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Samorząd|tylkodwiekadencje:pomysłmożespowodowaćwielkiezmiany

Trzęsienie ziemi
w samorządach?

Odtworzą kopiec
Kościuszki

Na początku ubiegłego tygodnia odżyły spekulacje, że w Polsce wójtowie i burmistrzowie będą mogli
sprawować władzę tylko przez 2 kadencje – i obejmie to także tych, którzy już rządzą. We wtorek, 21 marca,
Dziennik Gazeta Prawna napisał, iż odpowiedni projekt ustawy ujrzy światło dzienne jeszcze przed
wakacjami – i to w radykalnej wersji, zakładającej, że jeśli ktoś już teraz sprawuje władzę drugą lub kolejną
kadencję – nie będzie już mógł kandydować w kolejnych wyborach (te wypadną na jesieni roku 2018).
DOROta
gRĄBCzewska
zychlin@lowiczanin.info

Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało te zmiany już od dawna,
ale ciągle opatrując je zastrzeżeniami: że nie na pewno, że może
z wyznaczeniem okresu przejściowego, by obecnie rządzący wójtowie, burmistrzowie i prezydenci
miast mogli startować po raz kolejny...
Dziennik powoływał się na posła PiS, Grzegorza Adama Woźniaka,
wiceprzewodniczącego
sejmowej komisji samorządu terytorialnego, który miał powiedzieć:
– Zdecydowano, że zmiana wchodzi w życie od razu.
Wypowiedź wywołałaby pewnie większą burzę, gdyby nie to,

że na briefingu prasowym w Sejmie, tego samego 21 marca, wiadomość tę zdementowała rzecznik prasowy PiS Beata Mazurek.
– Prawo i Sprawiedliwość nie podjęło decyzji kiedy pojawi się projekt zmian w ordynacji wyborczej
– poinformowała Mazurek. – Nie
wiem gdzie taka decyzja zapadła, na pewno nie u Jarosława Kaczyńskiego, na pewno nie w prezydium partii czy klubu. Takiej
decyzji czy projekt będzie gotowy
jutro, za trzy miesiące, czy miesiąc, nie ma – oświadczyła rzecznik.
Nie znaczy to, by PiS zrezygnował z takich projektów. – Jestem
przekonana, że powinna być dwukadencyjność w samorządach
– mówiła ta sama Beata Mazurek w styczniu tego roku, w wypowiedzi dla Radia Zet. Doda-

wała wtedy, że jej partia będzie
forsowała pomysł, by w 2018 roku
prezydenci walczący o trzecią kadencję nie mogli startować. Działanie prawa wstecz? – Prezes Jarosław Kaczyński rozumie to, ale
do końca nie podziela tego poglądu – odpowiadała Mazurek na pytanie dziennikarza. Jej zdaniem
tę sprawę powinien rozstrzygnąć
Trybunał Konstytucyjny. – Jeszcze w ogóle nie tego napisaliśmy
projektu, więc wszystkie dyskusje
są oparte o informacje i wypowiedzi medialne. Będziemy rozmawiać szczegółowo, kiedy położymy projekt na stole – twierdziła
wtedy. Wypowiedź z ubiegłego
tygodnia tylko potwierdza, że do
rozstrzygnięcia sprawy jeszcze daleko, niemniej temat nie zniknął.
Dla naszych mieszkańców
sprawa może mieć duże znacze-

nie. Tak się bowiem składa, że
większość burmistrzów i wójtów na naszym terenie to osoby sprawujące władzę już od co
najmniej dwóch kadencji – więc
jeśliby ustawa istotnie została przyjęta w radykalnej postaci,
nie mogliby oni już ponownie na
swe stanowiska kandydować. Jedynie w trzech gminach, w których ukazuje się nasz tygodnik,
dotychczasowi wójtowie mogliby ubiegać się o ponowny wybór, bo rządzą pierwszą kadencję. Są to gminy: Kiernozia (wójt
Beata Miazek), Kocierzew Pd.
(Agnieszka Wojda) i Łyszkowice
(Adam Ruta).
Mówienie więc o trzęsieniu
ziemi, jakie nastąpiłoby w samorządach po przyjęciu ustawy, nie
jest ani trochę przesadzone.

str. 5

RZUT OKIeM|cuDownyobrazJuŻunas

9.000 zł przeznaczyli
radni na odtworzenie
historycznego kopca
Kościuszki, który
ma stanąć w parku
Kościuszki. Odsłonięcie
obelisku zaplanowano
na 3 maja, w ramach
jubileuszowych
obchodów 620-lecia
nadania praw miejskich
Żychlinowi.

W ten sposób samorządowcy chcą przywrócić miejsce historyczne. To tutaj, w okresie
międzywojennym, społeczeństwo Żychlina usypało kopiec
Kościuszki jako wyraz wdzięczności dla wielkiego bohatera narodowego i jego powstańców.
W czasie II wojny światowej
Niemcy zniszczyli kopiec i wybudowali dworek, w którym dziś
znajduje się biblioteka miejska.
O planach odtworzenia kopca Kościuszki pisaliśmy na łamach Nowego Łowiczanina
w lutym 2013 roku. Na historycznym kopcu znajdował się
dwumetrowy głaz z pamiątkową
tablicą, na której napisano „Tadeuszowi Kościuszce – rodacy”.
Zarówno kopiec, jak i głaz, zostały zniszczone najprawdopodobniej w 1940 roku. W 1941
roku Niemcy na miejscu kopca
zaczęli budowę dworku dla zarządcy miasta Żychlin w czasie
wojny – Hempla.
rEklaMa

Kopia słynącego łaskami
obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej dotarła
na nasz teren.
wszędziewitajągosetkiludzi.
oprzywitaniuobrazu
wPacynie(nazdjęciu)
piszemynastr.10,
oprzygotowaniachdojej
przyjęciawŻychlinie–nastr.3.

– W tym roku przypada
620-lecie nadania praw miejskich Żychlinowi oraz 200.
rocznica śmierci Tadeusz Kościuszki, dlatego chcemy te wydarzenia upamiętnić – mówił na
wspólnym posiedzeniu komisji
stałych rady 27 marca Grzegorz
Ambroziak. – Zamierzamy ustawić głaz o wysokości 2,5 metra,
a na nim zamieścić okolicznościową tablicę.
Radna Anna Wrzesińska,
również prezes Towarzystwa
Miłośników Historii Żychlina, przypominała, że towarzystwo już wcześniej proponowało, że posiada głaz kamienny
o wymiarach około 1,5 x 1,5 x 2
m, który można byłoby ustawić
na półmetrowym postumencie.
– Nie możemy robić postumentu, gdyż to wymagałoby pozwoleń na budowę, dlatego chcemy
kupić większy głaz o wysokości 2,5 m i ustawić go na ziemi
– mówi burmistrz.
Zaproponował też radnym, by
obok tablicy upamiętniającej powstańców i Tadeusza Kościuszkę zamieścić drugą tablicę upamiętniającą inne ofiary terroru.
Anna Wrzesińska jest jednak
przeciwna tej propozycji. – Skoro mamy odtworzyć historyczny kopiec Kościuszki w Żychlinie, to skupmy się tylko na tym
jednym wydarzeniu – argumentowała.
Do dyskusji na temat zamieszczenia ewentualnej drugiej
tablicy na obelisku radni mają
wrócić.
dag
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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

Łódź|sensacjazezbioruIPn

toMaszbartos

Samochód ciężarowy uderzył w słup energetyczny,którywkilkumiejscachsięzłamał,chwilępóźniejkabinastanęławpłomieniach.

Jackowice|samochódciężarowyuderzyłwsłupenergetyczny

700 kurczaków spłonęło
w wypadku ciężarówki
W poniedziałek, 27 marca, tuż po godz. 6. rano,
samochód ciężarowy Scania z naczepą zjechał
na pobocze i uderzył w słup energetyczny na łuku
drogi w Jackowicach, w bezpośrednim sąsiedztwie
dawnej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej.
Słup złamał się w kilku miejscach. Kierowca wyszedł sam ze
zniszczonej kabiny, chwilę później stanęła ona w ogniu, który
objął także naczepę. Przewożone
na niej były kurczaki, około 700
z nich spłonęło.
Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Łowiczu Jacek
Szeligowski powiedział nam, że
po dotarciu na miejsce strażacy
przystąpili do gaszenia pożaru za
pomocą piany gaśniczej. Jak się
okazało płonęła nie tylko kabina,
ale także paliwo, które wydosta-

ło się z jednego z uszkodzonych
zbiorników. Prawdopodobnie paliwo zapaliło się od iskier wywołanych zwarciem przewodów,
które spadły na ziemię po uderzeniu w słup.
Pożar udało się dość szybko ugasić, ale spłonęło wnętrze
kabiny samochodu, część jej
podwozia oraz część naczepy,
na której w klatkach przewożone były kurczaki – w sumie 2,4
tys. sztuk. Około 700 z nich spłonęło w ogniu lub też udusiło się
w dymie. Pozostałe przy życiu

zwierzęta zostały przeniesione
na podstawioną przez przewoźnika naczepę innego samochodu ciężarowego. – Szczęśliwie
kierowca samochodu wydostał
się z kabiny o własnych siłach,
próbował też w pierwszej chwili sam ugasić pożar przy pomocy gaśnicy, ale to nie wystarczyło – powiedział nam komendant.
Na miejsce zadysponowano pięć
zastępów straży, dwa z JRG PSP
w Łowiczu oraz dwa z OSP
w Bąkowie Górnym i jeden
z OSP w Zdunach.
Rzecznik prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Łowiczu
Urszula Szymczak powiedziała nam, że samochodem kierował 26-letni mieszkaniec powiatu
brzezińskiego. Z ustaleń poczynionych przez funkcjonariuszy

wynika, że jadąc drogą łączącą
Jackowice z drogą krajową nr 2
nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze
i wypadł z niej na łuku. Mężczyzna odmówił przewiezienia do
szpitala, gdyż nic poważnego, wg
niego, mu się nie stało. Był trzeźwy, za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem karnym.
Dwa ostre zakręty, które znajdują się w sąsiedztwie dawnej
spółdzielni rolniczej w Jackowicach, należą do bardzo niebezpiecznych miejsc na mapie drogowej powiatu łowickiego.
Kierowca powinien tam znacznie ograniczyć prędkość. Prowadzący ciężarówkę uderzył w słup
energetyczny, ale równie dobrze
mógł zatrzymać się na budynku
nieczynnej stacji paliw.
tb

„Wiceprezydent Łodzi Ireneusz Jabłoński sam zgłosił się do
pracy w wywiadzie MSW. Uzyskał wysokie noty w specjalistycznym szkoleniu na funkcjonariusza pionu „nielegałów”.
Otrzymywał etatowe wynagrodzenie młodszego inspektora
SB – wynika z materiałów, które właśnie przekazano ze Zbioru
zastrzeżonego do IPN” – poinformował w środowym wydaniu tygodnik „Gazeta Polska”.
Ireneusz Jabłoński w rozmowie
z NŁ zapowiedział, że do publikacji tygodnika „Gazeta Polska”
odniesie się na konferencji prasowej, która odbędzie się w centrum
Łodzi 30 marca. – Odpowiem na
główne tezy postawione w tygodniku Gazeta Polska i odpowiem
na Państwa pytania – powiedział.
W żaden inny sposób nie chciał
29 marca – w dniu publikacji artykułu w tygodniku Gazeta Polska
– odnosić się do sprawy. – Dzisiaj
w godzinach popołudniowych podam na facebookowym profilu
datę i miejsce konferencji – uciął
rozmowę.
Przypomnijmy, że Ireneusz Jabłoński był burmistrzem Łowicza
w latach 1994-1997. 23 października 1997 roku ogłosił rezygnację
ze stanowiska burmistrza Łowicza. Wycofał się również z kandydowania do Parlamentu RP
z list skierniewickiej AWS
w 1997 roku – choć się do tego
przymierzał.
Później Ireneusz Jabłoński był
związany głównie z branżą finansową. Pełnił m.in. funkcję menedżera projektu budowanego od
podstaw mBanku, był wicepreze-

GazEtaPolskanr13/2017

Były burmistrz Łowicza
był „nielegałem” SB
–informuje Gazeta Polska

Ireneusz Jabłoński

sem i prezesem banków, od 2003
roku związany był z Centrum im.
Adama Smitha, od 2015 roku jest
wiceprezydentem Łodzi.
Tygodnik „Gazeta Polska”, informując o współpracy, powołuje
się na zbiór zastrzeżony IPN, który został odtajniony na początku
tego roku. Z informacji tygodnika wynika, że Jabłoński – posługujący się wg „GP” ps. „Gustaw”
– miał przejść specjalistyczne
szkolenie na funkcjonariusza pionu tzw. „nielegałów”, czyli wywiadowców wykorzystujących
fikcyjny życiorys. Akta sprawy
urywają się na etapie ich tworzenia, jeszcze przed pierwszą misją.
Według „GP” w grudniu 1988
roku służby przygotowywały się
do przerzucenia „nielegała” do
RFN. „Gazeta Polska” informuje ponadto, że Jabłoński został od
lutego 1989 przyjęty na półroczny
okres próbny do pracy w wywiadzie jako „nielegał”. Otrzymywał
etatowe wynagrodzenie młodszego inspektora SB, co było każdorazowo kwitowane.
mak

Żychlin|ktopodpaliłkomórkę?

Policja szuka sprawców
W czwartek, 23 marca,
o godz. 3.30, strażacy z Kutna
zostali zaalarmowani o pożarze
murowanej komórki przy ulicy
Narutowicza w Żychlinie. Do akcji zadysponowano JRG Kutno

i OSP Żychlin. Akcja trwała 2 godziny. – Przyczyną pożaru było
podpalenie – mówi Zdzisław Pęgowski, rzecznik PSP w Kutnie.
– Właściciel oszacował straty
na ok. 2 tys. złotych.
dag

Żychlin|Młodzieżowyośrodeksocjoterapii
Strażackie interwencje |Płonęłysuchetrawyiśmietniki

Stop wypalaniom traw!
W minionym tygodniu
strażacy trzy razy
wyjeżdżali do płonących
traw oraz dwa razy do
płonących śmietników.
Dlatego przypominają, że nie
wolno wypalać traw, gdyż to jest
szkodliwe dla ekosystemu i niesie zagrożenie rozprzestrzeniania
się ognia. Ponadto rolnicy, którzy
zostaną przyłapani na wypalaniu
traw, mogą być pozbawieni dopłat obszarowych. Kilka dni temu
zrobiło się ciepło i już strażacy
zaczęli odbierać zgłoszenia doty-

czące płonących traw. W sobotę,
25 marca, strażacy z OSP Żychlin
w południe wyjeżdżali gasić płonącą trawę w Dobrzelinie, obok
nasypu kolejowego. W niedzielę, 26 marca, strażacy z OSP Śleszyn od godz. 12.00 do 13.25 gasili płonącą trawę w Kamilewie,
gmina Bedlno. Wieczorem strażacy z OSP Śleszyn o godz. 20.40
zostali wezwani do pożaru trawy
w Śleszynku.
Strażacy gasili też dwa płonące śmietniki. Pierwszy palił się
w Dobrzelinie, w czwartek, 23
marca, o godz. 13.30. Ogień gasili strażacy z OSP Żychlin. Dru-

gi śmietnik płonął na ulicy Cmentarnej w Żychlinie w niedzielę, 26
marca, o godz. 13.20. Tym razem
do akcji skierowano OSP Żychlin.
Akcja trwała ok. 1 godziny
wysokie koszty
gaszenia traw
– Za większość pożarów traw
odpowiedzialny jest człowiek.
Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej
trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy
i bujniejszy wzrost młodej trawy,
a tym samym przyniesie korzyści
ekonomiczne. To błędne myśle-

nie – mówi Zdzisław Pęgowski,
rzecznik PSP w Kutnie. – Wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny
w wysokości nawet do 5.000 zł.
Jeśli wypalanie traw spowoduje
pożar, w którym zagrożone zostanie mienie lub życie, można trafić do więzienia nawet na 10 lat.
Z danych statystycznych Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej wynika, że w 2016 roku
powstały w kraju 36.442 pożary
traw, które objęły powierzchnię
12 036 ha traw. W ubiegłym roku
odnotowano aż 6 ofiar śmiertelnych i 81 rannych. Pożary traw
gasiło 255.094 strażaków. Straty
wyniosły 9 mln zł, a koszt prowadzonych akcji obliczono na 26
mln.
dag

Pobiły koleżankę
W środę, 22, marca ok. godz.
21.00, podopieczne Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie, w wieku 14
i 15 lat, na terenie placówki pobiły swoją nastoletnią koleżankę. – Na skutek pobicia dziew-

czynka doznała ukruszenia zęba
oraz ogólnych potłuczeń – mówi
Edyta Machnik, p.o. rzecznika prasowego KPP w Kutnie.
– Teraz nieletnimi sprawczyniami pobicia zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich.
dag

Żychlin |ulicałąkowa

Włamanie do piwnicy
Policjanci z Komisariatu Policji w Żychlinie szukają złodzieja, który w nocy z 14 na 15 marca włamał się do jednej z piwnic
bloku przy ulicy Łąkowej w Żychlinie.

Złodziej odpiłował zabezpieczającą kłódkę, a ze środka zabrał prostownik, grzejnik elektryczny, farby, a nawet weki.
Właściciel oszacował straty
na ok. 600 zł.
dag
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Kościół |kopiaobrazuMatkiboskiejczęstochowskiej

Andrzej WichrowskinadeskachŻychlińskiegoDomukultury.

Żychlin|Domkultury

Fatamorgana – czas
na duszę i serce
18 marca, w sobotni wieczór,
ponad 100 mieszkańców Żychlina
zdecydowało się spędzić wieczór
z poezją Andrzeja Wichrowskiego
z Gąbina w Żychlińskim Domu
Kultury. Wieczór autorski przygotowany został z okazji wydania tomiku poezji pt.: „Fatamorgana”.
W książce znalazły się, obok
wierszy, tekstów piosenek i przemyśleń, również piękne, autorskie ilustracje. Na scenie, obok
samego autora, wystąpił zespół
w składzie: Jarek Czajkowski,
Kuba Czajkowski, Mariusz Sikora
(gitary); trąbka – Hubert Machała,
akordeon – Jan Sapiński, instru-

menty perkusyjne – Marek Sapiński. Utwory były nie tylko śpiewane, ale także pięknie recytowane
przez znajomych i przyjaciół artysty, którzy działają w gąbińskim
Amatorskim Teatrze Niewielkim.
Wyłączcie umysły, a włączcie
serca i dusze – powiedzieli artyści
do publiczności przed rozpoczęciem spotkania. Piękna aranżacja
sali, świece, a przede wszystkim
słowa płynące ze sceny, z pewnością na to pozwoliły. Piękne teksty
i zdolni muzycy – czego chcieć
więcej – podsumowuje występ
pani Urszula tuż po zakończeniu
wieczoru.
ag

Żychlin|ŻychlińskiDomkultury

Symfonia
Zmartwychwstanie
Żychliński Dom Kultury
organizuje 9 kwietnia wyjazd
do Teatru Wielkiego w Łodzi
na widowisko II Symfonia
c-moll „Zmartwychwstanie”.
Cena biletu wynosi 27,40
i 45 zł – ulgowe oraz 32,45
i 55 zł – normalne. Zapisy
w sekretariacie ŻDK.
9 kwietnia w kościele katolickim rozpoczyna się Wielki Tydzień. Widowisko przygotowane
przez Gustava Mahlera ma przygotować nas do świąt Wielkanocnych. W rolach głównych wystąpią Dorota Wójcik, Agnieszka
Makówka oraz chór i orkiestra Teatru Wielkiego w Łodzi pod dyrekcją Wojciecha Rodka.
„Stoimy nad grobem osoby,
którą kochaliśmy. Całe jej życie,
doczesne zmagania, cierpienia

i osiągnięcia stają nam przed
oczami. I teraz, w tym uroczystym i wzruszającym momencie,
kiedy niepewność i roztargnienie
codziennego życia są odsunięte niczym kaptur z oczu, głos budzącej respekt powagi rozgrzewa
nasze serca, głos, który oślepiony iluzją codziennego życia, zdaje
się pytać: Co dalej? Czym jest życie i czym śmierć? Czy będziemy
żyć wieczne? Czy to tylko nic nie
znaczący sen czy też nasze życie
i śmierć mają jakieś znaczenie?”.
Podtytuł kompozycji – „Zmartwychwstanie” – zawiera czytelne
przesłanie teologiczne, natomiast
konstrukcja symfonii i treści zawarte w jej poszczególnych częściach uwydatniają teleologiczny
sens egzystencji ludzkiej, prowadzący z ziemskiego świata do życia wiecznego – czytamy w opisie
widowiska.
dag

Po raz pierwszy w Żychlińskim Domu Kultury odbędzie
się przegląd piosenek biesiadnych. Do Żychlińskiego Domu
Kultury przyjadą zespoły z regionu, by pośpiewać i wspólnie się bawić. Początek żychlińskiej biesiady 1 kwietnia (sobota)
od godz. 10.00. Wstęp wolny.
– Zgłoszenia wciąż spływają. Udział w naszym przeglądzie
zgłosiło już 15 zespołów z powiatu kutnowskiego (m.in. z Bedlna,
Oporowa, Krośniewic, Krzyżanowa, Kutna). Będą też dwa nasze zespoły: „Melodia” i Chór
UTW – mówi Magdalena Rzeźnicka, dyrektor Żychlińskiego
Domu Kultury. – Każdy z zespołów ma 10 minut, aby się zaprezentować. Może zaśpiewać 2 piosenki biesiadne i jedną piosenkę
ludową.
Dla wszystkich uczestników
organizatorzy przygotowują statuetki i dyplomy. Wszyscy też zostaną zaproszeni na obiad i słodki
poczęstunek. Od kilku lat przeglądy biesiadne są organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie i zawsze cieszą się
ogromną popularnością. Ludzie
chcą się bawić i lubią śpiewać
piosenki biesiadne, które często
towarzyszą nam podczas rodzinnych imprez.
dag

Wierni powitają
obraz w sobotę
W sobotę, 1 kwietnia,
do Żychlina dotrze
kopia obrazu Matki
Boskiej Jasnogórskiej,
która wędruje
po całej Polsce.
Od 3 września 2016
roku kopia gości
w diecezji łowickiej.

