak w poprzednim
sezonie w tym roku o miano najlepszej ekipy Łowicza
walczyło sześć zespołów, które na zakończenie
zagrały turniej o Puchar Ligi SAM.

zbyszek.lazinski@lowiczanin.info

Na imprezę stawiły się wszystkie zespoły, które rywalizowały
w lidze, zatem rozegrano 15 spotkań systemem „każdy z każdy”
Mistrzowski tytuł w sezonie
2016/2017 wywalczyli siatkarze
LKS Retki i to oni byli faworytami tej rywalizacji. Siatkarze z Retek potwierdzili swoją dominację
w naszym regionie i pewnie wygrali Puchar Ligi. Nikt z rywali

nie zdołał urwać nawet seta mistrzom tegorocznej edycji SAM.
Drugie miejsce Pucharze zajęła ekipa Volleyball Głowno, która najwięcej problemów miała
z pokonaniem łowickiej Korabki.
Team trenera Pawła Tomczaka
w lidze zajął drugie miejsce, jednak w rozgrywkach Pucharu
przegrał z zespołem z Głowna
0:2 i zajął 3. miejsce.
Najbardziej zacięty bój toczył
się o 5. lokatę. Ostatecznie zespół
trenera Damiana Górskiego z Pijarskiej przegrał z OSP Seligów
1:2 i zajął 6. miejsce.
Po turnieju odbyło się uroczyste podsumowanie rozgrywek,

Piłka nożna|Sparingrocznika2002

PELIKAN2002/FB

lami „Biało-Zielonych” będzie
Widok Skierniewice oraz LUKS
Sadkowice.
ever
 MUKS Pelikan-2002 Łowicz
– KS Promyk Nowa Sucha 4:0
(1:0);br.:KobiWodras(38),Dorian
Dziedzic(58)iMaciejLesiak2(71
i75).
Pelikan: KarolSzczepański–Piotr
Piekacz, Adam Doroba, Łukasz
Sejdak, Jan Wieczorek – Damian
Czajka, Artur Pawłowicz, Maciej
Lesiak,DawidKaczmarek–Adam
Siekiera,KobiWodras.Nazmiany
wchodzili: Bartosz Graczyk – Bartłomiej Kosiacki, Mateusz Lesiak,
FilipBalik,DorianDziedzic,Miłosz
OwczukiJakubKępka.

Sparingi MUKS Pelikan-2002
Łowicz: 2017.03.11 (s), godz.
14.00: MLKS Widok Skierniewice, LUKS Sadkowice i MUKS Pelikan-2002Łowicz(Skierniewice).

II runda:
 UKS Pijarska Łowicz – I LO Łowicz 0:2(13:21,17:21)
 OSP
Seligów – Volleyball
Głowno 0:2(13:21,15:21)

W miniony piątek w hali OSiR
nr 2 na ulicy Topolowej rozegrano ostatnie dwa pojedynki w ramach XVIII edycji Siatkarskich
Amatorskich Mistrzostwa Łowicza. Tytuł mistrzowski wywalczyła ostatecznie ekipa LKS Retki, która pokonała 3:2 ekipę I LO
Łowicz.
Siatkarze z Retek w swoim
ostatnim meczu musi pokonać
I LO Łowicz, lub urwać choć jednego seta. Okazało się, że mecz
z teoretycznie słabszym rywalem
był bardzo wyrównana. Uczniowie Chełmońskiego wygrali pierwszą partię, jednak kolejne
dwie wygrał LKS i już mógł świętować zwycięstwo całej ligi. Chwila dekoncentracji dała zwycięstwo
w drugiej partii licealistom, ale w
tie-breaku zdecydowanie dominowali mistrzowie, którzy obronili
swój tytuł z 2016 roku.
Drugie spotkanie było bardzo szybkie. Volleyball Głowno
potrzebował niespełna godziny,
by pokonać 3:0 mniej doświadczonych rywali z Pijarskiej. Wygrana umocniła ekipę z Głowna na 3. pozycji w ligowej tabeli
i dała jej brązowe medale.
Już wcześniej srebrne medale
zapewnili sobie podopieczni trenera Pawła Tomczaka z UKS Korabka Łowicz, którzy liczyli po cichu na potknięcie rywala z Retek,
ale to było mało prawdopodobne.

W ostatnim meczuLKSRetkipokonałILO3:2.

Czwarte miejsce w rozgrywkach zajęła ekipa I LO Łowicz,
drugie wywalczyli zawodnicy z
OSP Seligów. Tabele zamknęła
ekipa Pijarskiej, która nie zdołał
zdobyć punktów, ale w każdym
meczu walczyła ambitnie ze starszymi rywalami.
Niecodzienny wyniki organizatorzy odnotowali w prowadzonych
klasyfikacjach indywidualnych.
Wszystkie trzy kategorie wygrał
jeden zawodnik – Damian Krysztofczyk (Volleyball Głowno). Ten
młody, niewysoki zawodnik w
zestawieniu najlepiej punktujących zawodników wygrał, mając
na koncie 142 punkty, tuż za nim

uplasowali się Marcin Chondzyński (I LO Łowicz) i Piotr Głowacki (LKS Retki), którzy zdobyli po
116 punktów.
W rywalizacji zawodników
najlepiej punktujących zagrywką
również wygrał Damian Krysztofczyk (Volleyball Głowno), który zdobył 21 punktów, a Jakub
Zagórowicz (UKS Korabka) z 19
punktami zajął drugą pozycję.
Damian Krysztofczyk (Volleyball Głowno) wygrał też klasyfikację zawodników MVP. W tym
sezonie zdobył on taki tytuł w
czterech pojedynkach.
Sezon halowy w łowickiej siatkówce dobiegł końca, a teraz trze-

 LKS Retki – UKS Korabka Łowicz 2:0(21:17,21:13)
III runda:
 UKS Korabka Łowicz – UKS
Pijarska Łowicz 2:0 (21:7,21:10)
 Volleyball Głowno – LKS Retki
0:2 (11:21,11:21)
 I LO Łowicz – OSP Seligów 2:0
(21:19,21:19)

IV runda:
 UKS Pijarska Łowicz – OSP
Seligów 1:2(19:21,27:25,15:17)
 LKS Retki – I LO Łowicz 2:0
(21:11,21:8)
 UKS Korabka Łowicz – Volleyball Głowno 0:2(17:21,22:24)
V runda:
Volleyball Głowno – UKS Pijarska Łowicz 2:0(21:14,21:14)
 I LO Łowicz – UKS Korabka Łowicz 2:1(20:22,21:11,15:12)
 OSP Seligów – LKS Retki 0:2
(16:21,13:21)


TABELA PUCHARU LIGI SAM:
1.LKSRetki

5 15 10:0

2.VolleyballGłowno

5 12

8:2

3.UKSKorabka

5 8

6:5

4.ILOŁowicz

5 7

5:6

5.OSPSeligów

5 2

2:9

6.UKSPijarska

5 1 1:10

ba czekać na rozgrywki na plaży,
które zaczną się w wakacje.
zł

LKS Retki mistrzem Łowicza

Piłkarze Pelikana-2002 wygrali
różnicączterechgoli.



Wyniki Pucharu Ligi SAM:
I runda:
 LKS Retki – UKS Pijarska Łowicz 2:0(21:10,21:19)
LKS Retki: Mariusz Głowacki,
Piotr Głowacki, Marcin Głowacki,
Paweł Koza, Maciej Koza, Rafał
Koza, Jacek Koza, Tomasz Ploch,
Marcin Suder, Edyta Workowska,
AdrianKubica,Łukasz.Gryglak.
UKS Pijarska Łowicz:KonradPanuszewski, Damian Janicki, Piotr
Kolos, Dominik Burzyński, Patryk
Bliźniewski, Borys Raczek, Macin
Koza, Jakub Papierzewski, Jakub
Cichal,WojciechSokołowski.
 UKS Korabka Łowicz – OSP
Seligów 2:0(21:11,21:15)

 Volleyball Głowno – I LO Łowicz 2:0 (21:12,21:14)
Volleyball Głowno: Damian
Krzysztofczyk, Patryk Rojewski,
Patryk Kacperski, Cezary Markus,
WojciechKukieła,AdrianMirowski,
Konrad Dąbrowski, Dominik Miśkiewicz,KacperArkitek.
I LO Łowicz: Jan Dałek, Michał
Rutkowski, Franciszek Kaliński,
Piotr Rutkowski, Eryk Kukieła,
Maciej Godosz, Kacper Kurczak,
Wojciech Chondzyński, Dominik
Rześny.