Powitanie obrazu nastąpi
o godz. 17.00, koło rzeki. Nawiedzenie obrazu poprzedzają misje parafialne, które trwają
od wtorku i zakończą się w piątek, 31 marca, drogą krzyżową,
która przejdzie ulicami Żychlina
o godz. 19.15.
We wtorek podczas misji
było odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych, w środę odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Na
dzisiaj – czwartek, 30 marca, zaplanowano naukę misyjną, która będzie przebiegać pod tytułem „Zło mnie pociąga i ulegam
grzechowi. Bóg w każdej sytuacji
chce być moją siłą”, zaś w piątek,

31 marca, pod tytułem „Władają
mną namiętności, odrzuciłem zasady, straciłem wiarę. Bóg kocha
mnie miłością bezwarunkową”.
Piątkowe przygotowanie do nawiedzenia obrazu zakończy droga krzyżowa o godz. 19.15, która
przejdzie ulicami miasta.
Obraz powitany
zostanie koło rzeki
Powitanie obrazu wizerunku Matki Boskiej Jasnogórskiej
przewidziano 1 kwietnia, w sobotę, na godzinę 17.00, koło rzeki. Po powitaniu obraz zostanie uroczyście poniesiony ulicą
Narutowicza do kościoła, gdzie
nastąpi dalsza adoracja obrazu
i rodzinne czuwanie. O godzinie
21.00 zaplanowano Apel Jasnogórski (w godz 21.30-22.00 czuwać będą kandydaci do bierzmowania i młodzież, w godz.
22.00-22.30 mieszkańcy Rakowa
i Skrzeszew, w godz. 22.30-23.00
Podatkówka), zaś o godzinie
23.00 rozpocznie się modlitwa za
zmarłych (Żabików, Sokołówek
i ul. Pomorska).
Na godz. 24.00 zaplanowano
rozpoczęcie pasterki Maryjnej

w intencji powołań kapłańskich
i zakonnych. Od godz. 1.00 do
1.30 czuwać będzie chór, w godz.
1.30-2.00 mieszkańcy Pasieki
i 1 Maja, od 2.00 do 2.30 mieszkańcy placu 29 Listopada, Placu Wolności i przyległych ulic,
od godz. 2.30 do 3.00 mieszkańcy Woli Popowej i Budzynia, od
godz. 3.00 do 3.30 mieszkańcy
os. Traugutta i Łąkowej, od godz.
3.30 do 4.00 mieszkańcy os.
Wyzwolenia i ulic przyległych,
od godz. 4.00 do 4.30 mieszkańcy Rakowca, od godz. 4.30 do
5.00 mieszkańcy Chochołowa,
od godz. 5.00 do 5.30 mieszkańcy Grabowa, od godz. 5.30 do
6.00 mieszkańcy Dobrzelina, od
godz. 6.00 do 6.30 mieszkańcy
Buszkowa, Buszkówka i Orątek.
Nawiedzenie kopii obrazu
Matki Boskiej Jasnogórskiej zakończy się w niedzielę, 2 kwietnia, o godz. 12.00. Obraz zostanie przewieziony do Skrzeszew
(gmina Pacyna), gdzie o godz.
15.00 w kaplicy sióstr Rodziny
Maryi zostanie odprawiona msza
święta pożegnalna kończąca nawiedzenie parafii w Żychlinie.
dag

Bedlno|Eliminacjedokonkursu

Zafascynowani książką
W piątek, 24 marca, w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie odbyły się gminne eliminacje
do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Pięknie być
człowiekiem” im. Janusza Korczaka, ogłoszonego przez Książnicę Płocką. Recytatorów ze
szkół podstawowych było wielu, z gimnazjum recytatorów nie
było. W eliminacjach rejonowych w Kutnie, które odbędą się
w dniach 24, 25 i 26 kwietnia,
gminę Bedlno będzie reprezentować 12 recytatorów, którzy zaję-

li trzy pierwsze miejsca. W tym
roku Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego świętuje jubileusz 80-lecia powołania
w Płocku Miejskiej Biblioteki
Publicznej, której Książnica jest
spadkobiercą. Z tej okazji organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na
rolę książki i rolę bibliotekarza.
„Niezależnie od wichrów historii, dostępu do internetu, książki
wciąż trwają, odbijają się echem
w ludziach, pomagają przetrwać
i dają siłę” – podkreślał organizator.
str. 7

Sielce|leczenieniedałorezultatów

Jola Ziarek przegrała
walkę z białaczką
Po około rocznej walce z lekooporną białaczką
limfoblastyczną, w poniedziałek, 27 marca, zmarła
Julianna Ziarek z Sielc. Na jej leczenie prowadzone
były zbiórki pieniędzy, między innymi na terenie
gminy Sanniki.
O jej trudnej walce z chorobą, o inicjatywach podejmowanych przez rodzinę
i przyjaciół oraz o zbiórkach pieniędzy na leczenie
pisaliśmy również w Nowym Łowiczaninie. Rodzina podjęła próbę ratowania
jej poprzez zbiórkę na zakup leku dwufenotypowego
Blinatumomab. Koszt lecze-

nia miał wynosić ok. 500 tys.
zł. Wszystkie wcześniej zastosowane metody leczenia
nie przynosiły oczekiwanego skutku. Pani Jola przyjęła
już pierwsze dawki nierefundowanego leku i wydawało
się – przynajmniej na początku kuracji, że wszystko jest
na dobrej drodze. Niestety
pani Jola 27 marca zmarła.

DorotaGrąbczEwska

alEksanDraGłuszcz

Biesiadne
spotkanie
zapowiedziane
na 1 kwietnia

Uczestnicy gminnych eliminacji konkursu„Piękniebyćczłowiekiem”
zklasI-III.

– W imieniu całej rodziny
chcielibyśmy podziękować
wszystkim darczyńcom. Wasze wsparcie przez cały okres
walki z chorobą dawało nam,
a szczególnie Joli, wielką siłę
i nadzieję na pokonanie choroby – informuje rodzina poprzez stronę na Facebooku,
która była „centrum koordynującym” zbiórki na leczenie
Joli Ziarek.
Niewykorzystane środki
ze zbiórki, pozostałe na koncie fundacji „Się pomaga”,
rodzina pragnie przekazać
na leczenie innej potrzebującej osoby.
Fundacja informuje, że
zbiórkę na zakup leku wsparło łącznie 13.413 osób i udało się uzbierać 340.982,20 zł
(około 70,6% wartości leku).
mak

Bielawy

Sprzedawczyni
odważnie zareagowała
37-latek z powiatu łowickiego, znany policji, został zatrzymany 22 marca w Bielawach,
po tym, jak usiłował dokonać rozboju na stacji
paliw. Mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Jak na razie Prokurator Rejonowy
w Łowiczu zastosował wobec niego dozór policyjny. Zdarzenie miało miejsce 22 marca, około
godz. 9.00. Policję wezwała na miejsce pracownica stacji, która powiedziała, że ktoś wtargnął do wnętrza stacji i użył wobec niej przemocy. Chwytając ją rękoma, ukradł spod lady
50 zł. Nie zdążył zabrać nic więcej, ze względu
na zdecydowaną i odważną postawę kobiety,
która natychmiast zadzwoniła po policję.
Policjanci zatrzymali napastnika. Po zbadaniu go okazało się, że miał 3 promile alkoholu we krwi. Poz wytrzeźwieniu w policyjnej izbie zatrzymań usłyszał zarzut usiłowania
rozboju.
mwk
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Aktualności
Żychlin|burmistrzpojedzienapierwsząwizytęstudyjną

Czy Brody na Ukrainie będą
naszym miastem partnerskim?
– Długo szukaliśmy miasta
partnerskiego – wyjaśniał radnym
Grzegorz Ambroziak. – Wszystko
wskazuje na to, że miastem partnerskim Żychlina będą Brody na
Ukrainie, miasto z bogatą historią.
Brody, początkowo nazywane
Lubicz, otrzymały prawa miejskie w 1584 roku, założone zo-

stały przez Stanisława Żółkiewskiego. Do I rozbioru w 1772 r.
były miastem powiatowym w województwie ruskim. Po I rozbiorze wcielone zostały do monarchii Habsburgów, na terytorium
Galicji pozostawało do upadku
Austro-Węgier w 1918 roku. Od
maja 1919 r. w granicach odro-

nie praw miejskich Brodom, pod
nazwą urzędową Lubicz. Nazwa
ta pochodziła od herbu Żółkiewskich. W 1629 roku miasto nabył
hetman Stanisław Koniecpolski,
czyniąc Brody fortecą z 10 bastionami i zamkiem.
Dziś w Brodach mieszka ponad
23 tys. mieszkańców. Brody mają
już trzy miasta partnerskie: Bełżyce (woj. lubelskie) i Mogilno
(woj. kujawsko-pomorskie) z Polski oraz Wolfratshausen z Niemczech. Żychlin byłby czwartym
miastem partnerskim.
dag

dzonej Rzeczpospolitej. Po agresji
ZSRR na Polskę 17 września 1939
roku anektowana przez ZSRR.
Od 16 sierpnia 1945 roku do 1991
roku w granicach ZSRR, od 1991
w granicach Ukrainy.
Początkowo miejscowość była
małą osadą należącą do dóbr oleskich będących w rekach Sieniawskich, później Koniecpolskich.
W 1580 roku kupił je Stanisław
Żółkiewski. Dostrzegł wartość
faktu, że tutaj przebiegał szlak
handlowy. To on wystarał się
u króla Stefana Batorego nada-

DorotaGrąbczEwska

Podczas komisji Rady Miejskiej w Żychlinie 27 marca
burmistrz Grzegorz Ambroziak poinformował, że dostał
oficjalne zaproszenie od włodarzy miasta Brody
na Ukrainie. Obydwa miasta chcą ze sobą współpracować.

Żychlin|PrzyjechałydaryzbankuŻywnościwłodzi

Czarne kleksy na wszystkich oknachwświetlicywiejskiejwPleckiej
Dąbrowie.

W piątek, 24 marca,
do Żychlina przyjechało
12 ton żywności z Banku
Żywności w Łodzi.
Żywność zdeponowano
w budynku parafii Żychlin.

Elewacja obrzucona
jajami z farbą

Do Żychlina przyjechało 12 ton żywności,któraprzedświętami
zostanierozdanapotrzebującym.

Pacyna|naprawydróggminnych

Kruszywo na drogi
dostarczy SKR Oporów
Urząd Gminy w Pacynie wybrał najtańszą ofertę złożoną na
dostawę 1000 ton kruszywa na
drogi gminne. Spośród trzech oferentów najtańsza była Spółdzielnia Kołek Rolniczych w Oporowie, która za dostarczenie 1000
ton kamienia własnym transportem otrzyma 56.000 zł, czyli po 56
rEklaMa

zł za tonę. Daw-Trans Duo z Miedzianej Góry oferował kruszywo
za 62,73 zł za tonę, zaś Fel-Car
Rafał Feliniak z Gąbina za 67,04
zł za tonę.
Kruszywo będzie dostarczane
sukcesywnie, w zależności od zapotrzebowania. Termin płatności
90 dni.
dag

Żywności do wydania jest
bardzo dużo. Wszystkie pomieszczenia w budynku parafialnym zostały zastawione darami. W jej rozładunku pomagali
społecznie mieszkańcy miasta.
Z banku żywności przywieziono m.in.: mleko w kartonach,
cukier, olej, ryż, puszki rybne,
puszki konserwowe mięsne, gulasz wieprzowy z warzywami,
ser gouda, fasolę białą, herbatniki.
– Wszystkie osoby, które spełniają kryteria dochodowe, mogą
zgłaszać się do MGOPS o wydanie skierowania, by dary żywnościowe otrzymać – mówi
Bogdan Pietrzak, prezes żychlińskiego oddziału PKPS,
który dary będzie dzielić. – Informacja o terminie wydawania paczek żywnościowych zostanie wywieszona zarówno
w MGOPS, jak i na budynku parafii.
dag

Plecka Dąbrowa|Świetlicawiejska

W czwartek, 23 marca, rano
dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kutnie odebrał informację o zniszczeniu elewacji świetlicy wiejskiej w Pleckiej Dąbrowie.
Okazało się, że ktoś obrzucił okna
świetlicy wydmuszkami z jaj napełnionymi farbą. Właściciel, czyli Urząd Gminy w Bedlnie, oszacował straty na 1.000 zł.
– Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej w nocy z 22
na 23 marca – informuje Edyta
Machnik, p.o. rzecznika Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
– Poszukujemy sprawcy aktu wandalizmu.
Sprawca rzucał w okna świetlicy wydmuszkami z jaj napeł-

nionymi czarną farbą. Na każdej
z szyb widoczne są czarne kleksy, zaś rozbryzgująca się farba
zostawiła ślady zarówno na białych futrynach okien, jak również
na fragmentach elewacji wokół
okien. Dodatkowo elewacja jest
umazana w trzech innych miejscach. Wydmuszki z czarną farbą
wylądowały na każdym z 4 okien
oraz na drzwiach wejściowych.
Uchroniło się tylko jedno mniejsze okienko, od strony garażu
OSP. Skorupki jaj po farbie znaleźliśmy jeszcze następnego dnia.
Elewacja świetlicy wiejskiej
była zrobiona latem 2013 r. Koszt
prac związanych z usunięciem farby oszacowano na 1.000 zł. dag

Grabów|Gminazabezpieczeństwem

Odblaskowe kamizelki dla przedszkolaków
Gminne Centrum Promocji
i Informacji w Żychlinie
zorganizowało akcję
mającą na celu poprawę
bezpieczeństwa najmłodszych.
Ze środków budżetu gminy zakupiono kamizelki odblaskowe,
odblaskowe opaski lub zawieszki
i odblaskowe worki. Akcją objęto
290 przedszkolaków z terenu miasta i gminy Żychlin.
Odblaskowe gadżety zostały
przekazane przedszkolakom przez
Grzegorza Ambroziaka, burmistrza Żychlina, w piątek, 24 marca.
– Każda z grup przedszkolnych
otrzymała odblaskowe kamizelki,
które dzieci będą zakładać podczas spacerów – mówi Edyta Ledzion, kierownik GCPiI. – W ten
sposób dzieci będą bardziej widoczne i bezpieczne. Kamizelki w kolorze żółtym mają z tyłu
logo miasta Żychlin, zaś z przodu
roześmiane buźki.
dag

aDaMstaszEwskI,uG

Dary będą wydawane przed
świętami. Otrzymają je osoby, które otrzymają skierowanie
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie. Kryterium dochodowe
to 1.268 zł dla osób samotnych
i 1.028 zł dla osób w rodzinie
(kwoty netto).
Dystrybucją darów zajmuje
się Polski Komitet Pomocy Społecznej w Żychlinie, który realizuje Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020. Urząd
Gminy Żychlin w 2017 roku przekaże PKPS kwotę 13.000 zł na pokrycie kosztów transportu żywności.

DorotaGrąbczEwska

Pomoc żywnościowa przed świętami

Burmistrz Grzegorz AmbroziakprzekazałwszystkimprzedszkolakomzgminyŻychlin(290dzieci)odblaskowe
elementyiodblaskowekoszulki.
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Samorząd|byćmożeburmistrzowieiwójtowie,takżeobecni,niebędąmoglirządzićdłużejniżprzezdwiekadencje.

Czy czeka nas trzęsienie ziemi
w samorządach?
dokończenie ze str. 1

Ze stanowiskiem musieliby się
pożegnać bez możliwości kolejnej
weryfikacji przez wyborców:
 wójt gminy Nieborów Andrzej Werle – rządzi od 1990 roku
 wójt gminy Bedlno Krzysztof
Kołach – od 1990 roku (z przerwą
od 1994-1997, gdyż wtedy był wojewodą płockim)
 wójt gminy Bielawy Sylwester
Kubiński – od 1992 r.
 wójt gminy Pacyna Krzysztof
Woźniak – od 1992 roku
 wójt gminy Dmosin Danuta
Supera – od 1994 roku
 wójt gminy Zduny Jarosław
Kwiatkowski – od 1997 roku
 wójt gminy Łowicz Andrzej
Barylski – od 1998 roku
 burmistrz Łowicza Krzysztof
Kaliński – od 2006 roku
 wójt gminy Chąśno Dariusz
Reczulski – od 2006 roku
 wójt gminy Sanniki Gabriel
Wieczorek – od 2006 roku
 wójt gminy Bolimów Stanisław Linart – od 2006 roku
 burmistrz Strykowa Andrzej
Jankowski – od 2006 roku
 burmistrz Żychlina Grzegorz
Ambroziak – od 2006 roku
 burmistrz Głowna Grzegorz
Janeczek – od 2010 roku
 wójt gminy Domaniewice Paweł Kwiatkowski – od 2010 roku
 wójt gminy Oporów Robert
Pawlikowski – od 2010 roku
jakie wyniki ankiety
Pokusiliśmy się o zebranie opinii naszych czytelników na ten temat. Nasi dziennikarze przeprowadzili wśród łącznie 204 osób na
całym obszarze, na którym ukazuje się nasz tygodnik, ankietę (pytaliśmy osobiście i telefonicznie, zapewniając anonimowość), w której

poprosili o odpowiedź na pytanie,
czy przyjęcie ustawy ograniczającej do dwóch ilość kadencji, przez
które wójtowie i burmistrzowie
będą mogli sprawować władzę w
samorządach, obejmującej także
tych, którzy już obecnie od lat sprawują urząd, jest dobrym rozwiązaniem czy nie. Odpowiedzi były następujące:
 TAK, to dobre rozwiązanie –
96 głosów (47%)
 NIE, to złe rozwiązanie –
61 głosów (30%)
 NIE MAM ZDANIA –
47 głosów (23%)

zapytaliśmy
20mieszkańców
wŻychlinieisąsiednich
miejscowościach.
10osóbzdecydowanie
poparłodwukadencyjność,
4osobybyłyprzeciwne,
zaś6osób
niemiałozdania.
Na terenie Żychlina i okolicy
także większość pytanych osób
przyznało, że to bardzo dobra
decyzja. Z owych 204 osób, 20
mieszkańców zapytaliśmy właśnie
w Żychlinie i sąsiednich miejscowościach. 10 osób zdecydowanie
poparło dwukadencyjność, 4 osoby były przeciwne, zaś 6 osób nie
miało zdania.
argumenty
za dwukadencyjnością
Wszyscy zwolennicy dwukadencyjności podkreślają, że sko-

O pOMYŚle pIs MagDaleNa DuRka
MagdalenaDurka.
MagdalenaDurka
Jejzdaniemsprawowanie
wwyborachsamorządowych
władzynieprzerwanieprzez
w2014rokubyła
24lataiwięcejniejestrzeczą
kontrkandydatem
normalną.
nastanowiskowójtagminy
–Moimzdaniemosoba
Pacyna.Dochwiliwyborów
sprawującaswójurząd
wójtkrzysztofwoźniak
maksymalnieprzezdwie
sprawowałfunkcję
kadencjezdążyzrealizować
przez22lata.wygrał
swojeobietnicewyborcze,
przewagątylko117głosów.
wprowadzićzamierzone
MagdalenaDurkauważa,
zmiany–uważaDurka.
żewwyborachwójt,
wójtowie,burmistrzowie,
burmistrz,którypełni
prezydenci,którzypełnią
swojąfunkcjębliskoćwierć
swojąfunkcjęprzezwiele
wiekuiwięcej,jestzawsze
kadencji(dziesięciolecia),
bardziejuprzywilejowany,
bardzoczęstouzależniająod
ajednocześniewpracy
siebienietylkopracowników
jestmniejkreatywny,
urzęduipodległych
skłonnydoopieraniasię
jednostek,aleiwszystkich,
nawypracowanychlatami
którzysąpowiązani
układachischematach.
–ograniczeniekadencyjności zbudżetemgminylubmiasta,
np.pracownikówoświaty,
tonajlepszykrokwkierunku
przedsiębiorców,petentów
demokratycznychwyborów
socjalnych.
iwprowadzeniazdrowych
–niektórzyznichprzez
stosunkówspołecznych
upływczasuzapomnieli,że
wgminachimiastach.to
sąurzędnikamipublicznymi
jedynyskutecznysposóbna
wybranymiprzezludzi–idla
przecięciepatologicznych
ludzi.sprawująswojąwładzę,
układów,lokalnychsitw
jakwichprywatnymfolwarku.
iwzajemnychpowiązań,
Dlaczegozdecydowana
któresprzyjająnadużyciom
większośćradnychznaszej
ibogaceniusięwąskiej
gminyjestbezkrytycznie
grupykosztemmieszkańców
posłusznawójtowi,niewyraża
ispołeczeństwa–mówi

ro prezydent może sprawować
funkcję tylko 2 kadencje, to niby
czemu miałoby to nie dotyczyć
wójtów i burmistrzów? Liczą na
to, skończą się wzajemne powiązania finansowe, gospodarcze,
preferowanie jednych firm, praca i umowy zlecenia dla „swoich”. Zdaniem respondentów
8 lub 10 lat sprawowania władzy
to wystarczający okres, aby się
wykazać, zrobić coś dobrego dla
lokalnej społeczności. – Jeśli włodarz się sprawdzi w samorządzie
gminnym, przecież może zabiegać o fotel starosty czy marszałka
województwa, a nawet startować
na posła. Nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli ma zaufanie ludzi, to na
pewno go poprą – mówił nam jeden ze zwolenników takiego rozwiązania.
– Od wielu lat mamy przesilenie wielokadencyjnością włodarzy gmin i miast. Dla niektórych,
zwłaszcza w mniejszych społecznościach, bycie wójtem czy burmistrzem stało się stanowiskiem
sprawowanym do śmierci, jakby
dziedziczonym. Zbyt długie rządy
jednej osoby zmieniają psychikę
rządzących. Sprawiają, że ulega
on demoralizacji. Urząd traktuje jak własny folwark, zapominając, że to on służy mieszkańcom.
W efekcie uważa, że to mieszkańcy
służą jemu i mają wykonywać to,
co on uważa za słuszne. Kto myśli inaczej, jest wrogiem numer jeden.
Po wielu latach sprawowania
władzy tacy wójtowie czy burmistrzowie tracą energię do pracy – wskazywał inny mieszkaniec. – Kadencyjność zapewni
dopływ świeżej „krwi”, nowych
pomysłów, innego spojrzenia na
samorząd i problemy mieszkań-

własnych
poglądów?
wielokrotnie
równieżnie
mająpełnej
wiedzyna
tematdziałańwójta,który
nieskładasprawozdań
zdziałalnościpomiędzy
sesjami.radnispotykająsię
zazwyczajdzieńprzedsesją,
nawspólnymposiedzeniu
wszystkichkomisji,które
prowadziwójtlubpracownik
urzędu.Żadnakomisjanie
maharmonogramuspotkań
iplanudziałania.
kandydującnaurząd
wójtaGminyPacyna,nie
dysponowałamtakimi
instrumentami,jakwieloletni
wójt.rozdawaniestaży,prac
interwencyjnych,pomoc
społecznasprawia,że
wieloletniwójtodrazujest
nawygranejpozycji,bowiem
wokółniegotworzysięukład
wzajemnychpowiązań.
wmałychgminachjestto
beton–niedopokonania.
Jednakilośćgłosów,jakie
otrzymałam,potwierdza,że
ludziechcązmian,choćnie
wszyscyjeszczewierzą,
żetomożliwe.

ców gminy. W małych gminach,
gdy włodarze zapanują nad techniką zdobycia sobie poparcia,
trudno jest o zmiany. W małych
środowiskach to wójt ma wpływ
na przyznanie pomocy społecznej, zatrudnienie w ramach robót
publicznych, umorzenie podatku,
zatrudnienie w jednostkach podległych. Ci, którzy mają inne zdanie,
muszą się liczyć z utratą pracy,
dlatego w większości są pokorni,
by mieć źródło utrzymania.
– Włodarze, którzy za długo sprawują funkcję, obrastają
w piórka, władza uderza im do
głowy – mówi inny osoba. – Robią, co chcą, nie szanują społeczeństwa. Zwykły obywatel nie
może wyegzekwować tego, co należy mu się prawnie. To on musi
udowadniać wójtowi lub burmistrzowi wydającemu decyzję,
że się myli. To oznacza, że zwykły człowiek musi iść do sądu,
a prawników zapłacić z własnych
pieniędzy, podczas gdy włodarz
dysponuje mecenasem za publiczne pieniądze.
Zwolennicy ustawy podkreślają, że w samorządach praktycznie nie ma kontroli. RIO interesują
tylko słupki i kwoty w rubrykach.
Zasadność wydatkowania środków i gospodarność oceniać mają
już radni, a bywa, że komisje rewizyjne bazują na danych przedstawianych przez urząd.
Zwolennicy ograniczenia ilości
kadencji podkreślają, że wprawdzie są wybory demokratyczne,
ale one też bywają wypaczone.
Na przestrzeni lat były już przypadki domeldowywania kilkudziesięciu osób przed wyborami,
dowożeni są wyborcy do głosowania, a powiaty, w których są
Domy Pomocy Społecznej, to
już prawdziwe eldorado dla rządzących. Większość przebywających tam starszych, chorych ludzi nie wie w ogóle, co się wokół
nich dzieje. Stawiają więc krzyżyk
w miejscu, w którym im wskaże
obsługa.

Na porządku dziennym – wskazuje jeden z ankietowanych – jest
przekupywanie ludzi na różne sposoby: dla jednych alkohol, dla innych zasiłek, a dla jeszcze innych
dary czy praca w zamian za głos to
już powszechna praktyka. – Obecnie wielu mieszkańców nie idzie
do wyborów, bo nie wierzą, że
mogą coś zmienić, przerwać panujący układ. Teraz przetnie je ustawa. Być może ludzie, jak przestaną się bać, wiedząc, że kadencja
wójta czy burmistrza się skończy,
nabiorą odwagi, by wyrażać swoje zdanie, by zagłosować na kogoś
innego.
– I jeszcze jedno: w komisjach
wyborczych nie powinno być
urzędników gminnych – dodaje innych respondent. – A jeśli już są,
to powinni zasiadać w komisjach
w innych gminach, a najlepiej innych powiatach, wtedy byliby bezstronni.
argumenty przeciw
dwukadencyjności
Lista argumentów tej grupy
jest krótka, niemniej także istotna. Respondenci przeciwni ograniczeniu ilości kadencji podkreślają, że wszystko zależy od
człowieka. Jeśli są dobrzy go-

gRzegORz aMBROzIak, BuRMIstRz ŻYCHlINa:
tosamozłoiklikiitrzebanas
–historiaoceni,czymodel
ustawą„skasować”?ciekawe,
państwakształtowanyitrochę
żemieszkańcyniepostrzegali
nasiłęwprowadzanywchwili
taktegoproblemu.Przecież
obecnejprzezPis,sprawdzi
razna4latadokonywali
sięiczywogólebyłpotrzebny.
ocenywójtów,burmistrzówi
uważam,żesamorządność
prezydentów.Jeślicispełniali
wtejobecnejpostacijest
pokładanenadzieje,tomieli
wielkązdobycząPolski.nie
możliwośćkontynuować
nadarmopo1989rokutak
swojąmisję,jeślinietobyli
skonstruowanoustrój,żeby
wymieniani.
decentralizowaćwładzę
nietrzebaustawy,żeby
wPolsce.złedoświadczenia
doprowadzićdozmiany.
centralnegoplanowaniaPrl-u,
ostatnieprzykłady
skłoniływcześniejszerządy
wielokadencyjnych
doprzekazywaniakompetencji
samorządowcówo
niżej.trwałotoprzez26lat.
tymświadczą,weźmy
sprawdzałosię,chociaż
najgłośniejsze,Prezydent
samorządowcyprzezlatabili
Poznaniapanryszard
naalarm,żerazemzzadaniami
GrobelnyiburmistrzGołdapi
dostajemyzamałopieniędzy,
MarekMiros.PanMiros25
alemusieliśmysobieradzić.
latsprawowałswójurządiw
Powoli,alesystematycznie,co
ostatnichwyborachniezdołał
dajesięzauważyćwkolejnych
jużprzekonaćmieszkańców.
dziedzinach,dochodzido
Jestwieleprzykładów,które
ponownejcentralizacjiwładzy.
świadcząotymjakąwładzę
okazujesięteraz,żewszystkie
sprawcząmająmieszkańcyito
rozwiązanianiebyłydobre,
jestprzeznichwykorzystywane.
awszczególnościsamorząd

spodarze, którzy dbają o swoich
mieszkańców, to nie ma potrzeby, aby dokonywać zmian. – To
ludzie wybierają. Jeśli ktoś źle
rządzi, to ludzie mogą go nie wybrać na drugą kadencję. Iluż było
burmistrzów Żychlina, którzy
rządzili tylko jedną kadencję? –
wskazuje przytomnie jeden z pytanych przez nas.
– Parlamentarzyści powinni
zostawić ludziom na dole decyzję, kto ma rządzić w ich miastach i gminach. – To społeczeństwo powinno decydować, kogo
chcą wybrać. Źle będzie, jeśli
ustawa będzie odsuwać od władzy dobrych gospodarzy tylko
dlatego, że minęły mu 2 kadencje
– podkreśla inny zapytany. Wprowadzając ustawę z góry określającą dwukadencyjność, zabiera
się mieszkańcom prawo do wyboru swojego kandydata, a to jest
niedopuszczalne. To my mamy
decydować, kto ma być naszym
gospodarzem.
Niezdecydowani
Są wreszcie ludzie, którzy nie
mają w tej sprawie jeszcze wyrobionego zdania. Najczęściej podkreślają, że nie chcą mieszać się
do polityki.
wal, dag

również
wreferendum
odwoławczym,
którecoraz
częściejjest
wykorzystywanąiskuteczną
metodą.Przyjmujędo
wiadomościizakładam,że
przytakiejdeterminacjipartii
rządzącej,przepiszostanie
wprowadzonywżycie.Jestem
krytycznywobectegopomysłu,
aleskoropoległtrybunał
konstytucyjny,trwawyjątkowo
ekspresowareformaoświaty,
zmienisięsystemfinansowania
sieciszpitali,ochotniczestraże
Pożarnewziętona„celownik”,
toczemumielibyoszczędzić
samorządy?
cociekawe,podobnojesttylko
jedenkrajwuniiEuropejskiej,
którystosujekadencyjność.
sątowłochy(iPortugalia
–przyp.red.).amoże
należałobysięzastanowićnad
dwukadencyjnościąrównież
dlaposłówisenatorów?
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Łowicz|wielewnioskówpobranych,małozwróconych

Po tym terminie zostaną one
zawiezione Polskiej Spółki Gazownictwa oddział w Łodzi, która
dokona analizy opłacalności inwestycji na łowickich Górkach.
Jak pisaliśmy na początku marca, zaraz po spotkaniu mieszkańców z Jarosławem Moszczyńskim z PSG, w ciągu tylko trzech
dni zostało pobranych około 30
wniosków z „Wiosenki” oraz kilkanaście z ratusza. Teraz liczba
pobranych wniosków wzrosła:

z przedszkola – około 60, z ratusza
– około 100. Pytanie tylko, czy zostaną złożone?
Jak pisaliśmy w relacji ze spotkania na Górkach, przedstawiciel PSG unikał podania konkretnej liczby deklaracji, jakie muszą
złożyć mieszkańcy, aby inwestycja miała szansę realizacji. Wspomniał jednak, że aby analiza wykazała jej opłacalność, powinno
to być około 20 wniosków przyłączeniowych na kilometr drogi,

Jeśli wśród osób, które składały
wnioski, pewien procent się wycofa, ponowna analiza może wykazać nieopłacalność inwestycji
i wówczas może zostać wydana
decyzja odmowna – mówił podczas spotkania Jarosław Moszczyński.
Wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej początkowo miały być zbierane w Urzędzie Miejskim do końca
marca, ale ratusz rozszerzył ich
przyjmowanie o pierwszy tydzień
kwietnia. – Na spotkaniu w sprawie gazyfikacji osiedla było około 100 osób, mamy kilkadziesiąt
wniosków, liczymy na to, że ich
przybędzie. Część osób złożyła je samodzielnie przez internet

w której poprowadzona będzie
sieć gazowa. Burmistrz w oparciu
o tę informację dokonał kalkulacji,
zgodnie z którą, skoro na Górkach
jest 8.700 metrów dróg, to aby inwestycja była dla spółki opłacalna,
powinno to być ponad 200 wniosków.
Przedstawiciel PSG szczególnie uczulał, by wnioski o określenie warunków przyłączenia
składały tylko osoby faktycznie
zainteresowane przyłączeniem do
sieci gazowej, a nie takie, które
mają jeszcze szereg wątpliwości,
a poprzez złożenie wniosku chcą
zwielokrotnić szansę powodzenia
inwestycji. – Ostateczna weryfikacja inwestycji nastąpi po podpisaniu umów przyłączeniowych.

Górki|Placzabawdalejniszczony

rEklaMa

Huśtawka na placu zabaw na osiedlu Górki–wieletrzebabyłowłożyć
wysiłku,bywtensposóbuszkodzićsiedzisko.

Trudno jednak nie stracić zapału,
gdy widzi się, jak plac zabaw niszczeje coraz bardziej.
Pod koniec ubiegłego tygodnia
otrzymaliśmy kolejną porcję aktualnych zdjęć z tego miejsca. Widać na nich, że uszkodzona jest
– po raz kolejny – siatka, a na zabawkach przybyły kolejne wymalowane flamastrem napisy.
Przypomnijmy, że jak mówił
nam dyrektor OSiR Zbigniew Kuczyński, ośrodek już około 7 razy
dokonywał naprawy ogrodzenia.
Dyrektor zapewniał nas, że plac
jest sprzątany regularnie: dwa lub
nawet trzy razy w tygodniu, a jedyne, co można zrobić, to sprzątać
częściej.

Jako podsumowanie cytujemy komentarz opublikowany
przez internautę na stronie osiedla Górki na facebooku – skłania on do myślenia o tej sprawie:
„Wychowałem się na Górkach
w latach osiemdziesiątych. Pamiętam, jak marzyliśmy o placu zabaw. Po wielu latach z własnym synem poszedłem na plac
zabaw, o którym marzyłem. Dewastacja ogromna. Niespotykane nawet w dużych ośrodkach
miejskich. Jak to możliwe, żeby
w tak małej społeczności było
na to przyzwolenie? Kto to robi?
Mieszkańcy osiedla: musicie to
widzieć i nie reagujecie. Jest mi
przykro i wstyd”.
aa

„Gabaryty”
jednak nie przed
świętami

Konstrukcja dachu gotowa

aGnIEszkaantosIEwIcz

W ostatnich dniach dokonali kolejnego zniszczenia siatki,
a flamastrem wymalowali szpecące napisy na zabawkach.
W tym roku pisaliśmy już
o tym, jak w pierwszy weekend
marca kilkoro mieszkańców spotkało się w weekend i poświęciło
dwie godziny swojego wolnego
czasu, by przywrócić porządek na
osiedlowym placu zabaw na Górkach.
Ich pracy nie uszanowali jednak nocni bywalcy tego miejsca.
Czysto było tam jedynie przez
dobę, bo już następnego dnia pojawiła się nowa porcja śmieci. – Nasza praca poszła na marne, znowu
pełno szkieł, puszek, butelek i petów – powiedziała nam zrezygnowana inicjatorka porządków Renata Karpińska.
Kilka dni później, po konsultacjach z mieszkańcami, doszła do
wniosku, że jeśli będzie taka potrzeba, to podobne porządki będą
organizowane raz w miesiącu.

ju nr 40 w ratuszu do Grzegorza
Kucharskiego.
Przypominamy, że we wniosku, oprócz standardowych danych adresowych i kontaktu do
siebie, trzeba wskazać numer
działki, a także dołączyć jej mapę
poglądową, może być ona wydrukowana z Google Maps lub innego geoportalu.
aa

– mówi nam burmistrz Krzysztof
Kaliński.
My przypominamy, że wnioski można pobrać w przedszkolu „Wiosenka” na osiedlu Górki,
w Urzędzie Miejskim lub wypełnić je przez internet. Burmistrz deklaruje pomoc urzędników przy wypełnianiu wniosków,
można się po nią zgłosić do poko-

Kiernozia|budowaośrodkasocjoterapii Kiernozia

Uszkodzenie siatki i bazgroły
Plac zabaw przy
ul. Miodowej w centrum
Górek nie przestaje być
niszczony przez wandali,
którzy najwidoczniej
czują się bezkarni.

Podczas spotkania z mieszkańcami osiedla Górki,Jarosław
MoszczyńskizPsGmówiłowarunkachjakietrzebaspełnić,byubiegać
sięoprzyłączeniedosiecigazowej.

– Jak się spotkamy na następnej
sesji, to dach już pewnie będzie
położony. Ładnie to idzie, sprawnie – komentował budowę nowego budynku, który powstaje na
potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi radny
Wiesław Łon, również doświadczony budowlaniec, właściciel firmy, która pobudowała niedawno
wielorodzinny budynek komunalny w Łowiczu.
Jego firma startowała również
w przetargu na budowę MOS-u
w Kiernozi. Było to możliwe dlatego, że inwestorem jest powiat
łowicki, a nie gmina Kiernozia.
Oferta firmy WOJ-ART spółka
jawna ze Skierniewic została jed-

nak wyżej oceniona. – To dlatego,
że dałem zbyt krótką gwarancję na
roboty. Powinno być 60 miesięcy,
a ja dałem 24 miesiące i po prostu
przegrałem – nie ukrywał w rozmowie z NŁ radny Łon.
Skierniewicka firma podpisała
umowę z powiatem 15 lipca ubiegłego roku. Powiat jest zadowolony z tempa robót prowadzonych
w Kiernozi – uważa kierownik
Biura Strategii Środków Pomocowych i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Łowiczu Edward Reske.
Termin zakończenia inwestycji określono w umowie do 30
kwietnia przyszłego roku. Budowa MOS ma kosztować prawie 3
mln zł.
mak

MarcInkucharskI

Około 45 wniosków o przyłączenie swoich posesji do
sieci gazowej złożyli dotąd w ratuszu mieszkańcy Górek.
Znacznie więcej, bo około 160 formularzy wniosków,
zostało przez mieszkańców pobranych. Ratusz wydłuża
termin ich przyjmowania do 7 kwietnia.

aGnIEszkaantosIEwIcz

Wydłużony termin składania
wniosków na gaz na Górkach

Widać już konstrukcję dachunanowymbudynkuMoswkiernozi.

Zapowiadana na przełomie
marca i kwietnia w gminie Kiernozia zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
AGD i elektronicznego oraz opon
od samochodów osobowych, została przełożona na czerwiec.
– Chcieliśmy wstępnie, żeby
odbyła się jeszcze przed Wielkanocą, żeby gospodarze mogli
„przewietrzyć” na wiosnę swoje magazyny, ale firma odbierająca od nas odpady komunalne nie
miała wolnych terminów. Odbędzie się więc dopiero w czerwcu
– tłumaczy wójt gminy Kiernozia
Beata Miazek.
Zgodnie z zapowiedziami
zbiórka będzie odbywała się bezpośrednio z terenu prywatnych posesji. Wcześniej będzie
trzeba zgłosić chęć przystąpienia
do akcji i wstępnego przygotowania odpadów. Informację o terminach zbiórki w poszczególnych
miejscowościach będą mieli sołtysi. Później trzeba będzie zgłaszać chęć oddania odpadów
wielkogabarytowych do Urzędu
Gminy w Kiernozi. Sporządzona
w gminie lista zostanie przekazana spółce zajmującej się odbiorem
odpadów.
mak

www.lowiczanin.info



nr 13 30marca2017

7

Bedlno|szkołynosząceimiężołnierskichpułków

Turniej szkół ze Szczytu,
Pleckiej Dąbrowy i Bielaw

gmin: Bedlno, Oporów i Bielawy
uczestniczących w zmaganiach.
Była nie tylko rywalizacja, ale
też świetna lekcja historii wykraczająca poza ramy podstawy programowej. Dzieci w niekonwencjonalny sposób poznały swojego
patrona.
Rywalizację poprzedziła lekcja
historii i omówienie szczegółów
zdań do wykonania. Marek Drabik gościł w każdej ze szkół ze
sprzętem kawaleryjskim i opowiadał dzieciom o kawalerii konnej.
Zarówno w SP w Pleckiej Dąbrowie jak i w SP w Szczycie
przygotowywano się do rywalizacji przez cały tydzień. Ćwiczono konkurencje, które dzieci
wykonywały już podczas rywalizacji. Do różnych zadań opiekunowie: Monika Kaczor-Kowalska
(z SP Plecka Dabrowa), Aldona
Pietrusiak i Anna Wroczyńska
(z SP Szczyt) wyznaczali określone dzieci.

Drużyna ze Szczytuprzysiodłachistrojukawalerzysty.

MaRek DRaBIk

Skład drużyny w Pleckiej Dąbrowie: Filip Kowalski, Kacper Krystek, Jakub Medyński,
Krzysztof Pietrasiak, Wiktor Krystek, Amelia Drabik, Milena Drabik, Kinga Golisz, Kornelia Kostrzewa i Zuzanna Szczapa.
Skład drużyny w Szczycie: Natalia Adamska, Patrycja Wielemborek, Jakub Tarka, Alicja Jatczak, Karol Lubasiński, Kacper
Lewandowski, Mateusz Jagodzki,
Jakub Kurkowski, Gabrysia Sabadasz i Bartek Ciechomski.
Każda z drużyn dostała oryginalny drewniany grawerton
przedstawiający kawalerię konną
w akcji, puchar ufundowany przez
posła Tadeusza Woźniaka oraz nagrody rzeczowe o wartości 123 zł
brutto ufundowane przez wójtów

Imprezaudała
sięwyśmienicie.
Dlategopodobny
turniejpostaramsię
zorganizowaćwinnych
szkołach,którewyrażą
takiezainteresowanie.
cieszy,żemoja
inicjatywaspotkałasię
zakceptacjąwszystkich
wójtów
Zabawy, emocji i śmiechu było
co niemiara.
Rywalizację wygrali uczniowie
z SP w Pleckiej Dąbrowie, zdobywając 23 punkty, II miejsce zajęła drużyna z SP w Bielawach, III
miejsce z SP w Szczycie.

Zdrowie|5mlnzłdodatkowychpieniędzytrafido19szpitaliwwojewództwiełódzkim

Skrócą się kolejki
na operację zaćmy
W 2016 roku Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi na operacje
usunięcia zaćmy wydał 41 milionów złotych i zoperował ok. 18,5
tys. pacjentów, tj. o 3 tys. pacjentów więcej niż w 2015 roku. Najkrócej na operację zaćmy, 1,5 roku
czeka się w szpitalu w Zgierzu
oraz w Sieradzu – 1,9 roku. NFZ
w Łodzi szacuje, że dzięki przekazanym dodatkowym środkom

wIkIPEDIa

W marcu do 19 szpitali
w województwie łódzkim
wykonujących operację
zaćmy trafi prawie 5 mln zł
dodatkowych środków,
co ma skutkować skróceniem
kolejki oczekujących
o 2.100 pacjentów.

Tak wygląda oko z zaćmąpodurządzeniamioptycznymi.

kolejki skrócą się o 6 miesięcy.
– Dodatkowe środki zostały uru-

chomione z centrali funduszu zapasowego NFZ w Warszawie na

Bedlno|Eliminacjedokonkursu„Piękniebyćczłowiekiem”

Zafascynowani książką
dokończenie ze str. 3

Głównym celem konkursu
jest kształtowanie wartościowego, wrażliwego człowieka, pokazywanie poprzez literaturę potęgi
wyobraźni, która jest początkiem
tworzenia”.
W tym roku recytatorzy mieli wybrać teksty literackie dowolnych autorów, w których mowa
jest o książkach.
Rywalizacja konkursowa przebiega w trzech kategoriach: klasy

I-III, klasy IV-VI oraz gimnazja.
Finał konkursu w Książnicy Płockiej 27 maja.
W eliminacjach gminnych do
konkursu przystąpiło 13 recytatorów z klas IV-VI oraz 14 recytatorów z klas I-III. Recytację
oceniało jury w składzie: Anna
Trusińska, Aleksandra Sidor (nauczyciel) oraz Anna Szczepanik
(bibliotekarka z Kutna).
W kategorii klas starszych IV-VI uczestnicy recytowali frag-

ment prozy i wiersz. Jury przyznało dwa I miejsca: Annie
Kowalczyk z SP w Szewcach
Nadolnych oraz Sarze Sliva ze
Społecznej Szkoły Podstawowej
w Bedlnie. Były też dwa drugie
miejsca przyznane: Patrycji Lickowskiej i Bartoszowi Kamińskiemu, oboje z SP w Szewcach
Nadolnych. Trzecie miejsce wyrecytowali: Filip Kowalski z SP
w Pleckiej Dąbrowie oraz Dawid
Tarczyński z SSP w Bedlnie.

wniosek ministra zdrowia – informuje Anna Leder, rzecznik łódzkiego NFZ. – W całym kraju na
dodatkowe operacje zaćmy przeznaczono ponad 57 mln zł, co pozwoli na wykonanie dodatkowych
24.000 operacji. Pieniądze zostały
podzielone pomiędzy wojewódzkie oddziały z uwzględnieniem
liczby osób oczekujących na operację usunięcia zaćmy.
Jak informuje nas rzecznik
NFZ w Łodzi w Łódzkiem operowanych jest średnio 1.300 osób
miesięcznie. Liczba osób oczekujących na operację usunięcia zaćmy w woj. łódzkim wynosi ponad 31.000 pacjentów.
– Niestety, wielu pacjentów zapisanych na zabieg, nie stawia się
w wyznaczonym terminie i nie
odwołuje wcześniej zaplanowanych zabiegów – podkreśla rzecznik. – Ze statystyk NFZ w Łodzi
wynika, że każdego dnia nie odbywa się 100-150 zaplanowanych
operacji. Gdyby pacjenci informowali, że nie przyjdą na zabieg, kolejka też szybciej by się skracała,
a komfort życia wielu osób byłby
szybciej poprawiany.
dag

W kategorii klas I-III najlepiej wiersze recytowali: Joanna
Tomczak i Weronika Ratajczyk,
obie z SP w Szewcach Nadolnych. II miejsce wyrecytowali:
Julia Czubiak i Alicja Fabjańska,
obie z SP w Szewcach Nadolnych. III miejsce jury przyznało:
Julii Tarkowskiej z SP w Pleckiej
Dąbrowie i Mai Misztal z SP
w Pniewie.
W tej kategorii wiekowej były
też dwa wyróżnienia dla: Mai Gałusa z SP w Żeronicach i Szymona
Maślanki z SP w Pniewie.
Wszyscy uczestnicy konkursu
dostali dyplomy i po batonie, zaś
laureaci nagrody książkowe. dag

DorotaGrąbczEwska

Do wykonania mieli 10 różnych zadań historyczno-sportowych: troczenie siodła, rzucanie
podkowami, siodłanie konia, rozpoznawanie maści konia, wiązanie proporców do lanc, śpiewanie
żurawiejek różnych pułków, rozpoznawanie elementów kawaleryjskiego uzbrojenia, toczenie balonu drewnianą szablą pomiędzy
slalomami, układanie zarysu konia z elementów oraz strzelanie
biatlonowe.
Turniej Szkół „Z kawalerią
przez wieki” po raz pierwszy zorganizowano z inicjatywy Polskiego Klubu Kawalerskiego z Markiem Drabikiem na czele (radny
powiatowy z gminy Bedlno).
Turniej szkół odbył się 24 marca w hali Gimnazjum w Bedlnie
Współorganizatorem była Liga
Obrony Kraju, oddział w Kutnie.
Patronat objął starosta kutnowski
Krzysztof Debich, poseł Tadeusz
Woźniak oraz wójtowie trzech

DorotaGrąbczEwska

Trzy dziesięcioosobowe drużyny z trzech szkół
noszących imię jednostek Wojska Polskiego:
37 Pułku piechoty z Pleckiej Dąbrowy i Szczytu
oraz 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich z Bielaw
(powiat łowicki) walczyły w Turnieju Szkół
„Z kawalerią przez wieki”.