Piłka siatkowa|ZaległemeczeSAM

Znaleźli receptę na Promyk
Zespół Pelikana Łowicz
z rocznika 2002 po raz kolejny
rozegrał towarzyski mecz z Promykiem Nowa Sucha. W dotychczasowych meczach lepsi okazywali się rywale, ale tym razem
Pelikan 2002 prowadzony przez
trenera Jakuba Jędrachowicza
okazał się lepszy, zwyciężając
zdecydowanie aż 4:0.
– Jestem zadowolony z występu chłopaków, bo zrealizowali zadania taktyczne, a głównie
chcieliśmy się skupić na obronie i na przesuwaniu. Byliśmy
bezbłędni, jak pokazuje wynik.
Bardzo fajnie rozgrywaliśmy piłkę od tyłu, co też było jednym
z założeń tego sparingu. Kontrolowaliśmy sytuację na boisku, co
też dobrze wróży na przyszłość.
Ponadto cieszy fakt, że dysponowałem całą kadrą i strzeliliśmy
cztery bramki. Widać progres,
ponieważ gramy dość często sparingi z Promykiem i nigdy nie
udało nam się z nimi wygrać,
a teraz aż 4:0. Oceniam więc ten
sparing na duży plus, bo mecz
był dosyć ostry, ale wszystko w
ramach przepisów. Oby dalej tak
chłopaki pracowali, a utrzymamy
się w II lidze wojewódzkiej – skomentował po spotkaniu trener Jakub Jędrachowicz.
Podopiecznych trenera Jędrachowicza czeka teraz trójmecz,
który rozegrają w Skierniewicach w sobotę 11 marca. Rywa-

Zagórowicz (UKS Korabka) z 19
punktami zajął drugą pozycję.
Damian Krysztofczyk (Volleyball Głowno) wygrał też klasyfikację zawodników MVP.
W tym sezonie zdobył on taki tytuł w czterech pojedynkach.
zł

ZBIGNIEWŁAZIŃSKI

ZBIGNIEW
ŁAZIŃSKI

wręczenie medali, dyplomów,
nagród, pucharów i statuetek
za indywidualne wyróżnienia.
Burmistrz Łowicza Krzysztof
Jan Kaliński i dyrektor OSiR Łowicz Zbigniew Kuczyński pogratulowali wszystkim zespołom i już zaprosili na kolejną
łowicką edycję siatkarskich rozgrywek.
Wszystkie trzy statuetki zgarnął jeden zawodnik – Damian
Krysztofczyk (Volleyball Głowno). Ten młody, niewysoki zawodnik w zestawieniu najlepiej
punktujących zawodników wygrał, mając na koncie 142 punkty, tuż za nim uplasowali się Marcin Chondzyński (I LO Łowicz)
i Piotr Głowacki (LKS Retki),
którzy zdobyli po 116 punktów.
W rywalizacji zawodników
najlepiej punktujących zagrywką
również wygrał Damian Krysztofczyk (Volleyball Głowno),
który zdobył 21 punktów, a Jakub

UKS Korabka: Rafał Dudziński,
Pawel Górski, Filip Jałoszyński,
Łukasz Kacprzak, Dominik Pińkowski, Adam Kostrzębski, Jakub
Zagórowicz,DominikPacler,MateuszKwasek.
SP Seligów: ŁukaszGąsecki,Wiktor Skoneczny, Dawid Kutermankiewicz, Konrad Zwierzchowski,
Marcin Pietraszewski, Przemysław
Godos, Kamil Bodek, Damian Godos.

Zaległy mecz 6. kolejki XVIII
edycji SAM:
 UKS Pijarska Łowicz – Volleyball Głowno 0:3 (14:25, 16:25,
15:25)
Pijarska: Konrad Panuszewski 6
(2), Damian Janicki 3 (1), Patryk
Bliźniewski1(1),BorysRaczek1,
JakubCichal1,WojciechSokołowski1,JakubPapierzewski,PiotrKolos,MarcinKoza,AlbertWasilewicz
iSzymonWilk.
Volleyball: Wojciech Kukieła 12
(2),PatrykKacperski11(1),Adrian
Mirowski6,PatrykRajewski5(3),
Damian Krysztofczyk 4 i Konrad
Dąbrowski.
MVP: PatrykRajewski(Volleyball).
Zaległy mecz 9. kolejki XVIII
edycji SAM:
 I LO Łowicz – LKS Retki 2:3
(25:19,14:25,18:25,25:23,8:15)
I LO:DominikRześny17,Wojciech
Chondzyński 12 (1), Jakub Gawryszczak 6 (3), Maciej Godosz 5,
Michał Rutkowski 5, Eryk Kukieła
1,PiotrRutkowskiiJanDałek.
Retki: Piotr Głowacki 17 (2), MarcinGłowacki14(3),TomaszPloch
12,MariuszGłowacki10(1),Paweł
Koza8(2)iMaciejKoza8.
MVP:PiotrGłowacki(Retki).
1.LKSRetki(1)

10 25 28-10

2.UKSKorabkaŁowicz(2) 10 23 26-11
3.VolleyballGłowno(3)

10 22 27-14

4.ILOŁowicz(4)

10 13 19-21

5.OSPSeligów(5)

10 7 9-25

6.UKSPijarskaŁowicz(6) 10 0 2-30
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Piłka nożna|TurniejSoccerKidsCuprocznika2010

PN|Sparingidrużynpowiatułowickiego

Piłkarskie święto w Zdunach
AGNIESZKASĘKALSKA-DĄBROWICZ

W sobotę 4 marca na hali
przy szkole w Zdunach
został rozegrany turniej
Soccer Kids Cup
pod patronatem Macieja
Rybusa. W rywalizacji
wzięli zawodnicy
z rocznika 2010,
do gry przystąpiło
aż dziesięć zespołów.

Gospodarzami turnieju był
UKS Soccer Kids, który wystawił
do rywalizacji dwie drużyny (jedną prowadził trener Paweł Dziedziela, zaś drugą trener Mateusz
Miazek). Oprócz dwóch łowickich drużyn, Zduny gościły także:
Widzew Łódź (dwa zespoły), Polonię Warszawa, GKS Bełchatów
(dwie drużyny) oraz Widok Skierniewice, Stal Głowno czy Jutrzenka Drzewce.

Gracze Soccer Kidsjużpoturnieju.

STALGŁOWNO2010/11/FB

W turnieju nie była prowadzona oficjalna klasyfikacja, nie odnotowywano wyników poszczególnych spotkań. Turniej odbywał
się system „każdy z każdym”,
a mecze rozgrywane były równocześnie na dwóch boiskach, na

Walki na parkiecienabrakowało.

których rozstawione były bramki
o wymiarach 3x1,55 m. Wszystkie te postulaty to najnowsze wytyczne Polskiego Związku Piłki
Nożnej.
Dzieci podczas turnieju Soccer Kids Cup bawiły się doskonale. Oprócz aż dziewięciu meczów,
bo tyle rozegrał każdy zespół młodzi gracz mieli zapewniony obiad
oraz owoce. Najważniejszym
punktem była oczywiście rywalizacja na parkiecie, gdzie nie brakowało walki, strzelania goli czy
efektownych wślizgów.
– Cieszę się że mój zespół zaprezentował się z bardzo dobrej
strony. Wygraliśmy aż siedem
spotkań. Pokonali nas Widzew
Łódź oraz Polonia Warszawa.
Wyniki absolutnie nie były najważniejsze, jednak zarówno ja jak
i chłopcy cieszyli się bardzo z wygranych nad rywalami – skomentował trener Paweł Dziedziela.
Drugi zespół Soccer Kids również
dobrze bawił się podczas zmagań.
– Chłopcy walczyli z całych sił,

Piłka nożna |Meczesparingoweroczników2000i2001

„Nafciarze” polegli w Łowiczu

GOGO

Trzeci mecz kontrolny i trzecie
zwycięstwo MUKS Pelikan Łowicz z rocznika 2000. Tym razem
podopieczni trenera Artura Balika
okazali się lepsi od Mazura Gostynin, zwyciężając 2:1. To trzecie
z rzędu zwycięstwo graczy z rocznika 2000 podczas przygotowań
do rundy wiosennej.
– Sparing oceniam jako pożyteczny, ale pojawiła się zbyt duża
liczba błędów po naszej stronie w
defensywie oraz słaba siła ognia
w ofensywie. Akcje były zbyt
wolne i zbyt czytelne dla rywala. Brakowało przyśpieszenia
i wykończenia akcji, co jest niestety naszą bolączką. Trzeba będzie popracować nad tymi elementami, bo mecz wyszedł nam
średnio, jeżeli chodzi o poziom
gry, gdyż ambicji zawodnikom
nie brakowało. Zwycięstwo było

Łowiczanie (w kontrastach)
okazalisięlepsiodWisłyPłock.

GOGO

Adrian Rosa strzeliłdrugiego
goladla„Biało-Zielonych”.