Każda z trzech szkół noszących im. 37 Pułku Piechotydostała
drewnianygrawertonprzedstawiającywalkępolskichkawalerzystów.

trzech gmin. Były też pendrivy
i wizytowniki dla dzieci ufundowane przez radę Powiatu Kutnow-

CO tO jest zaĆMa?
zaćma,czylikatarakta,to
degeneracyjnachorobaoczu
prowadzącadozmętnienia
soczewki.Jestjednązprzyczyn
ślepoty.Poleganapowstaniu
plameklubzmętniałych
obszarównaprzezroczystej
soczewceoka,coutrudnia
promieniomświetlnym
przedostaniesiędosiatkówki,
konsekwencjączegojest

rEklaMa

skiego. Opiekunowie dostali kubek i etui na tablet.
Dorota Grąbczewska

gorszewidzenie.
nazaćmęcierpiok.20mln
ludzinaświecie.wPolsce
liczbętęszacujesięna
800.000osób.stanowiona
najczęstsząprzyczynęślepoty.
chorobaczęściejwystępuje
ukobietiuosóbstarszych,po
60.rokużycia.Prawiekażda
osobapo70.rokużyciaw
jakimśstopniucierpinazaćmę.
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Żychlin|niezwykłypierwszydzieńwiosny

Akademia Pana Kleksa
zawitała do szkoły
DorotaGrąbczEwska

Kolorowe muchy, kucykizkokardami,pieginapoliczkachorazsztuczne
brodykrólowaływdniuakademiiPanakleksa.

DorotaGrąbczEwska

Tego dnia nic nie było jak zwykle. Panowała zabawa i atrakcyjne zajęcia edukacyjne, nie było
odpytywania, nie było sprawdzianów i klasówek, co dzieci
przyjęły z entuzjazmem. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele
byli kolorowo poprzebierani.
Wszyscy wykazali się ogromną fantazją. Nauczycielki wystąpiły z włosami upiętymi w kucyki z kolorowymi wstążkami,
z piegami na twarzy i wiosennymi sukienkami z elementami
kwiatów i motyli. Podobnie wyglądali uczniowie. Pomysłów na
przebranie mieli jeszcze więcej.
W rolę Ambrożego Kleksa
z żółtą muchą w kolorowe krop-

DorotaGrąbczEwska

Pierwszego dnia
wiosny, 21 marca,
Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 2
w Żychlinie na cały
dzień zamienił się
w Akademię
Pana Kleksa.

Pomysłównaprzebraniesię,
niebrakowało.

Dla wszystkich dziecizeszkołyiprzedszkolaorazpracownikówzespołu
przygotowanotęczowągalaretkę.

ki wcielił się dyrektor Piotr Wysocki, który na dobry początek,
ku aplauzie zebranych, wypił
z ogromnego pucharu zielony trunek. W rolę Pani Wiosny
wcieliła się wicedyrektor Renata
Durka. Nauczycielki były wróżkami, które przez cały dzień czarowały różne atrakcyjne zajęcia.

W klasie IIIc była lekcja kleksografii i kaligrafii prawdziwymi stalówkami i kolorowym atramentem, których dzieci do tej
pory nie znały. Okazało się, że
zdobycie stalówek dla wszystkich uczniów to nie lada sztuka.
Wydobyto je z prywatnych zbiorów nauczycieli i ich znajomych.

W innych klasach wróżki prowadziły czarowne zajęcia. Był też
niesamowity tęczowy galaretkowy deser z bitą śmietaną dla
wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, który
z apetytem zjadało ok. 500 osób.
Wróżka Mariola przygotowała
niesamowity obiad Pana Kleksa

zajęła klasa VIa, zaś trzecie klasa
IVa. Ten konkurs przygotowały
wróżki: Paulina Jabłońska i Elżbieta Wysocka.
Nagrody książkowe rozdano
zwycięzcom drugiego konkursu
plastycznego przedstawiającego dzień z życia Akademii Pana
Kleksa.
Prace zdobiły szkolne korytarze. I miejsce przyznano Zuzannie Węgrzynowskiej, II miejsce
zajął Wojciech Kowalski, trzecie Mateusz Majewski. Były też
wyróżnienia dla: Kingi Garstki,
Małgorzaty Babeckiej, Szymona
Cieślaka, Szymona Dałka i Antoniny Zielińskiej.
Oczywiście uczniowie szkoły
odśpiewali też hymn Pana Kleksa, ku ogólnej radości.
dag

dla dzieci jedzących na stołówce:
zupę ze skrzydełek motyla z nutką śmietanki bajecznej, kurczak
w sosie słonecznym, pieczony
na wiosennej chmurce, posypany
pyłkiem z nasturcji, ziemniaczki w różanych mundurkach oraz
kompot w kolorowych szkiełek
z dodatkiem tęczowych malin.
Wszystko udekorowane kolorowymi parasoleczkami. Menu
Kleksa wisiało na drzwiach stołówki.
Podczas szkolnej Akademii
Pana Kleksa rozstrzygnięto też
konkurs pt. „Zgadnij, kim jestem”. Nauczyciele ze szkoły
przynieśli swoje zdjęcia z lat młodości, zaś dzieci miały rozszyfrować, kto na nich jest. Rywalizację
wygrała klasa Va, drugie miejsce

Żychlin |Przedszkolesamorządowenr1

ŻDK

Koncert Janusza
Laskowskiego

Tradycji stało się
zadość. We wtorek,
21 marca, pierwszego
dnia wiosny przedszkolaki
z Przedszkola
Samorządowego nr 1
w Żychlinie w Słudwi
topiły marzannę, tym
samym „wyganiając”
zimę na rok.
Przedszkolaki z „jedynki”
przyszły z przedszkola na most
na rzece Słudwi znajdujący się
pomiędzy wysypiskiem śmieci a Emitem. Wybrano ten most,
gdyż tutaj jest bezpieczniej, nie
rEklaMa

ma tak dużego ruchu pojazdów.
Dorodną, kolorową Marzannę
zrobiły wychowawczynie Sabina
Dysierowicz i Krystyna Cieślak.
Marzanna została podpalona i wrzucona do rzeki. Wysoki poziom wody, szybki nurt
i wiatr sprzyjały. Marzanna szybko płynęła rzeką, cały czas płonąc. Zachwycone dzieci krzyczały „Uciekaj zimo i nie wracaj do
nas. Na przyjęcie wiosny otwórzmy ramiona”. Na koniec pomachały odpływającej i płonącej
marzannie.
Topienie marzanny poprzedzono zajęciami w przedszkolu. Były wiosenne zgadywanki,
konkursy i śpiewanie piosenek
o wiośnie.
dag

DorotaGrąbczEwska

Przedszkolaki
topiły marzannę

Przedszkolaki z „jedynki”topiływsłudwimarzannę,wyganiająctymsamymzimęnarok.

W sobotę, 22 kwietnia w Żychlińskim Domu Kultury o godz.
17.00 wystąpi Janusz Laskowski
z zespołem.
Bilety w cenie 40 zł są do nabycia w sekretariacie ŻDK. Grupy
od 6 osób zapłacą za bilet po 35 zł.
Janusz Laskowski na scenie
w Żychlinie zagra ze Zbigniewem
Pieńkos (gitara) i Romualdem Olżańskim (keyboard).
Janusz Laskowski karierę piosenkarską zaczął w latach 60.
Jego piosenki: „Beata z Albatrosa”, „Żółty jesienny liść” czy
„Kolorowe jarmarki” – śpiewała
cała Polska. Na festiwalu w Opolu
w 1977 roku dostał nagrodę publiczności. Koncertował na wielu scenach w Polsce, a nawet za
oceanem. Teraz zaprezentuje się
żychlińskiej publiczności. dag
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Gmina Oporów|Pokazowalekcjasitawszczycie

nowanym spokojnym głosem sugerowała, aby wyobrażać sobie
łąkę, śpiewające ptaki, przepływające obłoki.... Po takim relaksie, gdy mózg jest „oczyszczony”
z emocji, można przystąpić do nauki języka, choć może to być również każdy inny przedmiot.
– Metoda Sita wykorzystuje
stan relaksu. Wykorzystywał go
Adam Małysz zarówno do nauki
języka niemieckiego, jak i do relaksu organizmu, by później skoczek mógł się skupić na swoim
skoku – informowała Iwona Kowalewska. – Tempo nauki oczywiście zależy od ilości czasu, jaką
dysponuje osoba oraz od motywacji. Aby opanować 2 części
programu umożliwiającego porozumienie się w języku obcym,
potrzeba 44 godziny zegarowe.
Gimnazjaliści dodatkowo obejrzeli film „Jak uczyć się indywidualnie. O nauce w czasie relaksu”.
Dorota Grąbczewska

Relaks pomaga w nauce
W piątek, 10 marca
w szkole w Szczycie
odbyły się lekcje
pokazowe nauki
języków obcych
innowacyjną
metodą Sita.

uczestnicymieli
skupićsięnakontroli
własnegooddechu,
copozwalauspokoić
skołatanenerwy
iwyciszyćorganizm.

rEklaMa

DorotaGrąbczEwska

Ile tO kOsztuje?
kosztjednegourządzenia:
specjalneokularyto1.179zł
pluskosztIczęścimateriałów
(płytacDwrazzksiążką)
to297zł.Gdybyszkoła
wszczyciewygrała,to
dostałabyzestaw11okularów
wrazzkompletemksiążek
ipłytcD.szkołamusiałaby
zakupićfoteleogrodowe
zpledamiorazurządzić
jednązsal,wyposażającją
wkonsolęumożliwiającą,że
dźwiękodtwarzanyzpłyty
cDdocieradowszystkich
okularów.

W lekcji pokazowej Sitauczestniczyligimnazjaliści.nazdjęciuodlewej:Davidsombati,nataliaworkowska,Paulinalewandowskairadosławwalczak.

gającej na odprężeniu organizmu.
Metoda nauki języków metodą
Sita wykorzystuje stan relaksacji
organizmu, który wtedy zapamiętuje więcej i szybciej.
Cały cykl nauki jednej lekcji
trwa 2,5 godziny. Stan relaksacji
trwa ok. 20 minut. Później słuchacze słuchają lektora czytającego
lekcję, następnie sami aktywnie
mówią w języku obcym, na koniec jest powtórka lekcji.
Lekcja pokazowa w Szczycie
ograniczyła się do I etapu, wprowadzenia zebranych w stan relaksu. Każdy z uczestników lekcji pokazowej zakładał specjalne
okulary z czujnikiem wdechu.
Podczas wciągania powietrza
w okularach pojawiało się czerwone światło i charakterystyczny sygnał dźwiękowy. Uczestnicy
mieli skupić się na kontroli własnego oddechu, co pozwala uspokoić skołatane nerwy i wyciszyć
organizm. Następnie lektorka sto-

Żychlin|zespółszkółprzynarutowicza

Weryfikują swoją wiedzę geograficzną
Uczniowie Zespołu Szkół
przy ulicy Narutowicza
przygotowywali się
do Ogólnopolskiego
Konkursu Geograficznego
„Geo Planeta Plus”
sprawdzającego wiedzę
o Polsce. Test odbył się
16 marca.
Przed rokiem w tym konkursie
uczennica z ZS w Żychlinie Milena Wilińska była sklasyfikowana
tuż za podium. Otrzymała wyróżnienie. Niedawno ukazały się wyniki ubiegłorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego
„Geo Planeta”. Test został przeprowadzony 24 listopada 2016 roku.

zs

Teraz koordynatorka projektu
Sita, ogłoszonego przez Głos Nauczycielski, Beata Kamoda ma
do 5 maja napisać program realizacji projektu. Szczyt jest jedną
z 12 szkół w Polsce, które zabiegają o pozyskanie 11 stanowisk
do tej innowacyjnej metody nauki
języków obcych. – W konkursie
Głosu Nauczycielskiego wygrywa tylko jedna szkoła. Jest jednak szansa dla innych szkół, które napiszą ciekawy projekt – mówi
Iwona Kowalewska z firmy Sita.
– Fundacja Dzieci i Młodzieży,
Ekonomia Przyszłości może sfinansować zakup 11 urządzeń Sita
dla kolejnych szkół.
Szkoła w Szczycie znalazła
się w grupie 12 finalistów z całej
Polski. Dlatego SITA gościła w
Szczycie, przeprowadzając lekcję pokazową, wyjaśniając zasady
nauki innowacyjną metodą. Przyjechali z zestawem ogrodowych
foteli z wygodnymi miękkimi pledami oraz specjalnymi okularami
wyposażonymi w czujniki oddechu. W 4 lekcjach pokazowych
uczestniczyli nauczyciele, samorządowcy (wójt gminy Robert
Pawlikowski, Teresa Pałczyńska,
kierownik ds. oświaty oraz radni
Daniel Szwejda, Agnieszka Wiwała, Włodzimierz Kiełbasa i Józef Kuras) oraz dyrektor szkoły
Marek Nowaczewski, uczniowie
gimnazjum oraz rodzice. Uczestnicy lekcji pokazowej uczestniczyli w I części nauki SITA pole-

9

Oliwia Jurek,MilenakwiatkowskaorazannacegielskaiJarosław
wasilewskinajlepiejnapisaliszkolnyetapkonkursu.

W ZS test „Geo Planeta” (test
wiedzy o świecie) najlepiej napisali: Oliwia Jurek, Milena Kwiatkowska oraz Anna Cegielska i Jarosław Wasilewski. W listopadzie
2016 roku do konkursu ze szkoły
przystąpiło 22 uczniów z klas II
i III liceum oraz I i II technikum.
Obydwa konkursy są organizowane przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury
Regionalnej w Warszawie przy
współpracy merytorycznej Wydziału Geografii Uniwersytetu
Warszawskiego. ZS uczestniczy
w nim od kilku lat.
– Cieszy, że aż tylu uczniów
szkoły chce poszerzać swoją wiedzę z zakresu geografii, przyrody
oraz miejsca i znaczenie Polski na
świecie zarówno w aspekcie gospodarczym jak i społecznym –
mówi Anna Wilińska, nauczyciel
z Zespołu Szkół.
dag

www.lowiczanin.info

DorotaGrąbczEwska

30marca2017nr 13

DorotaGrąbczEwska

10

Najmłodsze dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w PacyniepowitałykopięobrazuMatkiboskiej
Jasnogórskiejśpiewemiukłademtanecznymzszarfami.

W kościele obraz witały też przedszkolaki w strojach ludowych.obokstoiwaldemarPawlak,byłypremier
pochodzącyzgminyPacyna.

Pacyna|tłumywiernychwitałykopięobrazuMatkiboskiejczęstochowskiej

Matka Boska przez dobę w Pacynie
Wszyscy najpierw modlili
się w kościele, po czym, o godz.
16.35, pochód z obrazami i chorągwiami parafialnymi pomaszerował ulicą Łukasińskiego w stronę
głównego skrzyżowania. Mieszkańcy udekorowali trasę wędrówki obrazu flagami w barwach
kościelnych (białym, żółtym i niebieskim) oraz narodowymi flagami biało-czerwonymi. Każda rodzina teren swojej posesji również
ozdabiała kolorowymi proporcami i wstążkami. Przez cały czas
trwała modlitwa, którą prowadził
ojciec Andrzej z Bydgoszczy. To
on od kilku dni prowadził w Pacynie rekolekcje.
Na granicy gmin Sanniki i Pacyna, we Lwówku, na polu zrobiono potężny napis „Parafia Pacyna Wita!”. Obraz w asyście
policji i strażaków, z konwojem
kilkunastu rolniczych ciągników,
dotarł na główne skrzyżowanie
w Pacynie ok. godz. 17.00. Kopię obrazu jasnogórskiego przywieziono samochodem kaplicą.
Po otwarciu drzwi pojazdu obraz
w rytm melodii wysunął się z samochodu na specjalnych szynach.
Został ucałowany przez biskupa
rEklaMa

Andrzeja Dziubę i ks. proboszcza Zbigniewa Ciechomskiego.
Ewangeliarz z rąk biskupa sannickiego odebrał ks. proboszcz Zbigniew Ciechomski.
Jako pierwsi obraz ponieśli strażacy w odświętnych mundurach
i eleganckich mieniących się hełmach, później obraz niosła młodzież i kolejne grupy społeczne.
Wędrowanie do kościoła trwało
ponad pół godziny. Obraz jest bardzo ciężki, waży ok. 80 kg, dlatego pielgrzymka szła powoli. Nieodzowną pomocą służyli strażacy,
którzy pomagali dźwigać obraz
kolejnym grupom.
Kościół w Pacynie też udekorowano w wyjątkowy sposób. Na
frontonie kościoła zawisła olbrzymia kopia jasnogórskiego obrazu z napisem „Królowej swej, ja
wierność przysięgam”.
Na dziedzińcu przed kościołem
obraz powitały najmłodsze dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie, które śpiewem
i układem tanecznym z błękitnymi
szarfami powitały kopię obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej,
która wędrując po Polsce dotarła
wreszcie i do Pacyny.

Wreszcie obraz został przez
strażaków wniesiony po czerwonym dywanie do kościoła, gdzie
został ustawiony na honorowym
miejscu, specjalnie urządzonym
na błękitnym materiale, otoczony kompozycjami z białych goździków i białych orchidei. Po raz
kolejny wartę przed obrazem pełnili pacyńscy strażacy. Parafialny
chór odśpiewał najstarszą średniowieczną utrwaloną pieśń religijną
„Bogurodzicę”.
Delegacja z Sannik, w ludowych strojach, żegnała obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej:
– Przez ponad dobę wpatrywaliśmy się w Twoje oblicze z ufnością, jak wpatruje się dziecko
w oblicze matki. Masz tak dużo
dzieci i o wszystkich musisz się
troszczyć i pamiętać. Twój wizerunek na zawsze pozostanie
w naszych sercach. Bądź z nami
w każdy czas...
Oficjalne powitanie
obrazu
Po pożegnaniu przez parafian
z Sannik, kopię obrazu Matki
Boskiej witał ks. proboszcz parafii Pacyna. – Cieszymy się, że

DorotaGrąbczEwska

W poniedziałek, 27 marca, kilkuset parafian z Pacyny witało obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej, który przyjechał samochodem kaplicą
z gminy Sanniki. Obraz na głównym skrzyżowaniu w Pacynie witali: biskup
łowicki Andrzej Dziuba, dziekan dekanatu Żychlin ks. Wiesław Frelek,
proboszcz parafii w Pacynie ks. Zbigniew Ciechomski oraz parafianie.