Intensywny tydzień
Pelikana II i Zrywu

zasłużone, ale pokazało nam,
że jednak sporo jest błędów i niedokładnych podań, które później
mogą się zemścić, jak to miało
miejsce w pierwszej połowie –
skomentował po spotkaniu trener
Artur Balik.
W kolejnym meczu łowiczanie
zmierzą się z Widzewem Łódź.
Mecz zaplanowano na sobotę
11 marca na godzinę 13:00 na stadionie OSiR w Łowiczu.
Z kolei gracze trenera Pawła
Kutkowskiego z rocznika 2001,
po wysokiej wygranej z Unią Skierniewice, wygrali z Wisłą Płock.
W rozegranym na sztucznym boisku OSiR meczu padł wynik 3:2
dla gospodarzy.
– Był to bardzo korzystny sparing z przeciwnikiem z mazowieckiego, z którym graliśmy pierwszy raz, tak więc można było
porównać poziomy. Cieszy zwy-

cięstwo. Poziom meczu był niezły.
Jest kilka elementów w obronie
do poprawy, ale jestem zadowolony z mojej drużyny. Stworzyli
kilka fajnych akcji, ciekawie rozegranych, z pomysłem i to cieszy.
– skomentował po spotkaniu trener Paweł Kutkowski.
W sobotę 11 marca o godzinie
9:00 łowiczanie zagrają kolejny
mecz sparingowy. Na stadionie
OSiR zmierzą się bowiem z Widzewem Łódź.
ever
Sparing rocznika 2000
 MUKS Pelikan-2000 Łowicz –
MKS Mazur Gostynin 2:1 (1:1);
br.: Mateusz Sekuła (35) i Adrian
Rosa(62)–(18).
Pelikan: Aleksander Krajewski
(51 Albert Morawski) – Michał
Wawrzyńczak, Tomasz Wudkiewicz,ErykWoliński,KamilBogusz
–MikołajZimowski,KubaSokół–
WojciechGuzek,AdrianRosa,SzymonKowalczyk–MateuszSekuła.
Sparingi rocznika 2001
MUKS Pelikan-2001 Łowicz –
SSM Wisła Płock 3:2 (2:0); br.:
OskarSadowski2(12karnyi25)
iKrystianBiałas(60)–(54)i(67).
Pelikan: Hubert Duda – Patryk
Papuga, Mateusz Kardas, Michał
Kunat, Miłosz Kępka – Jakub Lis,
OlafAndrzejewski,HubertMatyjas,
Krystian Tabara, Oskar Sadowski
–DawidPiecka.Nazamianęwchodzili:FilipSzymajda–PiotrTkacz,
HubertKałużny,IgorTomaszewski,
PatrykKośmideriKrystianBiałas.


radość po strzelonych golach była
wielka i to najważniejsze – skomentował z kolei Mateusz Miazek.
Podczas ceremonii wręczania
medali oraz specjalnych paczek,
w której znalazł się m.in autograf
Macieja Rybusa na oficjalnej karcie reprezentacji Polski, wybrano
najatrakcyjniej grający zespół oraz
najlepszego zawodnika turnieju.
Puchar ufundowany przez wójta
gminy Zduny Jarosława Kwiatkowskiego powędrował do Polonii
Warszawa, a najlepszym zawodnikiem został Alan Kolarski, oznaczony nr. „10”, który reprezentował barwy Widzewa Łódź.
– Uważam, że turniej wypadł
świetnie. Stanęliśmy na wysokości zadania i miło jest słyszeć gratulację od trenerów z Bełchatowa,
czy Piotra Szarpaka, który grał w
Wielkim Widzewie. Daliśmy sporo powodów do zadowolenia ponad stu siedmiolatkom – ocenił
Dawid Sut, prezes UKS Soccer
Kids.
ever

Zarówno Pelikan II Łowicz,
jak i Zryw Wygoda mieli intensywny tydzień pod względem
rozgrywanych meczów kontrolnych. Najpierw we wtorek,
2 marca, obie drużyny spotkały się w meczu sparingowym na
stadionie OSiR w Łowiczu, zaś
w weekend rezerwy rywalizowały ze Zjednoczonymi Stryków,
a Zryw z GKS Bedlno.
Wtorkowe spotkanie zakończyło się niespodzianką. Zryw wygrał
3:2. Pierwsza połowa toczyła się
pod zdecydowane dyktando Pelikana II. W drugiej połowie Zryw
zagrał znacznie lepiej i w ciągu
15 minut strzelił trzy gole. Spotkanie zostało przerwane w 80. minucie.
Pelikan II w sobotę 4 marca
przegrał z kolei z IV-ligowym zespołem ze Strykowa. Drużyna trenera Piotra Gawlika wzmocniona graczami pierwszego zespołu
dzielnie walczyła z czwartoligowcem do 70. minuty meczu. Do tej
minuty był remis 1:1, ostatecznie
Zjednoczeni wygrali 3:1.
Zryw rozegrał swój sparing w
piątek i nie był to szczęśliwy piątek. Gracze trenera Dawida Suta
przegrali bowiem z GKS-em Bedlno 3:8. Prowadzony przez Łukasza Znyka zespół Bedlna obnażył
wszystkie fatalne błędy, szczególnie popełniane przez defensorów
Zrywu.
– Moi zawodnicy pokazali jak
nie należy grać w piłkę nożną. Nasza gra w defensywie to była kompromitacja tak to trzeba określić.
W drugiej części meczu obraz
gry nieco się poprawił, ale raziła
również nieskuteczność. Wesoły
mecz, nie można się załamywać.

Piłka halowa|Turniejrocznika2007

MUKS Pelikan w Widok Cup
Zespół MUKS Pelikan Łowicz z rocznika 2007 wziął udział
w dwudniowym turnieju Widok
Cup który odbył się na hali OSiR
przy Pomologicznej w Skierniewicach w dniach 4-5 marca. Łowiczanie zajęli 11. miejsce.
W sobotę zawodnicy MUKS
Pelikan prowadzeni byli przez
Przemysława Plichtę. Łowiczanie
trafili do grupy B, gdzie rywalizowali z Widokiem Skierniewice
(Czerwoni), Parasolem Wrocław,
ARPiT-em Bratoszewice, AP Sochaczew oraz Mazovią Rawa Mazowiecka.

W niedzielę drużynę prowadził
Michał Adamczyk, który wraz
ze swoim zespołem pierwszy
mecz rozegrał z Dwunastką Włocławek. W przypadku wygranej
Pelikan 2007 mógł zagrać w 1/4
finału. Niestety drużyna z Włocławka była poza zasięgiem.
W barażowym meczu o miejsca
9-12 łowiczanie ponownie spotkali się na drodze z Mazovią Rawa
Mazowiecka i również razem
przegrali.
W ostatnim spotkaniu podczas Widok Cup drużyna trenera
Adamczyka pokazała, że potrafi

Piłka nożna|Turniejrocznika2008

Cenna nauka w Płocku
Gracze MUKS Pelikan Łowicz z rocznika 2008 w niedzielę 5 marca wzięli udział w bardzo
mocno obsadzonym turnieju w
Płocku, gdzie na sztucznym boisku przykrytym balonem rywalizowało aż 14 zespołów.
Podopieczni trenerów Dawida
Suta i Macieja Grzegorego trafili do grupy A, gdzie przyszło
im rywalizować z: ŁKS Łódź,
Wisła II Płock, Szkoła Futbolu
Warszawa, MKS Piaseczno, Juventus Academy Toruń czy GKS
Bełchatów.
– Graliśmy z bardzo mocnymi rywalami i muszę przyznać,
że wypadliśmy przyzwoicie. Co

prawda wygraliśmy tylko jeden
mecz i jeden zremisowaliśmy.
Poziom turnieju był bardzo wysoki. Z pewnością po tym turnieju wiem, że w zespole z rocznika 2008 jest spory potencjał.
Po raz pierwszy zagraliśmy w najsilniejszym składzie. Na co dzień
czterech graczy z kadry na turniej
w Płocku trenuje i gra w starszych
rocznikach. Mimo odległego
12. miejsca nie mamy się czego
wstydzić – ocenił trener Maciej
Grzegory.
ever
MUKS Pelikan Łowicz – ŁKS
Łódź 0:1
 MUKS Pelikan Łowicz – Wisła


Zagrać gorzej niż w tym meczu
nie można, to takie pocieszenie.
Trenujemy i walczymy dalej –
ocenił trener Sut.
Drugi mecz podczas tych przygotowań przegrał Orzeł Nieborów. Zespół grającego trenera
Pawła Kutkowskiego tym razem
przegrał z Astrą Zduny. Drużyna ze Zdun prowadziła w tym
meczu już 4:0, ale Orzeł w końcówce zmniejszył straty do Astry
po trafieniach Krzysztofa Papugi i... Filipa Ziółkowskiego, który ostatnio grał w Olimpii Niedźwiada.
Zespół z Niedźwiady grał również mecz sparingowy, który opisaliśmy w tekście o juniorach
Pelikana, którzy pokonali „Olimpijczyków” 1:0.
Remisem zakończył się mecz
Korony Wejsce z Sokołem Budki
Piaseckie. Obie drużyny strzeliły
po dwa gole, a autorem trafień dla
Korony był Mateusz Wójcik. Spotkanie zostało rozegrano na naturalnym boisku w Wejscach. ever
 Pelikan II Łowicz – Zryw Wygoda 2:3(1:0);br.:KacperRześny
34,67–RafałTrakul52-rzutkarny,
MariuszTrakul54,66
 Pelikan II Łowicz – Zjednoczeni Stryków 1:3 (1:1); br.: Kacper
Rześny7
 Zryw Wygoda – GKS Bedlno
3:8(1:5);br.:WojciechRokicki27,
SzymonPłacheta2(58,71)
 Orzeł Nieborów – Astra Zduny
2:4;br.:FilipZiółkowski,Krzysztof
Papuga–PatrykBrzozowski2,ŁukaszPapuga,DanielMałek
Korona Wejsce – Sokół Budki
Piaseckie 2:2; br.: Mateusz Wójcik2

także wygrywać i pokonała w meczu o 11. miejsce AP Sochaczew
2:1.
ever
Wyniki łowiczan:MUKSPelikan
Łowicz–ARPiTBratoszewice4:1;
MUKSPelikanŁowicz–APSochaczew 1:2; MUKS Pelikan Łowicz
–ParasolWrocław0:6;MUKSPelikanŁowicz–WidokSkierniewice
Czerwoni 0:2; MUKS Pelikan Łowicz–MazoviaRawaMazowiecka
1:2.
 Baraż o 1/4: MUKSPelikanŁowicz–DwunastkaWłocławek0:6
 Baraż o 9-12: MUKSPelikanŁowicz–MazoviaRawaMazowiecka
1:2
 Mecz o 11. miejsce:MUKSPelikanŁowicz–APSochaczew2:1


II Płock 2:1; br.: Paweł Płacheta,
FabianSkowroński
 MUKS Pelikan – MKS Piaseczno 1:1;br.:PawełPłacheta
 MUKS Pelikan Łowicz – Juventus Academy Toruń 1:2; br.:
FabianSkowroński
 MUKS Pelikan Łowicz – SF
Warszawa 0:1
 MUKS Pelikan – GKS Bełchatów 1:4;br.:AntoniHaczykowski
 Mecz o 11. miejsce:MUKS Pelikan Łowicz – Soccer Bełchatów 0:1
MUKS Pelikan:FilipSikora,Maciej
Majchrzak – Antek Haczykowski,
Szymon Kucharek, Marcel Wojda,
Paweł Płacheta, Fabian Skowroński,FilipMiazek,ArturBoryna,PatrykPłuska,SzymonGawlik,Dawid
Zajączkowski.
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Pamiątkowe zdjęciewszystkichuczestnikówSAMwŁowiczu.

Piłka siatkowa|PucharLigiSiatkarskichAmatorskichMistrzostwŁowicza

LKS Retki z Pucharem Ligi
W hali OSiR nr 2 na ulicy Topolowej w minioną sobotę
odbyło się zakończenie XVIII edycji Siatkarskich
Amatorskich Mistrzostwa. Podobnie jak w poprzednim
sezonie w tym roku o miano najlepszej ekipy Łowicza
walczyło sześć zespołów, które na zakończenie
zagrały turniej o Puchar Ligi SAM.

zbyszek.lazinski@lowiczanin.info

Na imprezę stawiły się wszystkie zespoły, które rywalizowały
w lidze, zatem rozegrano 15 spotkań systemem „każdy z każdy”
Mistrzowski tytuł w sezonie
2016/2017 wywalczyli siatkarze
LKS Retki i to oni byli faworytami tej rywalizacji. Siatkarze z Retek potwierdzili swoją dominację
w naszym regionie i pewnie wygrali Puchar Ligi. Nikt z rywali

nie zdołał urwać nawet seta mistrzom tegorocznej edycji SAM.
Drugie miejsce Pucharze zajęła ekipa Volleyball Głowno, która najwięcej problemów miała
z pokonaniem łowickiej Korabki.
Team trenera Pawła Tomczaka
w lidze zajął drugie miejsce, jednak w rozgrywkach Pucharu
przegrał z zespołem z Głowna
0:2 i zajął 3. miejsce.
Najbardziej zacięty bój toczył
się o 5. lokatę. Ostatecznie zespół
trenera Damiana Górskiego z Pijarskiej przegrał z OSP Seligów
1:2 i zajął 6. miejsce.
Po turnieju odbyło się uroczyste podsumowanie rozgrywek,

Piłka nożna|Sparingrocznika2002

PELIKAN2002/FB

lami „Biało-Zielonych” będzie
Widok Skierniewice oraz LUKS
Sadkowice.
ever
 MUKS Pelikan-2002 Łowicz
– KS Promyk Nowa Sucha 4:0
(1:0);br.:KobiWodras(38),Dorian
Dziedzic(58)iMaciejLesiak2(71
i75).
Pelikan: KarolSzczepański–Piotr
Piekacz, Adam Doroba, Łukasz
Sejdak, Jan Wieczorek – Damian
Czajka, Artur Pawłowicz, Maciej
Lesiak,DawidKaczmarek–Adam
Siekiera,KobiWodras.Nazmiany
wchodzili: Bartosz Graczyk – Bartłomiej Kosiacki, Mateusz Lesiak,
FilipBalik,DorianDziedzic,Miłosz
OwczukiJakubKępka.

Sparingi MUKS Pelikan-2002
Łowicz: 2017.03.11 (s), godz.
14.00: MLKS Widok Skierniewice, LUKS Sadkowice i MUKS Pelikan-2002Łowicz(Skierniewice).

II runda:
 UKS Pijarska Łowicz – I LO Łowicz 0:2(13:21,17:21)
 OSP
Seligów – Volleyball
Głowno 0:2(13:21,15:21)

W miniony piątek w hali OSiR
nr 2 na ulicy Topolowej rozegrano ostatnie dwa pojedynki w ramach XVIII edycji Siatkarskich
Amatorskich Mistrzostwa Łowicza. Tytuł mistrzowski wywalczyła ostatecznie ekipa LKS Retki, która pokonała 3:2 ekipę I LO
Łowicz.
Siatkarze z Retek w swoim
ostatnim meczu musi pokonać
I LO Łowicz, lub urwać choć jednego seta. Okazało się, że mecz
z teoretycznie słabszym rywalem
był bardzo wyrównana. Uczniowie Chełmońskiego wygrali pierwszą partię, jednak kolejne
dwie wygrał LKS i już mógł świętować zwycięstwo całej ligi. Chwila dekoncentracji dała zwycięstwo
w drugiej partii licealistom, ale w
tie-breaku zdecydowanie dominowali mistrzowie, którzy obronili
swój tytuł z 2016 roku.
Drugie spotkanie było bardzo szybkie. Volleyball Głowno
potrzebował niespełna godziny,
by pokonać 3:0 mniej doświadczonych rywali z Pijarskiej. Wygrana umocniła ekipę z Głowna na 3. pozycji w ligowej tabeli
i dała jej brązowe medale.
Już wcześniej srebrne medale
zapewnili sobie podopieczni trenera Pawła Tomczaka z UKS Korabka Łowicz, którzy liczyli po cichu na potknięcie rywala z Retek,
ale to było mało prawdopodobne.

W ostatnim meczuLKSRetkipokonałILO3:2.