Proboszcz parafii Pacyna ks. Zbigniew Ciechomskizewangeliarzem.

przybyłaś Matko i Królowo do
Pacyny, by otoczyć opieką nasze
rodziny. Wierzymy, że wpatrując
się w matczyne oczy, wsłuchując się w rytm twego serca i zatroskany głos, odnajdziemy własną drogę – mówił. – Przez tyle
lat to my, wierni, wędrowaliśmy
przed jasnogórski tron, teraz to ty

zawitałaś do nas, by dać nam siłę
na dalszy etap ziemskiego życia.
Następnie cudowną kopię obrazu witali Teresa Rusek, dyrektor szkoły w Pacynie, wraz
z wójtem Krzysztofem Woźniakiem, parafianie oraz dzieci
i młodzież. Wtedy też w kościele
pojawił się były premier Walde-

mar Pawlak, mieszkaniec gminy
Pacyna.
Dyrektor Teresa Rusek wygłosiła bardzo emocjonalne życzenia skierowane do Matki Boskiej
z prośbą, by otoczyła wszystkich
opieką, aby panowała miłość, pokój, jedność i spokój w rodzinach.
– Matczynym okiem wychowuj
dzieci, pomagaj matkom, by wychowały dzieci na mądrych ludzi,
by młode pokolenie pielęgnowało
tradycje przodków, bezdomnym
daj dach nad głową, chorym ulżyj
w cierpieniu i daj nadzieję... Rządzącym daj mądrość. Tak wielu
z nas chciałoby się przytulić do
Ciebie, wyszeptać swoje troski
i problemy. Rozpal serca, by umiały kochać Ciebie, a poprzez Ciebie kochać innych ludzi – mówiła
dyrektor.
Uroczystości uświetniał zespół gitarzystów szkolnych oraz
chór parafialny. Liturgię w intencji parafian i przybyłych gości
odprawił biskup Andrzej Dziuba. Przez całą noc kolejne grupy
mieszkańców czuwały i modliły
się do Matki Boskiej, by we wtorek po południu odprowadzić cudowny obraz do następnej parafii
– Osmolin.
Wizyta obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej to też okazja, by
inni robili biznes. Przed kościołem
ustawiono kramy z obrazami Matki Boskiej, wyrażone na kilkanaście sposobów. Cena obrazów
była bardzo różna, dopasowana do
możliwości finansowych różnych
grup społecznych. Po mszy można też było kupić fotografie (po 3
zł) wykonane podczas powitania
obrazu, dwie godziny wcześniej.
Dorota Grąbczewska
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Gmina Łowicz|bezradnośćwsprawiesieciszkół

aGnIEszkaantosIEwIcz

Głosowanie radnych
było formą protestu
Podczas sesji Rady Gminy Łowicz, 22 marca, podjęta
została uchwała o dostosowaniu sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Pośród obecnych
na sesji 14 radnych, tylko 2 było za jej przyjęciem, pozostałych
12 wstrzymało się od głosu. To był wyraz protestu wobec
pozbawienia samorządów realnego wpływu na oświatę.

wpewiensposób
chcęzaprotestować,
pokazać,żenie
wszyscyjesteśmy
zatąuchwałą,że
niewszyscyjej
przyklaskujemy.
radna Małgorzata
Orzechowska

rEklaMa

aGnIEszkaantosIEwIcz

wszyscy jesteśmy za tą uchwałą,
że nie wszyscy jej przyklaskujemy
– mówiła radna Małgorzata Orzechowska.
Inni radni dawali upust swojej
niepewności, pytając, czy mają
głosować tak, jak im sumienie
podpowiada, czy tak, jak narzucają przepisy. W odpowiedzi słyszeli
od kolegów z rady, że i tak przyszłość szkół jest przesądzona.
Radna Genowefa Skowrońska
proponowała nawet, aby przełożyć głosowanie. Wójt i sekretarz
gminy przypominali jednak, że do
31 marca gmina musi ustalić sieć
szkół.
Wcześniej została już przyjęta
uchwała intencyjna, która zyskała
pozytywną opinię kuratora oświaty. Zgodnie z jej założeniami od
1 września 2017 roku wszystkie
szkoły podstawowe gminy Łowicz zostają przekształcone z sześcioklasowych w ośmioklasowe –
zarówno te, dla których organem
prowadzącym jest gmina, jak i lokalne stowarzyszenie.
Co do jedynego w gminie gimnazjum w Popowie, zostanie ono
włączone do tamtejszej Szkoły
Podstawowej. W praktyce oznacza to, że z dniem 31 sierpnia gimnazjum zostanie formalnie zlikwidowane, zaś roczniki które będą
kończyły naukę – klasy II i III –
zostaną przyłączone do podstawówki w Popowie.
W formalnym głosowaniu nad
uchwałą pośród 14 obecnych na

aGnIEszkaantosIEwIcz

– Chcieliśmy wyrazić swój
sprzeciw wobec tego, że narzuca
nam się reformowanie, ale nie tak,
jak my byśmy tego chcieli, czyli
ekonomicznie dla gminy i z korzyścią dla dzieci. Głosowaliśmy nad
tą uchwałą „wbrew woli” – przyznaje w rozmowie z nami przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Koza.
Wcześniej podobne głosy można było usłyszeć na sesji. – Nie jestem zwolenniczką tej reformy,
o czym zapewne większość tu
obecnych wie. Uważam, że nasze
dzieci, dzieci z terenów wiejskich,
na niej stracą. Przez te 8 klas będą
wychowane w takim ciepłym
gniazdku, a potem rzucimy je na
głęboką wodę. Dlatego ja wstrzymam się od głosu. Nic to nie da –
wiem. Ale w pewien sposób chcę
zaprotestować, pokazać, że nie

Na sesji wójt Andrzej Barylskiprzypomniałodpoczątku,jak
przebiegałyrozmowynadsieciąszkółgminyłowicz.

Radna Małgorzata Orzechowskamówioswoichobawachzwiązanych
zreformąoświaty.

sesji radnych oddano tylko 2 głosy za i aż 12 wstrzymujących się.
Głosy poparcia dla uchwały oddali radni: Ryszard Górczyński i Dariusz Skulimowski – nauczyciel
w szkole w Zielkowicach.
Co może samorząd?
Jeszcze przed podjęciem
uchwały jej treść omówił wójt
Andrzej Barylski. W swoim wystąpieniu postanowił przypomnieć genezę rozmów nad siecią
szkół gminy Łowicz. Jak zaznaczył, radni zasiedli do nich bardzo wcześnie – w grudniu, daleko
przed świętami. – Debatowaliśmy w nadziei, że będziemy mieli
wpływ na uchwalenie sieci szkół
w gminie – mówił. Kilkakrotnie podkreślał, że nie było jesz-

cze wtedy uchwalonych oficjalnych przepisów, na komisjach nie
zapadły żadne wiążące decyzje
i nikt nie chciał likwidować szkół.
Przedmiotem tych rozmów były
pomysły na reorganizację sieci szkół w gminie Łowicz, z których – przypomnijmy – największą aprobatę radnych zyskał ten,
by wszystkie szkoły były publiczne z oddziałami przedszkolnymi
i klasami I-IV, zaś pozostałe klasy
zostałyby przeniesione do szkoły
głównej w Popowie, aby wykorzystać majątek po zlikwidowanym
gimnazjum.
Gdy informacje te wydostały
się z gminnych komisji, rozpoczęły się protesty rodziców, którzy zaczęli organizować spotkania. Do
szkół w Zielkowicach i Dąbko-

Głosowanie nad uchwałą. Podnosząręceciradni,którzywstrzymują
sięodgłosu.

wicach zaprosili dyrektor delegatury kuratorium oświaty w Skierniewicach Irenę Lesiak. Mówiła
wtedy, że tworzenie filii jest niezgodne z założeniami reformy i że
łódzki kurator nie da na to zgody.
W międzyczasie, dokładnie 11
stycznia Sejm przyjął przepisy.
Wówczas zdaniem wójta okazało się, że rola samorządów ograniczyła się do tego, że mogą tylko
„podyskutować”.
Ustawa nie dała bowiem samorządom wielu ruchów, bardzo precyzyjnie określiła, jak należy przeprowadzić reformę.

Kiernozia|oświadczeniemajątkowezłożonepowyborach

Pierwsze oświadczenie nowego radnego
– Czy nowy radny też będzie musiał składać
oświadczenia o zgromadzonym majątku? Inni już dawno
składali i drukowaliście je w gazecie... – zastanawiał się
nasz rozmówca, mieszkaniec Kiernozi.
Jego rozważania dotyczyły wybranego w wyborach uzupełniających w grudniu ubiegłego roku
radnego gminy Kiernozia Sylwestra Alana Szczypińskiego.
Spieszymy z wyjaśnieniami, że
radny wybrany w wyborach uzurEklaMa

pełniających również ma obowiązek wypełnienia oświadczenia majątkowego i przekazania go
przewodniczącemu rady gminy.
Obowiązują go takie same procedury, jak radnych wybranych
w „regularnych” wyborach. Rad-

ny musiał je złożyć, by jego mandat nie wygasł z mocy prawa.
Radny Sylwester Szczypiński
takowe oświadczenie złożył w terminie i po przeanalizowaniu przez
przewodniczącego Rady Gminy
oraz przesłaniu do Urzędu Skarbowego w Łowiczu (jest to rutynowa procedura postępowania),
zostało ono opublikowane w marcu tego roku w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej.

Ostatecznie i tak
zadecydują rodzice
– To rodzic kształtuje obwód
szkolny: swoją decyzją, czy posyła dziecko do szkoły w gminie,
czy do miasta. Gmina ustala obwody tylko literalnie – podkreślił wójt
Barylski to, co mówił już wcześniej
kilkakrotnie. Dodał też, że nie jest
prawdą to, co podnosili rodzice,
że w szkołach nie będą potrzebne
remonty i nowe pomieszczenia,
szczególnie w Zielkowicach. Mówił, że inwestycje będą konieczne,
aby dzieci mogły uczyć się w godnych warunkach.
aa

Radny Szczypiński deklaruje
w nim, że pracuje na stanowisku
ratownika-kierowcy w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej
w Łowiczu. Zgromadził 9 tys. zł,
nie posiada domu ani mieszkania.
Z tytułu służby osiągnął dochód
w wys. 43.809,61 zł, zaś należność
ze stosunku pracy w charakterze
kierowcy – konserwatora wyniosła 710,40 zł. Radny zadeklarował,
że nie posiada mienia ruchomego
o wartości powyżej 10 tys. zł ani
też nie posiada zobowiązań finansowych o wartości powyżej
10 tys. zł.
mak
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Aktualności
KRóTKO I NA TeMAT

Łowicz |znaczącazmianawskansenieprzymuzeum

Banery i tablice

Dochodząc Zduńską do Starego Rynku trudno nie zauważyć
dużego baneru (banera?; słowniki języka polskiego nie nadążają za wszystkimi zapożyczeniami) z pięknie wygładzoną
komputerowo podobizną jedynego w tej kadencji Sejmu posła
z Ziemi Łowickiej, przedstawiciela PSL, pana Pawła. Pan poseł
łaskawie spogląda na lud miejscowy, zwany teraz elektoratem,
z wysokości pierwszego piętra
Domu Ludowego przy Pijarskiej,
gdzie ma swoje biuro poselskie.
Sąsiedztwo katedry i kościoła pijarskiego zapewne do czegoś zobowiązują. Tym bardziej, że biuro poselskie poświęcone zostało
przez samego biskupa ordynariusza. Chyba to pierwszy taki przypadek w historii mieszczących
się w Łowiczu biur poselskich tej
i poprzednich kadencji. Możliwe jednak, że jakieś święcenie
umknęło mojej uwadze.
W krajowej polityce sytuację mamy od ostatnich wyborów gorącą. Ugrupowania rządzące przez osiem poprzednich
lat, czyli Platforma Obywatelska
i towarzyszące jej w tym rządzeniu ugrupowanie naszego łowickiego posła, półtora roku temu
musiały oddać władzę. Jak się
rychło okazało, była to operacja niezwykle bolesna, z którą
obecnej opozycji bardzo trudno
się pogodzić. I robią co mogą, by
rządzącym utrudnić życie. Wspomaga ich w tej antyrządowej histerii wiele mediów (będących
głównie nie-polską własnością),
a chyba najbardziej swoją siłą rażenia telewizyjna stacja TVN,
w której Łowicz też ma swojego
rEklaMa

przedstawiciela. Imiennika pana
posła. Nie tak dawno w głównym
wydaniu sztandarowego serwisu wspomnianej stacji, tzw. Faktów, jeden Paweł zapytał drugiego Pawła o obecnie rządzących,
a ten krótko odpowiedział, że premierem powinien być Jarosław
Kaczyński. A ja sądziłem, że wedle ustaleń PO i PSL-u premierem ma być Grzegorz Schetyna.
Więc coś mi się tu nie zgadza. Ale
jakże zawiłe i kręte są polityczne ścieżki, w których wielu polityków, zarówno centralnego, jak
i lokalnego szczebla, stara się być
wiernym staremu ludowemu porzekadłu: Panu Bogu świeczkę
i diabłu ogarek.
Zaś co do przedstawicieli Ziemi Łowickiej w Sejmie, to tak się
jakoś składa, że ludowe ugrupowanie miało ich w ostatnich kilkudziesięciu latach najwięcej. Jeden z posłów zaliczył bodaj nawet
trzy kadencje, ale gwoli prawdy
i uczciwości zbyt chlubnie w polskim parlamentaryzmie się nie
zapisał. W poprzedniej kadencji
reprezentował nas Cezary Olejniczak z SLD, do którego mam dużo
szacunku, ale ordynacja wyborcza sprawiła, że choć w ostatnich
wyborach dostał dwa razy więcej
głosów od łowickiego przedstawiciela PSL-u, to do Sejmu się nie
załapał.
Swoją drogą ciekawe jest to, że
wśród łowiczan dominują poglądy zbliżone do rządzącego obecnie PiS-u, zaś posła – przedstawiciela tej politycznej opcji, który by
stąd pochodził, jakoś nie mogę sobie przypomnieć. Albo Zgierz albo
Sieradz, nie mówiąc o samej Łodzi, zaś prezes Jarosław Kaczyń-

ski, poniekąd słusznie nazywany teraz Naczelnikiem Państwa,
stale podsyłała nam na „jedynkę”
na wyborczej liście kogoś ze stolicy. Niegdyś był to Paweł Zalewski,
który – jak pamiętam – raz nawet
w kampanii wyborczej pojawił
się na łowickim targowisku, ale
gdy Platforma objęła rządy, to się
przefarbował na „platformersa”
i teraz zapraszany jest do TVN-u jako antypisowiec. Jego miejsce
w naszym okręgu wyborczym zajął Witold Waszczykowski, którego o chęć podobnego przefarbowania akurat trudno posądzać.
W ostatnich dniach asystenci
ministra Waszczykowskiego doprowadzili do zdjęcia z budynku
dawnego Liceum Pedagogicznego tablicy upamiętniającej Hankę
Szapiro-Sawicką, o co od lat zabiegał Wojciech Gędek. Zawsze
jednak coś (albo ktoś) stało na
przeszkodzie. Wielka determinacja pana Gędka okazała się jednak mniej skuteczna niż znacznie krótsze zabiegi ludzi ministra.
Co to znaczy siła przebicia! Do
zdjęcia jest zdaje się jeszcze z budynku Muzeum tablica z Dzięgielewskim, lecz przy młodej
komunistce Sawickiej postać lokalnego gwardzisty jest znacznie
mniej spektakularna. Ale może
ten sam kamieniarz, który podjął
się zdjęcia tablicy z Sawicką, bez
uszczerbku dla samej tablicy, pójdzie za ciosem i zajmie się Dzięgielewskim? Chyba że bez ludzi
ministra ani rusz. A w tym miejscu można by upamiętnić kogoś
naprawdę zacnego, a z Łowiczem
związanego. Choćby założyciela
Muzeum Władysława Tarczyńskiego. 

Powróci strzecha,
zniknie eternit
Muzeum w Łowiczu
wraz ze starostwem
powiatowym przygotowują
się do zdjęcia eternitu
z dachów chałup w mini
skansenie w Łowiczu.
Trzy obiekty, w tym duży
czteroczęściowy okólnik,
zostaną pokryte strzechą
ze słomy żytniej (a nie
z najczęściej stosowanej
współcześnie trzciny).

– Długo czekaliśmy na zdjęcie tego eternitu – mówi dyrektor muzeum Marzena Kozanecka-Zwierz. – Można powiedzieć, że
to taki prezent dla nas, ale też dla
wszystkich zwiedzających, z okazji jubileuszu 110-lecia muzeum.
Dzięki położeniu strzechy, chaty nabiorą właściwego wyglądu.
Od wielu lat eternit wzbudzał dyskusje, zwiedzający wielokrotnie
zwracali nam na to uwagę.
Przypomnijmy, że oryginalna
strzecha spaliła się w 1978 roku,
w wyniku pożaru jaki wybuchł
w pobliskim zakładzie, którego już
nie ma. Wtedy właśnie na dachach
położono eternit. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa przedsięwzięcia. Ogłoszenia przetargu wyłaniającego
wykonawcę można spodziewać się
na początku kwietnia, a prace potrwają prawdopodobnie do końca
czerwca. Obecnie działa w Polsce

toMaszMatusIak
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eternit na dachach obiektów w skanseniezostałpołożonypodkoniec
latsiedemdziesiątychXXwieku,zgodniezpanującawówczasmodą.
nadszedłczas,bywreszciegozmienić.

dosłownie kilka firm, które produkują tego typu strzechę. Przygotowywana jest ona w taki sposób, że
efekt końcowy nie odbiega od oryginalnych strzech, jakimi przed laty
kryte były chłopskie chaty.
Można by ją impregnować, co
w razie pożaru wydłużałoby
czas spalania. – Po konsultacjach
ze strażą pożarną uznaliśmy, że
w tym przypadku nie ma potrzeby impregnacji – mówiła nam dyrektor Kozanecka-Zwierz. – Skansen jest nieduży i pilnowany, nie
ma już w jego otoczeniu zakładów,
które zagrażałyby jego bezpieczeństwu. Oprócz wymiany nakrycia
dachów, zostaną naprawione bądź
uzupełnione elementy konstrukcji

więźby dachowej. Zdjęcie eternitowych płyt wymaga wyniesienia
na zewnątrz (celem zabezpieczenia) całej zawartości obiektów, czyli mebli i narzędzi, dlatego skansen
na czas trwania remontu będzie zamknięty. Ściągnięty z dachów eternit zostanie oczywiście poddany
utylizacji. Ostatnią fazą remontu
będzie malowanie obiektów, które
i tak byłoby potrzebne. W kosztorysie wyceniono przedsięwzięcie
na 153 tys. zł, ale jest jeszcze zbyt
wcześnie by powiedzieć ile rzeczywiście wyniosą koszty.
Przy okazji przypominamy, że
od pierwszego kwietnia, po przerwie zimowej, otwarty będzie
skansen w Maurzycach.
tm
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Łowicz|25-leciediecezjiłowickiej

wych. Wśród nich znaleźli się m.in.
senator Przemysław Błaszczyk,
posłowie Paweł Bejda i Marek Matuszewski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik,
który wręczył diecezji i jej biskupom medale pamiątkowe „Pro Masovia” oraz marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień,
którego podarunkiem była płaskorzeźba w łowickich barwach.
Treść bulli papieskiej sprzed
25 lat odczytał na głos ks. Stanisław Plichta, sekretarz łowickiej
kurii. Na zakończenie mszy wszyscy zgromadzeni odśpiewali „Te
Deum”.

Tak uczczono srebrny jubileusz
25 lat temu, 25 marca 1992 roku, św. Jan Paweł II
ogłosił bullę „Totus Tuus Poloniae populus”,
której jednym z najważniejszych postanowień
było ustanowienie 14 nowych diecezji,
w tym także diecezji łowickiej. Wydarzenie
to wspominaliśmy w ciągu trzydniowych
obchodów jubileuszowych – 24-26 marca.

Bulla nominacyjna ks. bp Andrzeja F. Dziubyzaprezentowana
nawystawiewmuzeum.

Muzyczne zwieńczenie
obchodów
Dużo ludzi ściągnął też do bazyliki koncert zorganizowany
tam wieczorem 26 marca. Koncert był podzielony na trzy części – ludową, wielkopostną i patriotyczną. Wystąpili wykonawcy
związani z Łowiczem, prezentujący różne style i gatunki muzyczne,
tak jak różne były prezentowane
utwory – od Haendla po współczesne pieśni ludowe.
Publiczność mogła oklaskiwać
Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”, Zespół Śpiewaczy „Ksinzoki”
z kapelą Szymona Mońki oraz Łowicką Orkiestrą Kameralną i chór
katedralny. Zasłużone, gromkie
owacje zebrali soliści – najmłodsza z wykonawczyń, utalentowana
Malwina Ciesielska oraz znany tenor Marcin Drzażdżyński. Jednym
z utworów zaśpiewanych przez
niego była kompozycja „Krzyż
i orzeł” do słów ks. bp Józefa Zawitkowskiego. O odśpiewanie pieśni „Boże coś Polskę” zostali poproszeni wszyscy zgromadzeni
w bazylice.
Na zakończenie słowo wygłosił ordynariusz diecezji łowickiej
ks. bp Andrzej F. Dziuba, który porównał koncert do idealnego bukietu, w którym już nic nie
można zmieniać. On też udzielił
błogosławieństwa licznie zgromadzonej publiczności.
tm

DIeCezja w pIgułCe
Diecezjałowickabyłajedną
z14powołanychnaterenie
Polskiprzezśw.JanaPawła
IIw1992roku,wramach
reformyorganizacyjnejstruktur
kościelnychwPolsce.
napierwszegoordynariusza
powołanyzostałbpalojzy
orszulik,dotychczasbiskup
pomocniczywdiecezji
siedleckiej.Gdyw2004roku
przeszedłnaemeryturę,
zostającbiskupemseniorem,

sięze163parafii.Diecezja
zajmujepowierzchnię5.806
km2iliczyblisko600tys.
wiernych.księżyjestwniej347,
dotegook.60zakonników
iok.400sióstr.najejterenie
znajdująsięsanktuaria
wMiedniewicach,Głogowcu,
szymanowie,Domaniewicach,
białejrawskiejisuserzu.
Patronamidiecezjisąśw.
wiktoriamęczennicaorazbł.
honoratkoźmiński.tm
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wystawione bulle nominacyjne
łowickich biskupów, a także dokumenty z I Synodu Diecezji Łowickiej. Wystawę można będzie
oglądać jeszcze do 2 kwietnia.
Podczas wernisażu najważniejsze w 25-letniej historii wydarzenia wspominał ks. bp Alojzy
Orszulik. Biskup senior opowiadał o tym jak w tamten dzień
– raczej pochmurny i dość chłodny – przybył do Łowicza, by objąć władzę nad nowo utworzoną
diecezją (wcześniej był biskupem
pomocniczym diecezji siedleckiej). Mówił, że jednym z jego
pierwszych postanowień było
utworzenie w Łowiczu Wyższego Seminarium Duchownego
– na wernisażu byli jego alumni i kształcący ich kapłani. Biskup Orszulik wyjaśnił też, dlaczego na jego bulli nominacyjnej
nie ma podpisu św. Jana Pawła
II – papież był wtedy w szpitalu,
bullę z jego upoważnienia podpisywał kard. Angelo Sodano,
ówczesny sekretarz stanu Stolicy
Apostolskiej.

Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy” otwierał koncertpieśnią„onajświętszaMatkoboża”.

Modlitwa
i dziękczynienie
W sobotę, 25 marca, czyli
w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w bazylice została odprawiona dziękczynna msza święta
za ćwierć wieku istnienia diecezji.
Przewodniczył jej, a także wygłosił homilię, ks. bp Andrzej F. Dziuba. Brali w niej udział biskupi, kapłani, zakonnicy, siostry zakonne
i licznie przybyli wierni z diecezji.
Nie mogło zabraknąć przedstawicieli Sejmu oraz władz samorządo-

toMaszMatusIak
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Pierwszym akcentem było
otwarcie wystawy czasowej
na I piętrze Muzeum w Łowiczu. Na wernisażu pojawili się
obaj ordynariusze diecezji łowickiej – ten, który stał na jej czele od
początku, czyli ks. bp Alojzy Orszulik, oraz jego następca, sprawujący tę funkcję do dziś ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba. Był też
najmłodszy z czterech biskupów
diecezji – ks. bp Wojciech Osial.
Wystawione pamiątki pokazał i omówił kustosz skarbca katedralnego, ks. Stanisław Majkut. Ekspozycję otwiera wydruk
tekstu bulli papieskiej, wraz z jej
tłumaczeniem na język polski.
Można też oglądać kielich ofiarowany przez św. Jana Pawła II
do skarbca bazyliki, ornat, w którym papież Polak sprawował pamiętną mszę świętą na łowickich
Błoniach 14 czerwca 1999 roku,
a także ołtarz, przy którym sprawowana była tamta msza, naczynia liturgiczne i tryptyk medalowy wybity na pamiątkę
papieskiej pielgrzymki. Są też

Ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba–ordynariuszdiecezjiłowickiejod2004roku.

rEklaMa
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zastąpiłgopowołanywówczas
nabiskupaandrzejFranciszek
Dziuba,którydodzisiaj
sprawujetęfunkcję.
wlatach1992-2013biskupem
pomocniczymdiecezjiłowickiej
byłbpJózefzawitkowski,
obecniebiskupsenior,aod
2015rokufunkcjętąsprawuje
ks.bpwojciechosial.
Diecezjanależydometropolii
łódzkiej.tworzyją21
dekanatów,tezkoleiskładają
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Łódź|sukcesuczniówwkonkursiewiedzyoPodatkach

Uczennica ze Zduńskiej Dąbrowy w finale
16 marca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się II etap
tegorocznej edycji Łódzkiego
Konkursu Wiedzy o Podatkach.
Uczestniczyło w nim około 100
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.
Pierwsza część konkursu polegała na napisaniu testu, obejmującego 20 pytań. Do kolejnego
ścisłego etapu, polegającego na
udzieleniu odpowiedzi na 3 wylosowane pytania, zostało zakwalifikowanych 20 uczestników, spośród których 8 zakwalifikowało
się do III etapu.
Tematem przewodnim konkursu były podatki samorządowe.
Duży nacisk kładziono również
na ustawę o doradztwie podatkowym wraz z rozporządzeniami.
Za zajęcie II miejsca Sara
otrzymała telefon komórkowy
Sony Xperia oraz aktualne książki na temat doradztwa podatkowego.
Warto dodać, że w ubiegłych
latach uczennica ze Zduńskiej
Dąbrowy uplasowała się na III

i V miejscu w etapie wojewódzkim tegoż konkursu, co również
dało jej przepustkę do finału ogólnopolskiego w Katowicach. Weźmie w nim więc udział już po raz
trzeci.
Nauczycielem prowadzącym
jest wicedyrektor szkoły Zofia
Rosa, która uczy w szkole przedmiotów ekonomicznych.
Sara Ewkowska przyznaje, że
jako uczennica klasy maturalnej
Technikum Weterynaryjnego nie
ma obecnie przedmiotów ekonomicznych. Dlatego wiedzę w tym
zakresie zdobywa na zajęciach
Koła Ekonomistów pod kierunkiem Zofii Rosy. – Lubię zdobywać wiedzę z tego zakresu, ponieważ jest to interesujące i mam
pewność, że przyda mi się w codziennym życiu. W końcu nie ma
nic pewniejszego niż śmierć i podatki – dodaje, cytując Benjamina
Franklina.
O samym konkursie mówi, że
jest bardzo dobrze zorganizowany, wszystko na nim odbywa się
zgodnie z harmonogramem, a atmosfera jest bardzo przyjazna.

zsckrwzDuńskIEJDąbrowIE

Sara Ewkowska, uczennica klasy IV Technikum Weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej
Dąbrowie została laureatką V Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, zajmując w nim II miejsce. V miejsce zajęła Klaudia
Niedziela z ZSP nr 4 w Łowiczu. Obie wezmą udział etapie centralnym, który odbędzie się 7 kwietnia w Katowicach.

Reprezentacja ŁowiczawkonkursiewiedzyoPodatkachwłodzi.

klaudia z „ekonomika”
także w finale
W II etapie tegorocznego
Łódzkiego Konkursu Wiedzy
o Podatkach wzięło też udział
pięcioro reprezentantów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu. Są

nimi uczniowie klasy III o profilu ekonomicznym: Artur Blus,
Sylwia Bogusz, Michał Łacheta,
Klaudia Niedziela i Natalia Wojda.
Po części polegającej na napisaniu pisemnego testu, do kolejnego ścisłego etapu zakwa-

lifikowały się już tylko Sylwia
Bogusz i Klaudia Niedziela. W tej
części konkursu wraz z 20 najlepszymi uczestnikami z województwa musiały stawić czoła profesjonalnym doradcom zawodnym
i odpowiedzieć na ich pytania. –
Początkowo sprawiali wrażenie

groźnych, ale okazali się bardzo
życzliwi – opowiada Klaudia.
Pytali ją m.in., przed kim ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną doradca podatkowy oraz
kogo dotyczą zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.
Laureatką V miejsca została
Klaudia Niedziela i to ona pojedzie na etap finałowy do Katowic, który odbędzie się 7 kwietnia. Do konkursu uczennica
przygotowuje się pod kierunkiem
nauczycielki przedmiotów ekonomicznych Bożeny Wilkoszewskiej-Wielemborek.
Klaudia powiedziała nam, że
z kierunkiem, na którym obecnie
się uczy, wiąże swoją przyszłość
i chciałaby ekonomią zajmować
się w życiu. – Po konkursie zauważyłam, że podatki są nierozłączną częścią życia i wszędzie
się o nich mówi: w radiu, telewizji. Teraz zaczęłam na to bardziej
zwracać uwagę – mówi nam laureatka.
Jej nauczycielka ocenia poziom konkursu jako zaawansowany, gdyż jak przyznała,
wymaga od uczestników szczegółowej wiedzy merytorycznej, m.in.
z zakresu ustawy o ordynacji podatkowej. Docenia profesjonalne
przygotowanie konkursu. aa, mwk

Łowicz|MartynaMazgajnajlepszaw„Dziobaku”
W Pijarskich Szkołach
Królowej Pokoju
23 marca rozegrano
finał konkursu
„Z dziobakiem
naukowcem do Wiednia”,
sprawdzającego wiedzę
gimnazjalistów z zakresu
nauk przyrodniczych –
biologii, chemii i fizyki.
Brali w nim udział uczniowie
gimnazjów z Łowicza i powiatu łowickiego. Każda szkoła mogła wystawić maksymalnie trzech
najlepszych uczniów w rozegranych wcześniej etapach szkolnych.
Uczestnicy mieli do rozwiązania
różnego rodzaju zadania, w tym
także opierające się na obserwacji doświadczeń. Tradycyjnie już
– stosunkowo najwięcej punktów
rEklaMa

tracili na ogól w części z fizyki, za
to nadrabiali to w części z biologii.
Pierwsze miejsce i główną nagrodę – wycieczkę do Wiednia
– zdobyła Martyna Mazgaj z pijarskiego gimnazjum. Drugi był
Adam Surma z Gimnazjum nr 3,
a trzecia Karolina Nowak, także
z gimnazjum pijarskiego.
W klasyfikacji szkół również
najlepsi byli gospodarze. Drugie
miejsce wywalczyli uczniowie
Gimnazjum w Popowie, a trzecie
Gimnazjum nr 2 w Łowiczu.
– Ogólnie lubię nauki przyrodnicze, trudno powiedzieć,
którą najbardziej, chyba chemię
– mówił nam uczestnik konkursu Michał Sobczak z gimnazjum
pijarskiego. – Najbardziej fascynują mnie wszelkiego rodzaju doświadczenia empiryczne. Lubię
wszystko sprawdzać, przekonać
się naocznie, jak działa.

Konkurs cieszy się popularnością także ze względu na atrakcyjne nagrody. Główną była
tradycyjnie wycieczka do Wiednia, za drugie i trzecie miejsca uczniowie otrzymali tablety,
a każdy uczestnik finału także
pendrive. Z kolei w klasyfikacji
szkół nagrodą za pierwsze miejsce był laptop, za drugie zestaw
radiowy, a za trzecie pakiet filmów przyrodniczych.
Uczestnicy konkursu, w oczekiwaniu na wyniki, wysłuchali wykładu „Mikrokosmos i makrokosmos” współpracującego
z Politechniką Łódzką Jana Bitnera, specjalisty od takich zagadnień, jak na przykład biologiczno-przyrodnicze aspekty podróży
kosmicznych czy etyki i prawa
w biochemii.
Pracująca razem z nim małżonka Anna Klimczak-Bitner oraz
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W nagrodę pojedzie do Wiednia

Karolina, Adam i Martyna–pierwszatrójkategorocznego„Dziobaka”.

Malwina Lisek z Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi stworzyły
komisję przeprowadzającą konkurs i sprawdzającą pracę. „Dzio-

bak” został przeprowadzony po
raz ósmy. Dyrektor szkół pijarskich Przemysław Jabłoński dziękując szkołom za udział w nim,

zapowiedział, że będzie on przeprowadzany jeszcze w przyszłym
roku i za dwa lata, dopóki istnieć
będą gimnazja.
tm
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Łowicz – Santpedor|Gimnazjumnr2:uczniowiebylinawymianiewkatalonii

Żal było wracać z Hiszpanii

takjakpodczas
wcześniejszych
wyjazdów,takiteraz
gościezPolski
mieszkaliwrodzinach.

Wyjazd trwał od 27 lutego do 4
marca. O wrażeniach z niego rozmawialiśmy z młodzieżą przed tygodniem. Gdy zapytaliśmy ich,
czy jeszcze pamiętają, co robili
w Hiszpanii, chóralnie odpowiadali, że wciąż żyją wspomnieniami i nie mogą się doczekać 8
maja, gdy grupa z Katalonii (ale
też z innych szkół biorących udział
w projekcie) przybędzie do Polski.
Agata Kołucka – jedna z kooordynatorek projektu, powiedziała nam, że tym razem do Santpedor pojechali uczniowie młodsi
– przede wszystkim z klas I (było
ich 9, z klas II – 4 osoby, a z III
– tylko 3), ponieważ w maju do
Łowicza przyjedzie grupa z Katalonii, w której będą przede wszystkim osoby urodzone w 2003 roku.
Chodziło więc o to, aby uczniowie
byli w podobnym wieku, co zwykle ułatwia nawiązanie kontaktów.
Zarówno szkoła, jak i miasto
Santpedor są już dobrze znane
przedstawicielom Łowicza, ponieważ gościli tam już czwarty raz
(przy czym trzy wyjazdy z udziarEklaMa

łem młodzieży, jeden roboczy –
tylko dla kooordynatorów) i w ramach Comeniusa i Erasmusa.
Tak jak podczas wcześniejszych wyjazdów, tak i teraz goście z Polski mieszkali w rodzinach. Zapytani o to, czy wszystko
było w porządku, odpowiedzieli, że jak najbardziej. Codziennie
podczas wyjazdu mieli zresztą
obowiązek „meldować się” opiekunom o godz. 20. – był to czas,
który spędzali indywidualnie,
pod opieką Katalończyków.
Każdego dnia musieli jednak
wstać około 7 rano i wraz z miejscowymi uczniami dotrzeć do
szkoły w Santepedor na godz. 8.
Nie musieli się jednak specjalnie
tym stresować, ponieważ nie brali
udziału w lekcjach. Mieli warsztaty, próby do przedstawienia
i różne ciekawe spotkania.
– Tamtejsza szkoła jest dużo
większa od naszej i łatwo się
w niej zgubić, bo ma wiele korytarzy i wszystkie wyglądają
tam samo – opowiedzieli nam
uczniowie. Podobnie jak ich star-

GIMnazJuMnr2włowIczu

16 uczniów i 4 nauczycieli Gimnazjum nr 2
w Łowiczu wzięło udział w wyjeździe do
Santpedor w hiszpańskiej Katalonii, aby wziąć
udział w kolejnym przedsięwzięciu w ramach
programu Erasmus Plus. Szkoła realizuje go
z partnerami z Turcji, Włoch i Hiszpanii.
Projekt nazywa się „Employability on Stage”.

Grupa z Gimnazjum nr 2 w Łowiczunagłównymplacusantpedor,przedratuszem,pospotkaniu
zburmistrzemmiasta.

szych kolegów z Łowicza, którzy
tam gościli, zdziwił ich panujący
tam luz i nieporządek. Przejawia
się on np. tym, że do nauczyciela mówi się po imieniu, w szkole
nie zmienia się obuwia i nie ma
szatni na kurtki, a tuż przed budynkiem szkoły nastoletnia młodzież pali papierosy. Nie wszystkim z naszych rozmówców to się
podobało.
Społeczność Santpedor – zdaniem łowickiej młodzieży – jest

bardzo otwarta na innych. Ludzie
są tam bardzo życzliwi, uśmiechnięci i niemal wszyscy mówią sobie „buenos días” (dzień dobry)
lub „ola” (cześć).
Co do miejscowych specjałów,
to młodzież powiedziała nam,
że kilku osobom nie odpowiadała tamtejsza kuchnia, a Agata
Kołucka dodała, że to pierwszy
taki przypadek na wyjeździe zagranicznym. A chodziło o szynkę dojrzewającą, przysmak dla

osób o może nieco bardziej wyrafinowanych podniebieniach.
– I nie było tam w ogóle pizzerii, a kebab był tylko jeden – nasi
rozmówcy zwrócili uwagę na kolejną dużą różnicę między Łowiczem a Santpador: tam są tylko
restauracje.
W ramach projektu uczniowie z Gimnazjum nr 2 wystawili
w Santepedor swoje przedstawienie po angielsku „W poszukiwaniu pracy – I am looking for

a job”. Tym razem były to dalsze
losy bohaterki z Łowicza, która
po ukończeniu studiów na wydziale chemii szuka pracy. Ktoś
jej radzi, żeby poszła na targi pracy. Tam spotyka przedstawicieli
Agros Nova oraz OSM Łowicz,
którzy przedstawiają jej swoje
propozycje dotyczące podjęcia
pracy i rozpoczęcia kariery.
Gospodarze pokazali przedstawienie na temat błędów, jakich
trzeba unikać podczas rozmów
w sprawie pracy, Włosi położyli
akcent na nowe technologie, mówiąc o robotach medycznych i ratunkowych, Turcy – o bogatych
i wpływowych osobach, które innym narzucają swoją wolę.
W programie turystycznym
wyjazdu młodzież łowicka zwiedziła Santpedor (co ciekawe pod
opieką amerykańskiego native
speakera), pobliską Manresę oraz
Barcelonę.
Gdy wracali do Polski, ich katalońscy opiekunowie mieli już
spory zasób polskich zwrotów. A
Polakom żal było opuszczać kraj,
w którym żyje się jakby weselej
i jest znacznie cieplej (temperatura sięgała 20 st. C). Każdy z naszych rozmówców – a była ich
dziesiątka – chce wrócić do Hiszpanii.
mwk
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Bolimów|zbiórkakrwidladruhazosPziąbki

Bo człowiek jest człowiekowi potrzebny
Bardzo duże było wśród mieszkańców Ziąbek,
Bolimowa i innych miejscowości gminy Bolimów
zainteresowanie zbiórką krwi dla cierpiącego na
białaczkę Emila Przyżyckiego. Zorganizowano ją
w budynku urzędu gminy w niedzielę, 26 marca.

Emil Przyżycki jest strażakiem
OSP Ziąbki. Ma żonę i dwie córki. Zawsze znany był z chęci pomagania innym, teraz sam potrzebuje pomocy. Obecnie, od kilku
tygodni, przebywa w szpitalu przy
ul. Stefana Banacha w Warszawie.
– Krwi się nie kupi, krew trzeba
oddać – mówiła nam sołtys Ziąbek Urszula Bobrowska. – Człowiek człowiekowi jest potrzebny,
a takie akcje pokazują, że wbrew
temu, co mówi się o naszych czasach, wciąż można liczyć na serca
sąsiadów i znajomych.
To pierwsza taka duża zbiórka krwi w tej gminie i zarazem
pierwsza w urzędzie, choć nie jedyna – akcje krwiodawstwa prowadzi regularnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie.
Tym razem inicjatywa wyszła
od mieszkańców i rady sołeckiej
z Ziąbek, a szybko podjęli ją strażacy z tamtejszej jednostki OSP,
innych jednostek z terenów całej
gminy oraz urząd gminy. Koordynowała ją Magdalena Matusiak
z łódzkiego PCK, wcześniej
szczegółowych porad organizatorom udzieliła Jolanta Głowacka
z PCK w Łowiczu.
Ze względu na duże zainteresowanie, zdecydowano się przeprowadzić ją w budynku urzędu, na
co bez problemu przystały władze
gminy. Krew oddawali mieszkańcy z całej okolicy. – Większość
ludzi, którzy tu przyszli, kojarzę
z Ziąbek, Bolimowa czy sąsied-

wartopomagać,
wartoratować,
atymbardziej,
kiedypomocy
potrzebujektośznas!

toMaszMatusIak

tomasz.matusiak@lowiczanin.info

nich miejscowości – mówił nam
Witek Sobolewski. – To oczywiste,
że przyszliśmy tu, aby wspomóc
naszego człowieka, jednego z nas.
– Warto pomagać, warto ratować, a tym bardziej, kiedy pomocy potrzebuje ktoś z nas! – mówiła
nam Marzena Majewska.
Krew oddało 48 ludzi, co dało
21,5 l krwi, która będzie wykorzystana na pomoc dla pana Emila
i innych potrzebujących.

Pielęgniarki cały czas czuwały nadsamopoczuciemdawców.

Marzena Majewska
Chętnych było więcej – przychodziło wielu ludzi z przeziębieniami czy innymi dolegliwościami, które uniemożliwiły im
oddanie krwi. Pytali też o to szesnasto- i siedemnastolatkowie, ale
jako niepełnoletni również nie
mogli wziąć udziału.
– Niektórzy do mnie dzwonili i przepraszali, że nie mogą
wziąć udziału tym razem – mówiła nam Urszula Bobrowska.
– W takim przypadku prosiłam
o to, by spróbowali znaleźć i namówić inną osobę. Akurat mamy sezon na przeziębienia i grypy, dlatego chcemy tę akcję powtarzać.
Poważnie już myślimy o zbiórce

toMaszMatusIak

tOMasz
MatusIak

kOlejNa akCja
pOMOCY Dla eMIla
pRzYŻYCkIegO

Dh Rafał WitkowskizosPbolimów–jedenzwielustrażakówzgminy
oddającychkrew.Druhowieaktywniewspomagaliteżwzorganizowaniu
akcji.

w drugiej połowie czerwca, kiedy
zwykle jest tej krwi mało, a zapotrzebowanie duże.
Niezależnie od tego, w kwietniu zbiórkę krwi na rzecz Emila
rEklaMa

Łowicz-Skierniewice|Głosujpozakupach

Dziesiątacy grają
o mecz charytatywny
W czterech marketach sieci
Tesco w Łowiczu
i Skierniewicach trwa
do 4 kwietnia głosowanie
na trzy lokalne projekty
w ramach programu
grantowego „Decydujesz,
pomagamy”. Wśród nich
jest projekt Stowarzyszenia
Historycznego im. 10
Pułku Piechoty z Łowicza,
które walczy o wsparcie
organizacji meczu retro.
Do wygrania jest grant w wysokości 5 tys. zł. Prezes Stowarzyszenia Piotr Marciniak powiedział
nam, że rywalizacja jest trudna,
chociażby dlatego, że biorą w niej
udział dwa projekty ze Skierniewic, miasta większego od Łowicza, w którym znajdują się trzy
sklepy sieci Tesco. Ma jednak nadal nadzieję, że łowicki projekt zyska poparcie klientów sklepów.
Projekt „Dziesiątki” obejmuje organizację meczu charytatywnego, w którym wystąpią Oldboye reprezentacji

Łowicza vs Oldboye reprezentacji Polski. Mecz odbędzie się
w klimacie międzywojennych
rozgrywek piłkarskich. Zawodnicy będą ubrani w stroje z epoki
i będą grać w ręcznie uszytą piłkę. W czasie meczu grać będzie
orkiestra, a publiczność zostanie poproszona o to, aby założyła stroje nawiązujące do okresu
międzywojennego. W czasie imprezy odbędzie się także zbiórka
pieniędzy dla Mariusza Mysiury, łowiczanina poszkodowanego w wypadku samochodowym,
który przechodzi obecnie rehabilitację.
Głosowanie jest proste: każdy klient sieci Tesco otrzymuje
obecnie od kasjera podczas każdych zakupów (bez względu na
ich kwotę) jeden żeton uprawniający do głosowania, w myśl
zasady jeden paragon – jeden
żeton. Nie można jednak dzielić zakupów na pojedyncze produkty lub części, aby otrzymać
w ten sposób więcej żetonów.
Żeton powinien wrzucić do jednego z pojemników, którym
przypisano jeden z projektów. tb

Przyżyckiego chce też przeprowadzić wspomniany już Zespół
Szkół Publicznych w Bolimowie.
– Podziękowania należą się
wszystkim ludziom dobrego ser-

ca, którzy przyczynili się do
przeprowadzenia tej akcji – mówiła nam ze wzruszeniem Ewa
Przyżycka, żona Emila. – Jestem
wdzięczna zarówno organizatorom, jak i tym, którzy oddali krew,
tym, którzy chcieli to zrobić. Zachęcam wszystkich, by pomagali w ten sposób, zarówno Emilowi, jak i wszystkim innym, którzy
tego potrzebują.
Do podziękowań żony dołącza
się też sołtys Bobrowska. Obie panie mówiły, że ogrom zaangażowania różnych osób przerósł ich
oczekiwania. W gminie już na kilka dni wcześniej widać było wolontariuszy rozwieszających plakaty, na których wieszanie bez
wahania decydowali się na przykład właściciele sklepów. Akcję
nagłaśniali sołtysi w poszczególnych miejscowościach, pielęgniarki w przychodni, a w kościele
proboszcz ks. dr Krzysztof Chojnacki. 