Czwarte miejsce w rozgrywkach zajęła ekipa I LO Łowicz,
drugie wywalczyli zawodnicy z
OSP Seligów. Tabele zamknęła
ekipa Pijarskiej, która nie zdołał
zdobyć punktów, ale w każdym
meczu walczyła ambitnie ze starszymi rywalami.
Niecodzienny wyniki organizatorzy odnotowali w prowadzonych
klasyfikacjach indywidualnych.
Wszystkie trzy kategorie wygrał
jeden zawodnik – Damian Krysztofczyk (Volleyball Głowno). Ten
młody, niewysoki zawodnik w
zestawieniu najlepiej punktujących zawodników wygrał, mając
na koncie 142 punkty, tuż za nim

uplasowali się Marcin Chondzyński (I LO Łowicz) i Piotr Głowacki (LKS Retki), którzy zdobyli po
116 punktów.
W rywalizacji zawodników
najlepiej punktujących zagrywką
również wygrał Damian Krysztofczyk (Volleyball Głowno), który zdobył 21 punktów, a Jakub
Zagórowicz (UKS Korabka) z 19
punktami zajął drugą pozycję.
Damian Krysztofczyk (Volleyball Głowno) wygrał też klasyfikację zawodników MVP. W tym
sezonie zdobył on taki tytuł w
czterech pojedynkach.
Sezon halowy w łowickiej siatkówce dobiegł końca, a teraz trze-

 LKS Retki – UKS Korabka Łowicz 2:0(21:17,21:13)
III runda:
 UKS Korabka Łowicz – UKS
Pijarska Łowicz 2:0 (21:7,21:10)
 Volleyball Głowno – LKS Retki
0:2 (11:21,11:21)
 I LO Łowicz – OSP Seligów 2:0
(21:19,21:19)

IV runda:
 UKS Pijarska Łowicz – OSP
Seligów 1:2(19:21,27:25,15:17)
 LKS Retki – I LO Łowicz 2:0
(21:11,21:8)
 UKS Korabka Łowicz – Volleyball Głowno 0:2(17:21,22:24)
V runda:
Volleyball Głowno – UKS Pijarska Łowicz 2:0(21:14,21:14)
 I LO Łowicz – UKS Korabka Łowicz 2:1(20:22,21:11,15:12)
 OSP Seligów – LKS Retki 0:2
(16:21,13:21)


TABELA PUCHARU LIGI SAM:
1.LKSRetki

5 15 10:0

2.VolleyballGłowno

5 12

8:2

3.UKSKorabka

5 8

6:5

4.ILOŁowicz

5 7

5:6

5.OSPSeligów

5 2

2:9

6.UKSPijarska

5 1 1:10

ba czekać na rozgrywki na plaży,
które zaczną się w wakacje.
zł

LKS Retki mistrzem Łowicza

Piłkarze Pelikana-2002 wygrali
różnicączterechgoli.



Wyniki Pucharu Ligi SAM:
I runda:
 LKS Retki – UKS Pijarska Łowicz 2:0(21:10,21:19)
LKS Retki: Mariusz Głowacki,
Piotr Głowacki, Marcin Głowacki,
Paweł Koza, Maciej Koza, Rafał
Koza, Jacek Koza, Tomasz Ploch,
Marcin Suder, Edyta Workowska,
AdrianKubica,Łukasz.Gryglak.
UKS Pijarska Łowicz:KonradPanuszewski, Damian Janicki, Piotr
Kolos, Dominik Burzyński, Patryk
Bliźniewski, Borys Raczek, Macin
Koza, Jakub Papierzewski, Jakub
Cichal,WojciechSokołowski.
 UKS Korabka Łowicz – OSP
Seligów 2:0(21:11,21:15)

 Volleyball Głowno – I LO Łowicz 2:0 (21:12,21:14)
Volleyball Głowno: Damian
Krzysztofczyk, Patryk Rojewski,
Patryk Kacperski, Cezary Markus,
WojciechKukieła,AdrianMirowski,
Konrad Dąbrowski, Dominik Miśkiewicz,KacperArkitek.
I LO Łowicz: Jan Dałek, Michał
Rutkowski, Franciszek Kaliński,
Piotr Rutkowski, Eryk Kukieła,
Maciej Godosz, Kacper Kurczak,
Wojciech Chondzyński, Dominik
Rześny.

Piłka siatkowa|ZaległemeczeSAM

Znaleźli receptę na Promyk
Zespół Pelikana Łowicz
z rocznika 2002 po raz kolejny
rozegrał towarzyski mecz z Promykiem Nowa Sucha. W dotychczasowych meczach lepsi okazywali się rywale, ale tym razem
Pelikan 2002 prowadzony przez
trenera Jakuba Jędrachowicza
okazał się lepszy, zwyciężając
zdecydowanie aż 4:0.
– Jestem zadowolony z występu chłopaków, bo zrealizowali zadania taktyczne, a głównie
chcieliśmy się skupić na obronie i na przesuwaniu. Byliśmy
bezbłędni, jak pokazuje wynik.
Bardzo fajnie rozgrywaliśmy piłkę od tyłu, co też było jednym
z założeń tego sparingu. Kontrolowaliśmy sytuację na boisku, co
też dobrze wróży na przyszłość.
Ponadto cieszy fakt, że dysponowałem całą kadrą i strzeliliśmy
cztery bramki. Widać progres,
ponieważ gramy dość często sparingi z Promykiem i nigdy nie
udało nam się z nimi wygrać,
a teraz aż 4:0. Oceniam więc ten
sparing na duży plus, bo mecz
był dosyć ostry, ale wszystko w
ramach przepisów. Oby dalej tak
chłopaki pracowali, a utrzymamy
się w II lidze wojewódzkiej – skomentował po spotkaniu trener Jakub Jędrachowicz.
Podopiecznych trenera Jędrachowicza czeka teraz trójmecz,
który rozegrają w Skierniewicach w sobotę 11 marca. Rywa-

Zagórowicz (UKS Korabka) z 19
punktami zajął drugą pozycję.
Damian Krysztofczyk (Volleyball Głowno) wygrał też klasyfikację zawodników MVP.
W tym sezonie zdobył on taki tytuł w czterech pojedynkach.
zł

ZBIGNIEWŁAZIŃSKI

ZBIGNIEW
ŁAZIŃSKI

wręczenie medali, dyplomów,
nagród, pucharów i statuetek
za indywidualne wyróżnienia.
Burmistrz Łowicza Krzysztof
Jan Kaliński i dyrektor OSiR Łowicz Zbigniew Kuczyński pogratulowali wszystkim zespołom i już zaprosili na kolejną
łowicką edycję siatkarskich rozgrywek.
Wszystkie trzy statuetki zgarnął jeden zawodnik – Damian
Krysztofczyk (Volleyball Głowno). Ten młody, niewysoki zawodnik w zestawieniu najlepiej
punktujących zawodników wygrał, mając na koncie 142 punkty, tuż za nim uplasowali się Marcin Chondzyński (I LO Łowicz)
i Piotr Głowacki (LKS Retki),
którzy zdobyli po 116 punktów.
W rywalizacji zawodników
najlepiej punktujących zagrywką
również wygrał Damian Krysztofczyk (Volleyball Głowno),
który zdobył 21 punktów, a Jakub

UKS Korabka: Rafał Dudziński,
Pawel Górski, Filip Jałoszyński,
Łukasz Kacprzak, Dominik Pińkowski, Adam Kostrzębski, Jakub
Zagórowicz,DominikPacler,MateuszKwasek.
SP Seligów: ŁukaszGąsecki,Wiktor Skoneczny, Dawid Kutermankiewicz, Konrad Zwierzchowski,
Marcin Pietraszewski, Przemysław
Godos, Kamil Bodek, Damian Godos.

Zaległy mecz 6. kolejki XVIII
edycji SAM:
 UKS Pijarska Łowicz – Volleyball Głowno 0:3 (14:25, 16:25,
15:25)
Pijarska: Konrad Panuszewski 6
(2), Damian Janicki 3 (1), Patryk
Bliźniewski1(1),BorysRaczek1,
JakubCichal1,WojciechSokołowski1,JakubPapierzewski,PiotrKolos,MarcinKoza,AlbertWasilewicz
iSzymonWilk.
Volleyball: Wojciech Kukieła 12
(2),PatrykKacperski11(1),Adrian
Mirowski6,PatrykRajewski5(3),
Damian Krysztofczyk 4 i Konrad
Dąbrowski.
MVP: PatrykRajewski(Volleyball).
Zaległy mecz 9. kolejki XVIII
edycji SAM:
 I LO Łowicz – LKS Retki 2:3
(25:19,14:25,18:25,25:23,8:15)
I LO:DominikRześny17,Wojciech
Chondzyński 12 (1), Jakub Gawryszczak 6 (3), Maciej Godosz 5,
Michał Rutkowski 5, Eryk Kukieła
1,PiotrRutkowskiiJanDałek.
Retki: Piotr Głowacki 17 (2), MarcinGłowacki14(3),TomaszPloch
12,MariuszGłowacki10(1),Paweł
Koza8(2)iMaciejKoza8.
MVP:PiotrGłowacki(Retki).
1.LKSRetki(1)

10 25 28-10

2.UKSKorabkaŁowicz(2) 10 23 26-11
3.VolleyballGłowno(3)

10 22 27-14

4.ILOŁowicz(4)

10 13 19-21

5.OSPSeligów(5)

10 7 9-25

6.UKSPijarskaŁowicz(6) 10 0 2-30
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Sport szkolny |MistrzostwaPowiatuGostynińskiegowUnihokejuwramachGimnazjady2017

Trzecie miejsce w unihokeju dla dziewcząt Gimnazjum w Pacynie
2 i 3 marca odbyły się Mistrzostwa Powiatu
w unihokeju dziewcząt i chłopców.
Gospodarzem turnieju było Gimnazjum Nr 1
w Gostyninie.
Organizatorem
zawodów
w ramach Gimnazjady 2017
był Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Gostyninie.
W turnieju dziewcząt wzięło
udział sześć zespołów rozstawionych w dwóch grupach:
A i B. Grupa A: Gimnazjum
w Pacynie (ubiegłoroczne mistrzynie powiatu i rejonu płockiego), Gimnazjum Nr 1 w Gostyninie (gospodarze) i Gimnazjum
w Sierakówku. Grupa B dziewcząt: Gimnazjum Nr 2 w Gostyninie (ubiegłoroczne wicemistrzynie powiatu), Gimnazjum

w Białotarsku i Gimnazjum
w Solcu. W grupie finałowej zagrały: dziewczęta Gimnazjum
Pacyna, Gimnazjum Nr 1 Gostynin, Gimnazjum Nr 2 Gostynin,
Gimnazjum Białotarsk. Dziewczęta z Gimnazjum w Pacynie
zajęły trzecie miejsce.
Natomiast drużyna chłopców
z Gimnazjum w Pacynie 3 marca
brała udział w rozgrywkach unihokeja w ramach Gimnazjady
2017. Zajęli oni w rozgrywkach
V-VI miejsce. Reprezentacja
chłopców Gimnazjum Pacyna,
grający w grupie B, ulegli Gim-

Gimnazjum w Białotarsku, trzecie przypadło Gimnazjum Nr 2
w Gostyninie.
mr
Skład reprezentacji dziewcząt
Gimnazjum w Pacynie: Alicja
Kujawowicz, Angelika Gajewska,
Kinga Kaźmierczak, Wiktoria Serwach, Joanna Krysztofik, Patrycja
Podleśna,MagdalenaModliborska
(bramkarz),JuliaFelczak,Wiktoria
Sitkiewicz, Paulina Fudała. Opiekun:MariaStępniak

Reprezentacja dziewcząt Gimnazjum w Pacynie podczasMistrzostwPowiatuGostynińskiegowUnihokeju.

nazjum w Białotarsku 2:3, zaś
z Gimnazjum Nr 2 w Gostyninie przegrali 1:2. Podobnie, jak

strzostw wśród chłopców zostało Gimnazjum Nr 1 w Gostyninie, drugie miejsce wywalczyło

drużyna Gimnazjum z Solca
nie zakwalifikowali się do gier
finałowych. Zwycięzcami mi-

Skład reprezentacji chłopców
Gimnazjum w Pacynie: Cezary Dylik, Dawid Cieślak, Michał
Ciechomski, Szymon Jarosiński,
Dawid Olczak, Jakub Skonieczny,
Szymon Rembowski, Eryk Urbański (bramkarz). Opiekun: Maria
Stępniak

Piłka siatkowa|AmatorskaLigaKobiet

KALS Kobiet
wkracza
w decydującą
fazę rozgrywek

VOLLEYTEAMŻYCHLIN

Za nami kolejne
rozgrywki Ekstraklasy
KALS Kobiet
z udziałem drużyn
z Żychlina, które odbyły
się w sobotę 4 marca.

Spotkanie Ekstraklasy Kobiet rozegranepomiędzyVolleyTeamŻychlinaHurtPap-ArsVitaKutno.

PROGNOZA POGODY|9.03.2017–15.03.2017
SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Polskapodwpływemukładówniżowych
znadMorzaPółnocnegoiSkandynawii.
Zzachoduanastępniezpółnocnego-zachodu
napływaćbędziewilgotnaichłodnamasa
powietrzapolarno-morskiego.
CZWARTEK – PIĄTEK:
Pochmurnozprzejaśnieniami,okresowoopady
deszczu.Widzialnośćdobra,umiarkowana
wopadach.Wiatrpołudniowo-zachodni
izachodni,słabydoumiarkowanego,4-8m/s.
Temp.maxwdzień:+7st.Cdo+8st.C.
Temp.minwnocy:+3st.Cdo0st.C.
SOBOTA – NIEDZIELA:
Pochmurnozprzejaśnieniami,możliweprzelotne
opadydeszczu.Widzialnośćdobra.
Wiatrzachodnidopółnocno-zachodniego,słaby,
okresowoumiarkowany,3-6m/s.
Temp.maxwdzień:+7st.Cdo+8st.C.
Temp.minwnocy:+2st.Cdo0st.C.
PONIEDZIAŁEK – WTOREK – ŚRODA:
Zachmurzenieumiarkowane,okresowoduże,
przelotneopadydeszczu.Widzialnośćdobra,
przyopadachumiarkowana.Wiatrpółnocnozachodni,słabyiumiarkowany,3-6m/s.
Temp.maxwdzień:+8st.Cdo+6st.C.
Temp.minwnocy:+1st.Cdo–1st.C.

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Pogodanaogółniekorzystniewpływaćbędzie
nanaszesamopoczucie.Osłabionasprawność
psychofizycznaifizyczna.
BIUROMETEOROLOGICZNECUMULUS

Drużyna Volley Team Żychlin
pierwszy mecz zagrała z Hurt
Pap-Ars Vita Kutno. Niestety
żychlinianki uległy w tym spotkaniu siatkarkom z Kutna 0:2,
w setach do 13 i do 20. Mimo
walki nie udało im się pokonać
przeciwniczek.
W drugim pojedynku siatkarki
Volley Team Żychlin zmierzyły
się z Gimnazjum Nr 2 Kutno,
które gładko pokonały 2:0. Na
boisku była widoczna przewaga
dziewcząt z Żychlina nad rywalkami. MVP w tym spotkaniu
otrzymała Paulina Suchińska.
Natomiast siatkarki ZS Żychlin
zagrały w tym dniu ze Staszicem
Kutno. Podopieczne Elżbiety
Dobińskiej zdecydowanie wygrały z kutnowianami 2:0. W pierwszym secie do 16, zaś w drugim
do 15. MVP meczu przyznano
siatkarce ZS Żychlin Aleksandrze Kowalskiej.
Obie drużyny siatkarek z Żychlina podczas następnej kolejki
Ekstraklasy KALS Kobiet, w sobotę – 11 marca będą pauzować.
Następna kolejka Ekstraklasy
z ich udziałem odbędzie się dopiero w sobotę 18 marca. ZS Żychlin zagrają wówczas przeciwko
Team Łęczyca oraz Gostynin
Team, natomiast drużyna dziewcząt Volley Team Żychlin zmierzą się ze Staszicem Kutno. mr
Skład drużyny siatkarek Volley
Team Żychlin w Ekstraklasie
Kobiet: Paulina Suchińska, Alicja Ciszewska, Weronika Bieniak,
Michalina Lewandowska, Jagoda
Garboś, Weronika Ciszewska,

Monika Szymańska, Aleksandra
Kowalczuk, Małgorzata Garboś,
Daria Karasiewicz (libero), Sandra
Więcek (libero). Trener: Piotr Wojciechowski

MVPmeczu
przyznano
siatkarceZSŻychlin
Aleksandrze
Kowalskiej.
Skład drużyny kobiet ZS Żychlin
w Ekstraklasie Kobiet: Aleksandra Kowalska, Marta Kiełbasa,
Małgorzata Kiełbasa, Magdalena
Józwik,WeronikaObrębska,Aneta
Dobińska, Agata Zielińska, KatarzynaBuczek,JustynaSędkiewicz.
Trener:ElżbietaDobińska
 Hurt Pap-Ars Vita – Volley
Team Żychlin 2:0(25:13,25:20)
 Gimnazjum Nr 2 Kutno – Volley Team Żychlin 0:2(9:25,4:25)
 Staszic Kutno – ZS Żychlin 0:2
(16:25,15:25)
 Victoria Koło – Liderki Szczawin 0:2(23:25,15:25)
 Victoria Koło – Staszic Kutno
2:0 (25:9,25:21)
 Gimnazjum Nr 2 Kutno – Salos
Kutno 2:1(15:25,25:21,15:9)

1.TeamŁęczyca

20 59 39:1

2.HurtPap-ArsVitaKutno 20 49 34:9
3.VolleyTeamŻychlin

21 45 32:14

4.ZSŻychlin

20 44 32:13

5.VictoriaKoło

18 40 27:14

6.GostyninTeam

18 33 23:15

7.UKSRutkiPłońsk

20 28 22:15

8.LiderkiSzczawinKościelny20 25 18:25
9.UKSStrzelce

20 14 12:33

10.StaszicKutno

20 13 9:32

11.GimnazjumNr2Kutno

20

8 6:35

12.SalosKutno-Woźniaków 20

3 3:39

www.lowiczanin.info
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Piłka siatkowa|Ligamini-siatkówkiwojewództwałódzkiego2017„4”chłopców

Chłopcy SP 2 Akademii Volley Team Żychlin
na pierwszym miejscu po trzecim turnieju

MARCINRANACHOWSKI

4 marca w hali sportowej przy
Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie
odbył się III Turniej Ligi mini-siatkówki województwa łódzkiego 2017 „4” chłopców. Młodzi
siatkarze Szkoły Podstawowej
Nr 2 Akademii Siatkówki Volley
Team Żychlin w turnieju odnotowali zarówno zwycięstwa, jak
i porażki. W swoich grupach zajęli
drugie miejsce. Po III turnieju na
pierwszym miejscu są siatkarze
SP 2 Akademii Siatkówki Volley
Team Żychlin.
Następny – IV Turniej mini
siatkówki „4” chłopców odbędzie
się w dniu 2 kwietnia w Ozorkowie.
mr
Drużynę
chłopców
Szkoły
Podstawowej Nr 2 Akademii
Siatkówki Volley Team Żychlin
reprezentowali: SP2ASVTI:ŁachetaBartłomiej,KrólJakub,JaroJedno ze spotkań chłopców SP Nr 2 ASVT Żychlin I podczasmini-siatkówkichłopcówwIIIturniejuligi
województwałódzkiego.