–Donaszegoprzedszkola
uczęszczałastarsza,aobecnie
uczęszczamłodszacórkapana
EmilaPrzyżyckiego,którydał
namsiępoznaćjakoosoba,
którasamaszukałaokazjido
pomocyinnym.tegoniedasię
zapomnieć,botowyjątkowa
cecha.Dlategopostanowiliśmy
wesprzećrodzinęwtoczonej
przezniąwalce–powiedziała
namannaGłowacka-tarczyk,
dyrektorprzedszkolaw
bolimowie,
wktórymprzygotowywana
jestkolejnaakcjapomocy
dlap.Przyżyckiego.
2kwietniaodgodziny8.30do
godz.14.00.przedbudynkiem
przedszkolabędziemożna
kupićciasta,któreprzygotują
rodzicedzieciztejplacówki
orazzeszkołyPodstawowej
wbolimowie.oichdostarczenie
zaapelowałyradyrodziców
idyrektorzyplacówek.Jak
powiedziałanamdyrektor
Głowacka-tarczyk,wielu
rodzicównatychmiast
zadeklarowało,żedostarczy
nakiermaszprzygotowaneprzez
siebiewypieki.Dyrektorliczy,
żewieleosób,którewyjdziepo
mszachświętychzkościołaśw.
anny,skorzystazpoczęstunku
zaofiarę.Pieniądze,które
zostanąwtensposóbzebrane,
będąprzeznaczonenaleczenie
panaEmila.
EmilPrzyżycki,mieszkaniec
ziąbek,zachorowałna
białaczkę.obecniejest
hospitalizowanyipoddawany
chemoterapii.wminioną
niedzielęwbolimowieodbył
się,cieszącysiębardzodużym
zainteresowaniem,pobórkrwi
najegorzecz.tb
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Łowicz|akcja„spokrEwnienisłużbą”
Komenda Powiatowa PSP Łowicz przyłączyła się
do ogólnopolskiej akcji „SpoKREWnieni służbą”,
czyli zbiórek krwi dla potrzebujących, które zarazem mają
być hołdem dla Żołnierzy Wyklętych.
Zbiórkę przeprowadzono 25
marca w budynku komendy przy
ul. Seminaryjnej.
Większość oddających w niej
krew stanowili strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Łowicza i innych miejscowości
w powiecie, którzy tego dnia odbywali w komendzie grupowe
szkolenie podstawowe, przygotowujące do egzaminu 4 kwietnia
(kończącego trwający od stycznia
kurs). Krew oddawali też straża-

cy zawodowi oraz osoby niezwiązane z pożarnictwem. Udział
wzięło 21 osób, dzięki którym zebrano 9,45 litrów krwi. Chętnych
było więcej, ale 9 nie zostało dopuszczonych po szczegółowych
i bardzo restrykcyjnych badaniach. Zbiórkę przeprowadzono
w sześć godzin.
– Pierwszy raz oddaję krew,
pojawiła się akurat dobra okazja – mówił nam Jacek Wilk.
– Zdecydowałem się sam z sie-

bie, nikt mnie nie musiał specjalnie namawiać. To po prostu
chęć pomocy innym, nic więcej.
– Przede wszystkim chodzi oczywiście o pomoc innym – mówiła
nam Paulina Piotrowska. – Poza
tym byłam ciekawa jak to jest, bo
jeszcze nigdy wcześniej nie oddawałam krwi. Żołnierze Niezłomni, w zupełnie innym sensie, ale
też przelewali krew dla innych.
Na pewno warto o nich pamiętać,
ale w tym akurat przypadku, nie
to było najważniejszą motywacją.
Podobne zbiórki pod patronatem MSWiA odbywają się przez
cały marzec w różnych miejscach
w Polsce.
tm

toMaszMatusIak

Strażacy zebrali 9,45 litrów krwi

Paulina PiotrowskabyłajednązosóbreprezentującychnazbiórceosPwczatolinie.

Łowicz|Dlakogo1%?

Organizacje pożytku publicznego
liczą na nasze wsparcie
Jak co roku, rozliczając się z podatku
dochodowego, możemy jego 1% przekazać
wybranym przez nas organizacjom pożytku
publicznego lub konkretnej osobie, którą taka
organizacja się zajmuje. Nic nas to nie kosztuje
– ów 1% i tak musimy zapłacić.
Adresatami naszego 1% podatku zostać organizacje wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego. Także organizacje
i konkretne osoby z Łowicza
i okolic potrzebują takiego wsparcia. Organizacjami,
na które można dokonać odpisu,
są na przykład:
 Fundacja Czyń Dobro im.
Jana Pawła II (KRS: 0000235804)
 Stowarzyszenie
Centrum
Wolontariatu „Nadzieja” (KRS
0000254109)
 Komenda Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego w Łowiczu
(KRS 0000283814)
 Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej (KRS 0000255117)

Łowickie
Stowarzyszenie „Dać Szansę” (KRS:
0000053287)
 Towarzystwo
Upowszechniania Wiedzy „Wektor” (KRS:
0000186922)
rEklaMa

 Polski
Czerwony Krzyż
z dopiskiem „Łowicz” (KRS:
000225587)
 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”
(00002022789)
 Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej (KRS: 0000252350)
 Polski
Związek Niewidomych – Okręg Łódzki (KRS
0000087884), w informacjach
uzupełniających wpisując: „Dla
koła terenowego w Łowiczu”
 Polski Związek Krótkofalowców SP7PDL (KRS 0000088401),
w inf. uzup. „PZK OT37 – Łowicki Klub SP7PDL”
 Fundacja Studencka Młodzi
Młodym (KRS: 0000270261),
w inf. uzup. „MUKS Pelikan Łowicz 1330”
 Centrum Inicjatyw Lokalnych (KRS: 0000215720) – w inf.
uzup. „10 Pułk Piechoty”.
 ZOW Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Łodzi (KRS:

Nr 0000159203) w inf. uzup. „ dla
koła w Łowiczu”.
 Stowarzyszenie
Rehabilitacyjno-Edukacyjne „KARINO”
(KRS 0000403623)
 Stowarzyszenie
Rozwoju
Oświaty Gminy Łowicz (KRS
0000380831)

Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic (KRS:
0000110930)
 Zespół Szkół Specjalnych w
Mocarzewie (KRS: 0000076301)
 Szkoły
Pijarskie (KRS
0000120773), w inf. uzup. „Łowicz”)
 Harcerstwo Katolickie „Zawisza” FSE (KRS: 0000089011)
 1% można też przekazać
na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, wpisując Związek OSP
RP, KRS 0000 116 212, wpisując
w informacjach uzupełniających
wpisując nazwę i adres wybranej
jednostki.
pomoc dla konkretnej
osoby
Wielu podopiecznych z Łowicza i okolic korzysta z subkont Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”. Numer KRS tejże fundacji to 0000037904. By
pieniądze trafiły do osób związanych z Łowiczem, należy

w rubryce „cel szczegółowy”
wpisać dodatkowe informacje
– numer ewidencyjny oraz nazwisko i imię podopiecznego. Poniżej
podajemy (za stroną Urzędu Miejskiego w Łowiczu) – dane podopiecznych tejże fundacji (numer
ewidencyjny i nazwisko):
 11301 Łaziński Jan, 10244
Wilk Adrian Adam, 19005 Baleja Łukasz, 17089 Korzeniewska Amelia, 16250 Wróbel Jan
Piotr, 3459 Perzankowski Paweł
Jan, 19679 Zaczek Bartłomiej,
19680 Nezdropa Anna, 21251
Szkop Maria, 27321 Radomska
Gabriela.
 Kolejne fundacje i stowarzyszenia, o których wiemy: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” KRS
0000186434 (cel szczegółowy:
46/F Sylwia Sylwia Fijołek),
 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”
– KRS: 0000202278 cel szczegółowy: Pokora Antoni),
 Fundacja AVALON – KRS:
0000270809 (cel szczegółowy:
2177, Skomiał Dominika; 1721,
Zając Kacper; 3536,
 Fundacja „Jaś i Małgosia”
– KRS: 0000127075 (cel szczegółowy: #96, Kierus Jakub), Fundacja dla dzieci „Dar Serca”– KRS:

0000121785 (cel szczegółowy:
Chrabański Jakub),
 KRS, Krajowe Towarzystwo
Autyzmu Oddział w Łodzi – KRS
0000270540 (cel szczegółowy:
leczenie i rehabilitacja Bogumił
Bronecki).
Na naszą pomoc oczekują też
osoby dorosłe. Przykładem może
być:
 Cierpiąca na dystrofię mięśniową Agnieszka Kuźnicka – Fundacja AVALON: KRS
0000270809, cel: Kuźnicka, 6328.
Podana powyżej lista nie wyczerpuje wszystkich osób i organizacji działających na naszym
terenie. Podaliśmy te, o których
informacja znalazła się na stronie
Urzędu Miejskiego w Łowiczu,
bądź o których pisaliśmy wcześniej na naszych łamach. Namawiamy wszystkich, by przed podjęciem decyzji o przekazaniu 1%
upewnili się, czy może w ich najbliższym otoczeniu nie ma kogoś oczekującego na podobną
pomoc, albo też organizacji robiącej coś dla pożytku publicznego – nie musi to być koniecznie
działalność charytatywna. Oczywiście możemy też wybrać fundacje wspomagające potrzebujących
także w innych części kraju czy na
świecie – zachęcając do wspierania ludzi w naszym najbliższym
otoczeniu nie zapominamy też
o innych – każda pomoc potrzebującym jest dobra, a wybór jednej
trudny.
tm

Łyszkowice

Spotkanie
z mistrzynią
i jej trenerką
Każdy zainteresowany
może 1 kwietnia przyjść
na spotkanie z Katarzyną
Marszał oraz Elżbietą
Maciejewską w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu
w Łyszkowicach.
Drużynowej mistrzyni paraolmpijskiej w tenisie stołowym
nikomu w Łyszkowicach przedstawiać nie trzeba, tam bowiem
mieszka. Elżbieta Maciejewska
jest jej trenerką w kadrze narodowej osób niepełnosprawnych.
Funkcję tę pełni już od 2002 roku.
Z igrzysk paraolimpijskich w Londynie jej podopieczni przywieźli 5, a z Rio de Janeiro 8 medali.
Trenuje też klub IKS AWF Warszawa. Aktywnie działa na rzecz
promocji tenisa stołowego wśród
osób niepełnosprawnych.
Zainteresowani będą mogli
wypróbować profesjonalny sprzęt
do „ping ponga”, na przykład maszynę do podawania piłek. Planowane są też konkursy z gadżetami
do wygrania. Spotkanie jest adresowane zarówno do szkół, jak
i gości indywidualnych. Za pośrednictwem GOPS zostaną zaproszone osoby niepełnosprawne
z całej gminy. Początek o godzinie 12.00.
W planach GOKiS jest przywrócenie stałej sekcji tenisa stołowego.
tm
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ZSLG Głowno|IPowiatowykonkurswiedzyEkologicznej

rEklaMa

zania test z wiedzy ekologicznej,
następnie odpowiadali na losowo
wybrane pytania o różnym stopniu trudności (za 3 i 5 pkt.), by
w ostatnim zadaniu zmierzyć się
z wyzwaniem uprecyclingu
– w tym przypadku zaprojektowania i wykonania stroju z surowców wtórnych (zużytych płyt CD,
starych gazet, plastikowych butelek itp.). Tutaj podstawowym elementem wielu kreacji okazywały
się archiwalne numery „Wieści”.
Drużyny pracowały nad strojami
wieczorowymi, plażowymi, sportowymi, nakryciami głowy i propozycjami ubrań do szkoły – każda
drużyna temat swojej pracy znajdowała w losowo wybranej kopercie.

W czasie gdy jedna część grup
pracowała nad tym ostatnim zadaniem, druga połowa zawodników
uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez licealistów. Później nastąpiła zmiana grup – tak, że
każda z drużyn była i na warsztatach, i projektowała strój. Warsztaty nie były punktowane, stanowiły
odskocznię od skrupulatnie ocenianych konkursowych zadań.
O tym, na czym warsztaty polegały, opowiedziała nam Magdalena Balcerska z LO: – Żeby pozostać w tematyce ekologicznej,
najpierw przejrzeliśmy przystosowania ptaków do lotu, pokazując
narządy, które mają te przystosowania. Przeprowadzaliśmy sekcję

Gotowi do sekcji? To serca w dłoń! warsztatywekopracownibyłyelementemIPowiatowegokonkursu
EkologicznegowzslG,któryniepodlegałocenie.

serca, wątroby i żołądka, pracując
na organach kurczaków i indyków.
Wykonywaliśmy też różne doświadczenia pokazujące na przykład zły wpływ kwaśnych deszczy
na glebę i rośliny. Pokazywaliśmy
także jak wykonać ekologiczne fajerwerki przy użyciu olejków eterycznych ze skórki cytrusów.
Warsztaty odbywały się
w szkolnej ekopracowni i przy
użyciu mikroskopów zakupionych do placówki w ramach realizowanego od października
projektu „Poznać, doświadczyć,
zrozumieć”. Zadania konkursowe wykonywano na sali gimnastycznej. Szczególnie ciekawym
momentem była prezentacja za-
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Kreatywność mile widziana.nataliaGurajek–reprezentantkaGimnazjum
wzssrwwiowstarymwaliszewiewodpadówstrojugalowymzodpadów.

Laureaci miejsca I. DrużynaPowiatowegoGimnazjumsportowegonr2
wzslGwskładzie:Ewakołaczyk,MilenawalczakihubertJanicki
–tutajwfinalekonkurencjizuprecyclingu.strójnaplażęprezentował
przedjuryhubert.
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Pomysłodawczynią konkursu
dla uczniów gimnazjów była nauczycielka biologii Marta Polit-Wawrzyn, mająca na swoim koncie wiele sukcesów dydaktycznych
w postaci wygranych konkursów
i wyróżnień dla uczniów, jak również potrafiąca rozbudzać w nich
naukową pasję. W organizację
całego przedsięwzięcia pomysłodawczyni wciągnęła innych nauczycieli i licealistów – młodych
pasjonatów nauk przyrodniczych,
którzy przed gimnazjalistami wystąpili w roli ekspertów.
Celem konkursu była popularyzacja edukacji ekologicznej
i ochrony środowiska.
Uczestnicy pracowali drużynowo. Najpierw mieli do rozwią-
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Szesnaście trzyosobowych
drużyn gimnazjalistów
wzięło udział
w I Powiatowym Konkursie
Wiedzy Ekologicznej,
zorganizowanym
17 marca w Zespole Szkół
Licealno-Gimnazjalnych
w Głownie. Walka
o miejsce pierwsze była
niezwykle zacięta, a poziom
drużyny gospodarzy i gości
ze Starego Waliszewa
na tyle wyrównany, że
przedłużające się zmagania
postanowiono zakończyć
ogłaszając remis.
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Dwa miejsca pierwsze

Miejsce trzecie. DrużynaGimnazjumwzsnr2wbratoszewicach.

projektowanych i wykonanych
z odpadów strojów przed jury.
Zawodnicy prezentowali na sobie m.in. bikini z płyt CD, buty
na obcasach z nakrętek, bluzki
i spódnice z artystycznie pociętych gazet, ochraniacze z wytłaczanek po jajkach. Ich kreatywność została wysoko oceniona.
Drużyny z głowna
i waliszewa
szły łeb w łeb
Rywalizacja okazała się tak
wyrównana, a poziom zawodników tak wysoki, że konieczne
było zorganizowanie dogrywki.
Po długich zmaganiach, które nie
dawały jednoznacznego wyniku,
przyznano ex aequo dwa pierwsze
miejsca. Zajęły je drużyny Gimnazjum z Zespołu Szkół SRWWiO w Starym Waliszewie oraz
Sportowego Gimnazjum Powiatowego Nr 2 w ZSLG w Głownie.
W skład zwycięskiej drużyny
z Waliszewa weszli: Natalia Gurajek, Alicja Lisiecka i Szymon

Trojanowski, natomiast w skład
zespołu liderów z ZSLG: Ewa
Kołaczyk, Milena Walczak i Hubert Janicki. Drugiego miejscamw
zaciętej dogrywce między zwycięzcami nie dało się wyłonić, natomiast na trzecim uplasowała się
reprezentacja Gimnazjum z ZS Nr
2 w Bratoszewicach.
Laureaci I Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej otrzymali nagrody ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Zgierzu,
wręczone przez dyrektor ZSLG
Annę Lewandowską oraz członka Zarządu Powiatu Zgierskiego
Adama Świniucha. Opiekunowie
uczestników tego ciekawego przedsięwzięcia jeszcze przed opuszczeniem murów ZSLG mówili o tym,
że chętnie spotkaliby się na kolejnej
edycji. Również pomysłodawczyni
konkursu chciałaby, żeby inicjatywa ta była kontynuowana.
ewr
Więcej zdjęć z konkursowej
rywalizacji i warsztatów na portalu www.lowiczanin.info.
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Atrakcje czekały na uczniów
już od samego początku, kiedy
przechodzili przez bramki z wykrywaczami metalu. Prześwietlany był bagaż podręczny i okrycie
wierzchnie.
Dalej mogli już udać się do
działu Cargo, gdzie obserwowali
prace ładunkowe przy wykorzystaniu wózków widłowych, sto-

łów rolkowych i paleciaków ręcznych.
Przez łódzkie Cargo przechodzą m.in. towary spożywcze,
ładunki chemiczne, części do
samolotów, czy też towary wysokowartościowe. Na lotnisku wykorzystuje się highloader – urządzenie do załadunku kontenerów
i palet lotniczych.
Kolejnym miejscem, jakie
obejrzeli uczniowie, była strażnica Lotniskowej Straży Pożarnej, do której udali się niskopodłogowym autobusem polskiej
produkcji Solaris Urbino 12.
Wspomnieć warto, że to dość
niespotykane, bo na większości
lotnisk na całym świecie wykorzystywane są niemieckie autobusy Cobus.
W czasie tej krótkiej przeprawy młodzież mogła oglądać
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m.in. pas startowy, wieżę kontroli lotów i stary wojskowy śmigłowiec.
– Dowódca zmiany Lotniskowej Straży Pożarnej opowiedział
uczestnikom wycieczki o warunkach pracy, zasadach gaszenia
pożaru na lotnisku oraz wykorzystywanym sprzęcie – relacjonuje
nauczycielka Paulina Wiosetek-Kraszewska.
– Uczniowie zainteresowani byli sprzętem używanym do
sprawdzania ładunków pod kątem prześwietlania ich w związku z występowaniem materiałów
niebezpiecznych. Ponadto największe emocje wśród uczniów
– członków OSP wzbudzał wóz
Iveco Magirus Super Dragon.
Wszyscy chcieliby oglądać ten
wóz w trakcie ćwiczeń, które
niestety nie są dostępne dla sze-

bIblIotEkawkIErnozI
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rokiego grona dodała. Uczniowi
podczas pobytu na lotnisku obserwowali lądowanie samolotu
Small Planet Airlines z Tel Awiwu oraz Adria Airways z Mona-

chium. Jako ciekawostkę mogli
dowiedzieć się, że na płycie łódzkiego lotniska wylądował w lutym największy w historii portu
samolot – transportowy An-124

„Rusłan”. Należąca do ukraińskiego przewoźnika maszyna
przyleciał po helikopter wyremontowany w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1. oprac. aa

Stary Waliszew|Dzieńotwartywszkole

Rodzinne zmagania
Zespół Szkół
Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Waliszew i Okolic im.
Jana Pawła II w Starym
Waliszewie zorganizował
w niedzielę 19 marca
dzień otwarty. Atrakcji nie
brakowało.

Biblioteka w Kiernozi wespół z Anną Warabidązorganizowałakonkurs
frazeologicznypt.„Dwakrokistąd”dlawychowankówmieszczącegosię
wtejmiejscowościMłodzieżowegoośrodkasocjoterapii,rozstrzygnięcie
wkrótce.nazakończeniespotkaniadyrektorGbPzofiaserwachczytała
uczestnikomkonkursuwierszeannykwiecińskiej-utkinorazzachęcała
doczytaniaksiążekiodwiedzaniabiblioteki.mak

Uczniowie klas pierwszych technikum spedycyjnego w ZSP Nr 4nawycieczcewPorcielotniczym
im.władysławareymontawłodzi.

W skład zespołu wchodzi
obecnie przedszkole, szkoła
podstawowa oraz gimnazjum
(to ostatnie, jak wiadomo, czeka wygaszenie). Dzień otwarty rozpoczął się w placówce o
godz. 14.00 od pokazu umiejętności uczniów i turnieju, w którym wzięły udział trzy rodziny.
Na scenie najpierw zaprezentowały się przedszkolaki z poszczególnych grup, a następnie
uczniowie. Najmłodsze dzieci
wystąpiły w przebraniach moty-

li i żabek, zerówka świetnie wykonała układ choreograficzny, a
uczniowie skradli serca publiczności utworem „Piraci z Karaibów”.
Starsi uczniowie z podstawówki i gimnazjum występowali solo, a każdy utwór wyznaczał
uczestnikom turnieju rodzinnego czas na rozwiązanie kolejnego zadania. Trzy rodziny miały
do wykonania m.in.: portret pamięciowy szkoły, ułożenie puzzli, wykonanie rysunku poprzez
połączenie kropek, rozwiązywanie rebusów. Każde wyzwanie
było osobno punktowane, a po
zsumowaniu wyników okazało
się, że miejsce I zajęła rodzina
Ulatowskich, miejsce II – rodzina Trojanowskich, a miejsce III
– rodzina Cyganiaków. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy, a
w nagrodę – słodycze.
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Uczniowie klas
pierwszych technikum
spedycyjnego w ZSP
Nr 4 wybrali się
7 marca na wycieczkę
dydaktyczną do Portu
Lotniczego
im. Władysława
Reymonta w Łodzi.

zsP4

Spedycja na lotnisku

Piraci z Karaibów. napierwszymplanieweronikaFudałaialeksandra
PietrzakzklasyIsP.

W dalszych punktach programu był jeszcze mecz piłki
siatkowej, warsztaty plastyczne, kiermasz wielkanocny i poczęstunek. Goście mogli zwiedzić szkołę i zapoznać się z jej

ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017/2018, a także porozmawiać z dyrekcją, nauczycielami
i przedstawicielami organu prowadzącego, czyli stowarzyszenia.
ewr
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Okruchy życia
ODeSZLI OD NAS|18.03–23.03.2017
18 marca:
zofiabiełoszejew,l.76;
zdzisławkotarski,l.62.
19 marca:krystyna
Janowska,l.67,stryków
20 marca:Małgorzata
Mika,l.35,łowicz;zdzisław

Pomorski,l.66,stryków.
22 marca:Jansadowski,
l.75,łowicz;Emiliarosa,
l.61,łowicz;
andrzejGudaj,l.66.
23 marca:JanPłacheta,
l.88,Jamno.