MARCINRANACHOWSKI

taJakub,DwojackiAdam,Chomicki Bartosz. SP 2 ASVT II: Głuszcz
Wiktor,DałekSzymon,PatrykMakowski,MajewskiMateusz.Trener:
JacekFiliński.

WYNIKI GRUPY PÓŁNOCNEJ:

Rozgrywki mini-siatkówki chłopcówpodczasIIIturniejuligiwojewództwałódzkiegorozegranego
wżychlińskiejhalisportowej.NazdjęciureprezentacjaSP2ASVTŻychlinII.

GrupaA:
 SP 2 ASVT Żychlin I – Kontra
Łódź I 2:0(25:15,25:13)
 SP 2 ASVT Żychlin I – Bzura
Ozorków II 1:2 (20:25, 26:24,
17:19)
 Bzura Ozorków II – Kontra
Łódź I 2:0 (25:12,25:12)

Tabela grupy A:

2.SP2ASVTŻychlinII

1.BzuraOzorkówII

3.MKSZgierz

2.SP2ASVTŻychlinI

4.BzuraOzorkówI nieobecni

3.KontraŁódźI
4.SP137Łódźnieobecni

GrupaB:
 SP 2 ASVT Żychlin II – MKS
Zgierz 2:1(25:20,17:25,15:8)
 SP 2 ASVT Żychlin II – Kontra
Łódź II 0:2(14:25.19:25)
 Kontra Łódź II – MKS Zgierz
2:0 (25:15,25:15)
Tabela grupy B:
1.KontraŁódźII

KOLEJNOŚĆ PO TRZECH
TURNIEJACH:
Grupapółnocna:
1.SP2VolleyTeamŻychlinI

13pkt.

2.BzuraOzorkówII

11pkt.

3.BzuraOzorkówI

10pkt.

4.KontraŁódźII

10pkt.

5.KontraŁódźI

7pkt.

6.SP2VolleyTeamŻychlinII

5pkt.

7.MKSZgierz

5pkt.

8.SP137Łódź

3pkt.

9.KrótkaPiłkaŁódź

0pkt.

Piłka siatkowa|TurniejPiłkiSiatkowejKobiet

Drugie miejsce siatkarek
Volley Team Żychlin w Gostyninie
i Dyrektor MOSiR w Gostyninie
Pan Wiesław Adamski.
mr
Drużyna Volley Team Żychlin
wystąpiła w składzie: Frydrysiak
Maria,CzubińskaWiktoria,Lewandowska Marcelina, Żernicka Wiktoria, Tomasik Zuzanna, Kubiak
Natalia, Sitkiewicz Aleksandra,
Markiewicz Katarzyna, Urbańska
Amelia, Beszczyńska Julia, Żurawik Julia, Kubica Natalia. Trener:
TomaszMaciak
Fazagrupowa:
Volley Team Żychlin Kadetki –
LO Gostynin 2:0(25:16,25:17)
 Volley Team Żychlin Kadetki –
GCE Gostynin 2:1(25:27,25:09,
15:06)
 Volley Team Żychlin Kadetki –
Liderki Szczawin Kościelny 2:1
(25:17,18:25,15:6)


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

Finał:
 Volley Team Żychlin Kadetki –
Małachowianka Volleyball Płock
0:2 (19:25,16:25)
Klasyfikacjakońcowaturnieju:
1.MałachowiankaPłock
2.VolleyTeamŻychlin
3.NauczycielkiGostynin
4.LiderkiSzczawinKościelny
5.LOGostynin
6.ZSGostynin
7.GCEGostynin

Wyróżnienia indywidualne dla
zawodniczek turnieju: Kinga
Nowicka,KarolinaOlszewska(MałachowiankaPłock);MariaFrydrysiak (Volley Team Żychlin); Lidia
Zalewska (Nauczycielki Gostynin);
KlaudiaWypych(LiderkiSzczawin
Kościelny); Agata Pawłowska (LO
Gostynin).

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)

VOLLEYTEAMŻYCHLIN

4 marca drużyna Volley Team
Żychlin udała się na turniej piłki
siatkowej kobiet o puchar dyrektora placówki Alior Banku
oddział Gostynin. W zawodach zorganizowanych z okazji
zbliżającego się Dnia Kobiet,
wzięło udział siedem drużyn:
Volley Team Żychlin, Liderki
Szczawin Kościelny, Nauczycielki Gostynin, LO Gostynin, ZS
Gostynin, GCE Gostynin oraz
Małachowianka Płock. Zespoły
zostały podzielone na dwie grupy,
w których grano systemem „każdy z każdym”, do dwóch wygranych setów do 25 pkt.
Zawodniczki Volley Team
Żychlin wywalczyły w tym turnieju drugie miejsce. Nagrody
i wyróżnienia wręczali: Dyrektor
Placówki Alior Bank O/Gostynin
Pani Monika Sadowska-Kaniera

Drużyna siatkarek Volley Team ŻychlinbiorącaudziałwTurniejuPiłkiSiatkowejKobietwGostyninie.

Redakcjazastrzegasobieprawoskracania
nadesłanychtekstów,zmianyichtytułów,
dodawaniaśródtytułów.
Nieodsyłamyniezamówionychtekstów.

Ogłoszenia drobne przyjmowanesąosobiście
wbiurzeogłoszeń,punktachwymienionychnastronie28,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
8.040egz.Nakładwrazzwydaniemgłowieńskim
(WieścizGłownaiStrykowa),teżkontrolowanym
przezZKDP:10.360egz.

100%

własnościpolskiej

Sport

Trzecie miejsce
w unihokeju
dla dziewcząt

Chłopcy SP 2 Akademii
Volley Team Żychlin
na pierwszym miejscu

Gimnazjum w Pacynie. str. 38

po trzecim turnieju. str. 39
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KALENDARZ
IMPREZ
SPORTOWYCH
CZWARTEK, 9 MARCA:
 10.00–HalaOSiRnr2wŁowiczu,ul.Topolowa2;Miejskie IMS
w minikoszykówce chłopców;
PIĄTEK, 10 MARCA:
10.00–HalaOSiRnr2wŁowiczu,ul.Topolowa2;PIMS w minikoszykówce dziewcząt;
 19.00–PubKrokody-LegwŁowiczu,ul.Baczyńskiego9;24. edycja XVIII Otwartych Mistrzostw
Łowicza w dartsie 501 d.o.;

GKSBEDLNO



Mecz sparingowy drużyny GKS BedlnozeZrywemWygoda,wygranyprzezGKS8:3.

Piłka nożna |Meczesparingowe

Przygotowania do rundy wiosennej

Na stadionie miejskim w Żychlinie, w sobotę 4 marca, piłkarze KS Żychlin rozegrali kolejny
mecz sparingowy, ich przeciwnikiem był zespół Zorza Szczawin.
Zorza Szczawin, podobnie jak
KS Żychlin reprezentuje ten sam
poziom ligowy, czyli Klasę B. Piłkarze ze Szczawina należą jednak
do innego okręgu – płockiego,
a po rundzie jesiennej zajmują
trzecie miejsce. Była to druga gra
kontrolna żychlińskiego zespołu.
Po emocjonującym spotkaniu podopieczni Marka Ledzio-

na zremisowali z rywalem ze
Szczawina 1:1 (0:0). Goście jako
pierwsi wyszli na prowadzenie
w 48 minucie, natomiast odpowiedź KS w postaci bramki
padła w 90 minucie. Autorem
strzelonego dla KS Żychlin gola
był Eryk Podczaski.
Najbliższy mecz sparingowy
z udziałem drużyny KS Żychlin odbędzie się 11 marca, ich
przeciwnikiem będzie zespół
Lwówianka Lwówek, mecz ten
będzie rozegrany na stadionie
miejskim w Żychlinie.

KS Żychlin – Zorza Szczawin
1:1 (0:0)



Skład drużyny KS Żychlin:
Konrad Materka, Łukasz Guzek,
Krzysztof Radecki, Sylwester Józwik,MaciejDurka,RafałBogusz,
Daniel Szczepaniak, Maciej Pawlak, Konrad Wróblewski, Karol Tybinkowski, Maciej Ryżlak, Damian
Arkuszewski, Tomasz Walczewski,
Eryk Podczaski, Dariusz Szcześniak,DanielPlewa,MarcinPetera,
Przemysław Mrowicki. Trener: MarekLedzion.

Drużyna GKS Bedlno rozegrała w piątek, 3 marca swój
kolejny mecz sparingowy. Piłkarze z Bedlna zagrali na boisku
łowickiego OSiR, a ich przeciwnikami był zespół Zryw Wygoda. Drużyna Zryw Wygoda jest
przedstawicielem skierniewickiej
okręgówki. Piłkarze z Bedlna
wygrali to spotkanie 8:3. Bardzo
dobrą skutecznością w tym spotkaniu dla GKS Bedlno wykazali
się Michał Wiśniewski i zawodnik testowany, obaj strzelili po
trzy bramki.

Siatkówka|ŁódzkaIIILigaMężczyzn

GKSBEDLNO

Volley Team Żychlin
ponownie bez punktów

Drużyna chłopców GKS Bedlnopodczasrozgrywekpiłkinożnej
naboisku„balon”wPłocku.

Piłka nożna|SparingGKSBedlno

Rozgrywki piłkarskie
na orliku w Płocku

setów goście z Dobronia przejmowali inicjatywę. Natomiast zawodnicy Volley Team popełniali
błędy w przyjęciu i rozegraniu
piłki.
Ostatnia, 14. kolejka łódzkiej III ligi mężczyzn odbędzie
w niedzielę 12 marca. Volley Team
Żychlin zmierzy się na wyjeździe
z KS Siatkarz Wieluń.
mr
Skład Volley Team Żychlin: Jastrzębski Damian, Wojciechowski
Piotr, Garstka Łukasz, Wojciechowski Tomasz, Puścian Rafał,
Marczak Waldemar, Lewandowski



GKS Bedlno – Zryw Wygoda 8:3

Skład GKS Bedlno: Maciek Jackowski,MarcinPanek,ŁukaszZnyk,
RafałRybicki,DamianOkupski,DamianMichalski,KamilBłęcki,Marcin
Głogowski,MichałWiśniewski,Kamil
Gałązka ,Przemek Kamiński, PrzemekGłogowski,DamianMakowski.
DanielWalczak,dwóchtestowanych
zawodników. Trener: Łukasz Znyk

Łukasz, Witold Dzięgielewski, Damian Pasikowski (libero). Trener:
AndrzejBieńkowski
Volley Team Żychlin – LUKS
Dobroń 0:3(21:25,15:25,22:25)
 KS Stal Głowno – SMS PZPS
Spała IV 0:3(23:25,26:28,18:25)
 KS Huragan Widawa – KS Siatkarz Wieluń 1:3 (25:19, 13:25,
24:26,19:25)
 MUKS Juvenia Rawa M. –
LUMKS Kasztelan 1:3 (25:22,
24:26,19:25,19:25)


1.SMSPZPSSpałaIV

13 34 36:10

2.LUMKSKasztelan

13 32 34:13

3.LUKSDobroń

13 26 30:18

4.HuraganWidawa

13 23 29:22

5.KSSiatkarzWieluń

13 17 24:28

6.MUKSJuveniaRawaM. 13 14 21:29
7.StalGłowno

13 10 14:31

8.VolleyTeamŻychlin

13

0 2:39

Skład drużyny: K. Koza, O. Tuwalski, M. Banasiak, K. Sołtyszewski,
P. Głuchowski, M. Urbański, Sz.
Nowotniak, K. Dudkiewicz, A. Piórkowski, K. Nowacki, P. Bartczak, D.
Kaczmarek,G.Znajewski,P.Kowalski,M.Myszkowski,K.Lewandowski,
P.Kubiak,G.Miszczak,H.Kaczmarek.Trener:KamilGałązka.
GKS I Bedlno – Wisła Płock
1:2,golPiórkowski
 GKS II Bedlno – Wisła Płock
0:0
 GKS I Bedlno – Dwunastka
Włocławek 1:1,golNowotniak
 GKS II Bedlno – Dwunastka
Włocławek 0:2
 GKS I Bedlno – Widok Skierniewice 3:0,golePiórkowski,Nowacki,Dudkiewicz
 GKS II Bedlno – Widok Skierniewice 0:3

15.00 – Stadion Miejski w Żychlinie; Mecz sparingowy KS
Żychlin – Lwówianka Lwówek



NIEDZIELA, 12 MARCA:
10.00–HalaOSiRnr2;6. kolejka woj. ligi koszykówki kadetów U-16 o m. 1-6: UMKS Księżak-2001 – ŁKS I Łódź;
 11.15 – Stadion w Łowiczu, ul.
Starzyńskiego 6/8; 18. kolejka
III ligi piłki nożnej – grupa I: KS
Pelikan – MLKS Motor Lubawa;
 13.00 – Stadion OSiR w Łowiczu,ul.JanaPawłaII3;Sparing
piłki nożnej trampkarzy C2:
MUKS Pelikan-2003 – LKS Pogoń-2002 Bełchów;
 15.00–HalasportowawWieluniu; 14. kolejka Wojewódzkiej
III Liga w Piłce Siatkowej Mężczyzn; KS Siatkarz Wieluń – Volley Team Żychlin
 15.00 – Stadion OSiR w Łowiczu,ul.JanaPawłaII3;Sparing
piłki nożnej młodzików młodszych D2: MUKS Pelikan-2005
– MLKS Widok Skierniewice;
 17.00 – Stadion OSiR w Łowiczu,ul.JanaPawłaII3;Sparing
piłki nożnej seniorów: KS Pelikan II – LKS Orzeł Nieborów;




PONIEDZIAŁEK, 13 MARCA:
10.00–HalaOSiRnr2wŁowiczu,ul.Topolowa2;PIMS w minikoszykówce chłopców.



MARCINRANACHOWSKI

W sobotę, 4 marca w Płocku
pod „balonem” (kryte halą pneumatyczną boisko dla dzieci przy
stadionie Wisły Płock) drużyna
chłopców GKS Bedlno mała okazję rozegrać trójmecz z trzema
bardzo silnymi przeciwnikami.
Cieszy duża frekwencja bowiem
w zespole GKS Bedlno wystąpiło
aż 19 zawodników i każdy miał
okazję aż godzinę czasu spędzić
na boisku prezentując swoje umiejętności.
Do rywalizacji oprócz GKS
Bedlno przystąpiły: Wisła Płock,
Dwunastka Włocławek oraz Widok Skierniewice. Rywalizacja
z takimi drużynami daje zawodnikom sporo doświadczenia, a trenerom materiał do analizy i dalszej
pracy co powinno zaprocentować
podczas zbliżającego się turnieju
w Głuchołazach. Kamil Gałązka

4 marca w żychlińskiej hali
sportowej rozegrano mecz 13.
kolejki łódzkiej III ligi mężczyzn,
siatkarze Volley Team Żychlin podejmowali zespół LUKS Dobroń.
Niestety pojedynek ten zakończył
się bez zdobyczy punktowej dla
drużyny z Żychlina. Gospodarze
przegrali to spotkanie 0:3 (21:25,
15:25, 22:25).
Siatkarze z Żychlina w początkowej fazie każdego z trzech
setów toczyli wyrównany pojedynek. Jednak nie potrafili do końca
utrzymać koncentracji przez całą
partię. W końcowych częściach

Bramki dla GKS strzelili: MichałWiśniewski(3),MarcinPanek,testowani
zawodnicy(4).
mr

SOBOTA, 11 MARCA:
 9.00–StadionOSiRim.10PP
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
Sparingowy mecz piłki nożnej
juniorów młodszych B2: MUKS
Pelikan-2001 Łowicz – RTS Widzew Łódź;
 10.00–HalaOSiRnr2wŁowiczu, ul. Topolowa 2; 12. kolejka
wojewódzkiej ligi koszykówki
młodzików U-14 – grupa B:
UMKS Księżak-2003 Łowicz –
LUKS Trójka Sieradz;
 12.00 – Hala OSiR nr 2 w Łowiczu,ul.Topolowa2;6. kolejka
wojewódzkiej ligi koszykówki
kadetek U-16 o miejsca 7-11:
UMKS Księżak-2001 Łowicz –
LUKS Trójka Sieradz;
 13.00 – Stadion OSiR w Łowiczu,ul.JanaPawłaII3;Sparing
piłki nożnej juniorów młodszych B1: MUKS Pelikan-2000
– OSiR Koluszki;

Mecz 13. kolejki łódzkiej ligi piłki siatkowej mężczyzn pomiędzyVolleyTeamŻychlinaLUKSDobroń,
zakończonyprzegranążychlinian0:3.