WSPOMNIeNIA|PozostanąwnaszEJPaMIęcI

Janina Sołtyszewska (1914-2016)

Janina Sołtyszewska
(1914-2016)
rodzinaJaniny
sołtyszewskiejpochodziła
zokolickalisza.tatabył
kolejarzemiwczasieI
wojnyświatowejzostał
wysłanydorosji.Po
zakończeniuwojny
rodzinaosiedliłasię
włowiczu.PaniJanina
wdorosłymżyciu
zajmowałasięrobieniem
koronek,wpóźniejszym
czasiepracowała
wPowszechnejspółdzielni
spożywcówspołem.
byłaprawdopodobnie
najstarsząmieszkanką
łowicza-żyła102ipół
roku.
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Janina Sołtyszewska z domu
Wysocka urodziła się 17 marca
1914 roku w miejscowości Noskowo, która obecnie jest częścią Kalisza, jako córka Marianny i Jana.
Miała dwóch braci. Jej tata był kolejarzem i po wybuchu I wojny
światowej został wysłany służbowo do pracy w Rosji. Mama ruszyła w ślad za nim. Losy rodziny
w tym czasie nie są niestety znane.
Wiadomo jednak, że po powrocie z Rosji Wysoccy zamieszkali
w Łowiczu przy ul. Ogrodowej.
W latach 1928-1929 Wysoccy
pobudowali dom przy ul. Wygoda w Łowiczu, który od tego momentu niezmiennie jest gniazdem
rodzinnym. Janina Sołtyszewska
spędziła w nim większość swojego życia.
Jeszcze przed wojną Janina ukończyła w Łowiczu szkołę
podstawową, a następnie „Handlówkę”. Nie poszła jednak do
żadnej pracy na etat. Pracowała
w domu, wykonując ręczne robótki na sprzedaż na szydełku: serwety i firanki. W domu rodzinnym
do dzisiaj zachowało się wiele z nich. Zostały wykonane bardzo starannie, wręcz artystycznie.
Zdaniem rodziny Janina miała do
tego zajęcia „dryg” i musiała robić
je na dużą skalę, bo doszła do perfekcyjnej staranności. Laik mógłby pomyśleć, że to koronki robione maszynowo.
W 1940 roku Janina wyszła
za mąż za Stanisława Sołtyszewskiego pochodzącego z Bochenia. W tym samym roku dom rodzinny pani Janiny zajęli Niemcy,
zamieszkując w nim. Ona wraz
z mężem przeprowadziła się do
Bochenia, dopiero pod koniec
wojny wróciła do Łowicza.
Sołtyszewscy doczekali się
syna, który urodził się w 1944
roku i siedem lat później córki.
Stanisław Sołtyszewski pracował
na kolei na różnych stanowiskach,
m.in. w biurze projektowym czy
przy budowie linii kolejowych.
Pani Janina zawodowo zaczęła pracować pod koniec lat 50.
Poszła wtedy do pracy w PSS,
w której pracowała aż do emerytu-

ry, na którą przeszła w 1975 roku.
W PSS była pracownikiem biurowym, zajmowała się inwentaryzacją, krótko pracowała w jednym ze
sklepów.
Po przejściu na emeryturę podjęła się pomocy przy wychowaniu wnuczki Magdaleny, aby pomóc córce, która wraz z mężem
mieszkała we Wrocławiu. – Babcia była bardzo wymagająca, ambitna i pilnująca dyscypliny, choć
na pewno wobec mnie łagodniejsza niż wobec swoich dzieci
– wspomina dorosła dziś wnuczka. – Chciała jak najlepiej dla nas,
ale miała silny charakter i swoją
wolę narzucała wszystkim, choć
też motywowała. Bez wątpienia to
ona przez wiele lat była głową rodziny. Chciała, aby każdy wszystko „robił na maksa”.
Janina Sołtyszewska była aktywna też poza domem i pracą
zawodową. Angażowała się np.
w komitetach rodzicielskich
w szkołach, gdzie uczyły się jej
dzieci, należała do Rycerstwa Niepokalanej.
Dorosłe dzieci rozjechały się
po świecie. Syn zamieszkał na
Pomorzu, córka we wspomnianym już Wrocławiu. Sołtyszewscy pozostali sami w rodzinnym
gnieździe i radzili sobie dobrze
do 1998 roku. Wtedy zaczęły się
u nich problemy ze zdrowiem,
więc w rodzinie zapadła decyzja,
aby zamieszkali z rodziną córki we Wrocławiu. Janina i Stanisław zaczęli trafiać do szpitala. Dla pana Stanisława zarówno
nowe miejsce zamieszkania, jak
i problemy ze zdrowiem były trudną sytuacją. Za to pani Janina nie
miała żadnych problemów z przystosowaniem się do nowej sytuacji. Miejsce zamieszkania – jak
nas zapewniły jej córka i wnuczka – nie miało dla niej większego
znaczenia. Ważne było to, że miała przy sobie najbliższych, ponieważ dla niej liczyli się ludzie, a nie
miejsca, otoczenie.
W szpitalu też było jej dobrze,
bo była otwarta na ludzi, bez problemów nawiązywała kontakt nawet z osobami młodszymi od
siebie o 30 lat. – Szpital jej nie
załamywał, ale... musiałam być
u niej czasami dwa razy dziennie. Naprawdę była wymagająca
– wspomina córka.
Mąż pani Janiny zmarł w 2000
roku w szpitalu w Zabrzu, w wieku 88 lat. Po jego śmierci Janina
Sołtyszewska wraz z córką i zięciem przeprowadziła się do Łowicza, oczywiście na ulicę Wygoda,
do rodzinnego domu.
Do 2004 roku pani Janina była
sprawna i aktywna. Niestety,
w wieku 90 lat złamała kość udową. Została zoperowana, ale skutkiem złamania były problemy
z chodzeniem, które nasilały się,
pomimo kilkuletniej systematycznej rehabilitacji. Może na skutek
narkozy, a może też wieku, kontakt z nią zaczął się ograniczać.
Miała dni i lepsze, i gorsze – kiedy
nie poznawała ludzi. Przez pewien
czas straciła też mowę. W wieku
100 lat przeszła udar, po którym
nie było już z nią kontaktu. Zmarła 12 września 2016 roku w domu,

we śnie. Jak mówi rodzina „odeszła cicho i spokojnie”. Miała 102
i pół roku.
zawsze miała
cele życiowe
Janina Sołtyszewska jak już
wspomnieliśmy, była osobą o silnym charakterze. Zdaniem najbliższych zawsze miała wyznaczone
cele życiowe, po osiągnięciu których wyznaczała sobie nowe. Bardzo ważne było dla niej wychowanie i wykształcenie dzieci, które
ukończyły studia wyższe. – Babcia
chyba podświadomie wiedziała, że
w życiu ważny jest rozwój – mówi
wnuczka Magdalena, dodając, że
przejawem tego była dbałość zarówno o warunki bytowe, ale też
bycie na bieżąco z nowinkami
technicznymi. Jako bodaj pierwsza
w swojej okolicy kupiła telewizor
oraz samochód.
W swoim życiu stawiała jednak
zawsze na ludzi. Lubiła się z nimi
spotykać, odwiedzać lub zapraszać
do siebie. Jej dom scalał rodzinę.
Gdy ktoś zwrócił się do niej z prośbą o pomoc, mógł liczyć, że ją dostanie.
Lubiła bale i podróże. Wyjeżdżała na wczasy z mężem i dziećmi, a także sama na turnusy lecznicze do sanatoriów. Ulubione
kierunki tych wyjazdów były dwa:
Pomorze i Podhale.
Charakterystyczną cechą jej charakteru było też dbanie o siebie. Nigdy nie unikała lekarzy, których
lubiła odwiedzać. Można byłoby
powiedzieć, że nie odkładała spraw
zdrowia na potem, stosowała profilaktykę.
Bardzo dbała też o swój wygląd. – Mama była zawsze bardzo
elegancka, lubiła się ładnie ubrać,
choć nie miała na to dużo pieniędzy. Umiała sobie dobrze dobrać
garderobę, coś w niej zmienić, dobrać dodatki – wspomina córka
Anna, dodając, że jej mama umiała zadbać o to, aby być na bieżąco
z modą. – Nie umiała sama szyć,
ale miała dobrą krawcową. Potrafiła jechać do Warszawy, aby na wystawie czy w sklepie podejrzeć, co
się nosi. Rysowała to krawcowej,
aby jej uszyła.
Recepta na
długowieczność
Rodzina pani Janiny pytana
o to, co jej zdaniem wpłynęło na
to, że dożyła tak sędziwego wieku, wymienia kilka czynników:
wspomniana dbałość o zdrowie,
wyznaczanie celów życiowych,
które motywowały do działania, kontakty z ludźmi, które dostarczały energii. – Może te częste wyjazdy, zmiany klimatu, też
dobrze na nią wpłynęły – dodaje
wnuczka. Seniorka ich rodu nigdy nie paliła papierosów, alkohol
piła symbolicznie. W młodości
odchudzała się wręcz obsesyjnie,
w późniejszym życiu już nie. Jadła
natomiast bardzo dużo owoców
i warzyw z własnego ogródka.
Odżywiała się zdrowo i naturalnie. W starszym wieku miała wyjątkowo dobrą opiekę córki i zięcia. To na pewno nie było bez
znaczenia. Nie każdemu jest dane
dożyć 102 lat.
mwk

www.lowiczanin.info
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Osmolin|IkonaMatkiboskiejJasnogórskiejnawiedzaparafie

Łowicz

Powitali Matkę na granicy wsi

Ks. Tomasz
Abramowicz
poprowadzi
rekolekcje

Obraz witałyrównieżdziecizkółkaróżańcowego.

sporo mniejszą parafią – tłumaczyli mieszkańcy. Obraz został
przywitany godnie i przez wiele

MarcInkucharskI

kopii obrazu. To swoiste wędrowanie zapoczątkował ks. kard.
Stefan Wyszyński w 1957 roku
i trwa ono do dzisiaj.
Obraz do Osmolina przyjechał w asyście policji oraz samochodów straży pożarnej z Pacyny. – Jedzie, już chyba jedzie...
– wypatrywali obrazu zgromadzeni przy drodze mieszkańcy
pomiędzy odmawianiem koronki, różańca, modlitwami – a to
za wszystkich spoczywających
na cmentarzach, a to za samotnych, chorych, cierpiących itd.
Pretekstem do objęcia modlitwą wszystkich spoczywających
na cmentarzach było sąsiedztwo
miejscowego cmentarza, przy
którym oczekiwano na obraz.
– Może nie ma nas tak dużo,
jak w Sannikach, ale jesteśmy

MarcInkucharskI

Kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
nawiedziła we wtorek, 28 marca, parafię św.
Marcina w Osmolinie w gminie Sanniki. Obraz
został powitany przez tłumnie zgromadzonych
mieszkańców Osmolina i okolic na granicy wsi
– nadjechał od strony gminy Pacyna.
Przygotowania do powitania obrazu trwały od kilku dni.
Były to przygotowania zarówno
duchowe – poprzez uczestnictwo w rekolekcjach, jak również
przygotowania o charakterze
organizacyjnym. Mieszkańcy
Osmolina udekorowali bowiem
trasę wędrówki obrazu flagami
kościelnymi oraz narodowymi.
Wiele rodzin przystroiło również swoje posesje flagami, kolorowymi wstążkami i proporczykami, a w wielu oknach dało
się zauważyć reprodukcje świętego obrazu.
W dzień peregrynacji mieszkańcy krzątali się przy drodze
i na podwórkach już od samego rana. Ulica była zamieciona, obejścia posprzątane. – Panie, dzisiaj to peta na drodze
nie znajdziesz. Każdy się starał
uprzątnąć obok swojego domu,
żeby wstydu nie było – opowiadali mieszkańcy. Przystrojona
była nie tylko ulica Kościelna,
przy której znajduje się kościół,
ale również droga w kierunku Kiernozi, którą następnego
dnia przejechał obraz, po środowej, krótszej niż w Osmolinie,
wizycie w kaplicy w Lwówku
w gminie Sanniki. Wspomniana
kaplica w tej miejscowości jest
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i pełni funkcję tzw. kościoła filialnego parafii w Osmolinie.
Przed przyjazdem obrazu odbyło się specjalne nabożeństwo
oczekiwania na spotkanie z Matką Bożą. W tym roku przypada
jubileusz 50-lecia peregrynacji

Obraz nieśli strażacy z OSP, ewangeliarzzaśmiejscowiksięża
zosmolina.

Wierni mieli do przejścia blisko
kilometr, a przecież obraz wraz
z konstrukcją nie jest lekki, waży
około 80 kg. Dlatego też dokonywano zmian, obraz niosły również druhny z miejscowej OSP.
Mszy świętej w osmolińskim
kościele przewodniczył bp Wojciech Osial. Po uroczystej Eucharystii i Apelu Jasnogórskim,
który poprowadził o. Krzysztof – kustosz Obrazu Nawiedzenia, rozpoczęło się czuwanie
modlitewne. Następnego dnia
obraz miał odwiedzić kaplicę
w Lwówku, a po mszy pożegnalnej, o godz. 15.00, wyruszyć
w kierunku Kiernozi. Od 30
marca obraz będzie w parafiach
dekanatu żychlińskiego. mak

osób. Na miejscu były sztandary szkół z gminy, strażackie oraz
feretrony czyli przenośne, obustronnie namalowane obrazy religijne czy też przenośne witraże w ozdobnych ramach. Przede
wszystkim jednak byli mieszkańcy – całe rodziny, również
z małymi dziećmi w wózkach,
ludzie wspierający się kulami oraz tacy, którzy przyjechali
z odleglejszych miejscowości rowerami.
Przed godziną 17.00 wreszcie
nadjechał od strony Pacyny długo
oczekiwany samochód – kaplica
z kopią obrazu. Po krótkim powitaniu i ucałowaniu przez biskupa Wojciecha Osiala obraz został
przejęty przez miejscowych strażaków, ewangeliarz przez księdza proboszcza. Obraz procesyjnie zanieśli do kościoła strażacy
w odświętnych mundurach.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na stronie
www.lowiczanin.info

Sanniki|PeregrynacjaobrazunMPJasnogórskiej

toMaszMatusIak

Papież Franciszek 18 marca mianował Nuncjuszem Apostolskim w Rwandzie (środkowo-wschodnia Afryka) księdza
prałata Andrzeja Józwowicza,
podnosząc go jednocześnie do
godności arcybiskupa ze stolicą
tytularną w Lauriaco.
Ks. Andrzej Józwowicz urodził
się 1965 r. na Podlasiu. Święcenia
kapłańskie przyjął w 1990 roku.
Został inkardynowany (przypisany) do diecezji łowickiej. Jest
doktorem praw obojga. Wstąpił

Główna część uroczystości
miała miejsce w kościele w Sannikach. Już przed 17.00 zgromadził
się tam tłum wiernych. Przywieziony przez ojców paulinów obraz
powitali ks. bp Józef Zawitkowski i proboszcz z Sannik ks. Stanisław Dujka, a wraz z nimi pozostali kapłani i wierni – wśród nich

parafianie, od najmłodszych po
najstarszych, ministranci, przedstawiciele wspólnot parafialnych,
samorządowcy, strażacy, a także członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Sanniki”
– ich przedstawiciele byli jedną ze
zmieniających się grup, które nosiły obraz podczas procesji wo-

kół kościoła. Muzyczną oprawę
procesji zapewniła Orkiestra Dęta
OSP Sanniki.
Mszę świętą odprawiał ks. bp
Zawitkowski, a koncelebrowali
ją kapłani z dekanatu. Czuwanie
modlitewne trwało do północy,
po czym odprawiona została pasterka maryjna.
tm

Łowicz

Droga krzyżowa
Tradycyjnie już w parafii pw.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Łowiczu, w piątek poprzedzający rekolekcje, ulicami Korabki
przeszła droga krzyżowa. Wyruszyła po wieczornej mszy świętej,
już po zapadnięciu zmroku.
Wierni przeszli trasą wiodącą
przez ulice Brzozową, Strzelecką,
Żołnierską, ponownie Strzeleckia, Lipową i Dolną z powrotem
do kościoła, gdzie proboszcz ks.
Adam Domański udzielił wszystkim błogosławieństwa.
W tym roku na poszczególnych
stacjach czytano rozważania bł.
Honorata Koźmińskiego, jednego z patronów diecezji łowickiej.
Krzyż nieśli m.in. członkowie
rady parafialnej, uczniowie Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej, rodzice z dziećmi i dziadkowie.
tm

Nuncjusz Apostolski
w Rwandzie

W diecezji łowickiej
trwa peregrynacja kopii
obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej. 26 marca
dotarła ona do parafii
pw. św. Józefa w Sannikach,
skąd przybyła ze Słubic
w tym samym dekanacie.
Poprzednio obraz ten
gościł tam 41 lat temu
(11 października 1976 roku).

Obraz NMP Jasnogórskiej niosączłonkowieregionalnegozespołuPieśniitańca„sanniki”.

Od 2 do 4 kwietnia w łowickiej
parafii Chrystusa Dobrego Pasterza
trwać będą tegoroczne rekolekcje
wielkopostne. Do ich prowadzenia
zaproszony został pijar z Krakowa,
ks. Tomasz Abramowicz. Będzie
on głosił nauki podczas mszy św.
według następującego harmonogramu. W niedzielę, 2 kwietnia,
dla dorosłych o 7.00, 8.00, 12.30
i 17.00; dla młodzieży o godz.
10.00, dla dzieci o 11.15.
3 i 4 kwietnia dla dorosłych
o 8.30, 10.00, 16.30 oraz 18.00;
dla uczniów szkół podstawowych
o 11.30, dla gimnazjalistów o 12.30.
Na mszy św. odprawionej we
wtorek o godz. 10.00 udzielany
będzie sakrament chorych. Spowiedź prowadzona będzie zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek, podczas wszystkich mszy
św.
mwk

Diecezja łowicka|„nasz”dyplomata

Wierni tłumnie przybyli przywitać ikonę

Przygotowania do wizyty trwały od kilku dni. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości zdobili trasę peregrynacji flagami
narodowymi, papieskimi i maryjnymi, a także wstążkami w tych
barwach, a w wielu oknach pojawiły się reprodukcje cudownego
obrazu z Jasnej Góry.
W Wólce Wysokiej mieszkańcy i licznie zgromadzeni strażacy z całej gminy od godziny
16.00 wyglądali samochodu-kaplicy z obrazem, aby powitać go
przy tamtejszej kapliczce (w tym
roku mija dokładnie 90 lat od jej
postawienia). Ze względów organizacyjnych nie było planowanej
początkowo procesji stamtąd do
Sannik, samochód-kaplica z obrazem zatrzymał się tylko na chwilę.

21

do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej 1 lipca 1997 roku,
pracując kolejno w przedstawicielstwach papieskich w Mozambiku,
Tajlandii, Węgrzech, Syrii, Iranie
i Rosji. Zna włoski, angielski,
francuski, rosyjski i portugalski.
O nominacji na stronie internetowej diecezji łowickiej poinformował rzecznik prasowy ks. Piotr
Karpiński. Poza informacją napisał krótko o tym, że to duże wydarzenie dla diecezji, która właśnie obchodzi 25-lecie. opr. mwk

Sanniki|MobilnyPunktInformacyjny

Bezpłatne konsultacje
Na bezpłatne konsultacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania z funduszy europejskich oraz zasad ubiegania się
o dotacje zaprasza 5 kwietnia do
Sannik Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
działający na co dzień w Płocku.
Tego dnia w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sannikach w godzinach od 10.00 do 14.00 będzie gościł Mobilny Punkt Informacyjny.

Podczas konsultacji będzie
można uzyskać informację o możliwościach otrzymania unijnego
dofinansowania oraz o zasadach
ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi możliwości wsparcia, w tym również pożyczki i poręczenia finansowe przeznaczone
na rozpoczęcie czy rozwój działalności. Wskaże kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy
finansowej 2014-2020. opr. mak
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Aktualności
Łowicz |olimpiadalingwistykiMatematycznej

Łowicz|konkurswiedzyMechatronicznej

Licealistka szkół pijarskich
czyta hieroglify
wać treść zapisów w wymarłych
językach.
Uczestnicy mają na przykład
podane kilka zdań w danym języku z tłumaczeniem i muszą na
ich podstawie przetłumaczyć albo
ułożyć inne zdanie. Albo też mają
kilka symboli piktograficznych
z tłumaczeniami i na podstawie
ich analizy muszą też odgadnąć
znaczenie innych z tego samego
języka.
– Każdy język jest jakimś kodem, schematem – powiedziała nam Weronika. – Analizując
pewne zależności, powtarzające
się czy podobne sekwencje, jesteśmy w stanie małymi krokami
odkrywać w nich sens. Rozwią-

Weronika lubi rozwiązywać
trudne zagadki–olimpiada
lingwistykiMatematycznejjest
ichpełna!

Pierwsza wędrówka

1.łowIckIszczEPPEłnIa

W sobotę, 25 marca,
odbyła się pierwsza
zbiórka nowo powstałego
Zastępu Wędrowniczego
„Siódemka”, którego
zastępową jest
dh. Katarzyna Rześna
z 1. Łowickiego Szczepu
Pełnia w strukturach ZHP.

Uczestnicy wędrówki na trasie. Jakwidać,humorydopisywały.
Pośrodku(wczerwonejbluzie)zastępowa„siódemki”katarzynarześna.

zrobiła sobie zdjęcie z pomnikiem
Wokulskiego w nadziei, że przyniesie im to szczęście podczas egzaminu dojrzałości.
Kolejnym przystankiem zastępu była stacja Skierniewice
– Rawka. Od tego momentu zaczęła się prawdziwa piesza wędrówka.
W radosnym nastroju wędrownicy
pokonali ok. 10 km, przedzierając
się przez okoliczne wsie i lasy. Celem podróży była działka jednego
z druhów w Joachimowie-Mogiłach, na której harcerze zatrzymali
się na noc. Nie zabrakło oczywiście czasu na ognisko i spaghetti
ugotowanego na polowej kuchni.
Wieczorem zastęp integrował się
przy karcianych grach, co okazało
się być najbardziej zabawną częścią wyprawy.
Następnego dnia, mimo wielu
napotkanych przygód (grupa nie
zdążyła na pociąg, którym planowała wracać do domu), wszyscy
cali i zdrowi wrócili do domów. gk

Katarzyna Chrząszcz i dr Marek Bieniasjużporazdrugigościnnie
wygłosiliwykładypodczasszkolnegoDniaMatematyki.

Łowicz|Pijarskielo

Dzień z matematyką
Mówi się, że jest ona
„królową nauk”
i z pewnością królowała
16 marca w szkołach
pijarskich w Łowiczu
– zorganizowano tam kolejny
„Dzień z matematyką”.

Sanniki|kawiarniaprzypałacuotwartawdnikoncertów,awkrótcewweekendy

Et Manus. Jak u Eli” z Grzybowa
w gminie Słubice (powiat płocki).
Operator kawiarni płaci Europejskiemu Centrum Artystycznemu w Sannikach comiesięczny czynsz w wysokości 430 zł
w sezonie letnim od 1 maja do 30
września oraz 220 zł w sezonie zimowym. Wybór najemcy odbył
się w drodze kolejnego przetargu, na który wpłynęła tylko jedna oferta.
Najbliższy koncert chopinowski zaplanowany jest w pałacowej
sali koncertowej w niedzielę, 2
kwietnia. Zagra Paweł Kowalski,
towarzyszyć mu będzie Maria Pakulnis.
mak

MarcInkucharskI

Na „Łakocie Chopina” do oranżerii
W dni koncertów chopinowskich w pałacu w Sannikach czynna będzie od godz. 12.00 nowo
otwarta kawiarnia „Cor Et Manus.
Jak u Eli”. Mieści się w oranżerii pałacowej. Począwszy od maja
kawiarnia będzie czynna również
w weekendy. Godziny otwarcia
jeszcze nie zostały ustalone.
Kawiarnia serwuje m.in. „Łakocie Chopina” – muffiny z bitą
śmietaną, owocem granatu, a do
tego świeżo parzone espresso. Są
też ciasta, a wkrótce będą desery lodowe. Kawiarnia czynna jest
w dni koncertów od 12.00 do 18.00.
Pomieszczenie oranżerii wynajęła Spółdzielnia Socjalna „Cor

Pałacowa oranżeria zzewnątrz.

i Piotrkowa Trybunalskiego, ale
także z miejsc bardziej odległych:
z Białegostoku, Poznania, Turku,
Ełku.
Konkurs odbędzie się w piątek, 7 kwietnia, na terenie ZSP 1
przy ul. Podrzecznej. Organizatorzy, przy pomocy sponsorów,
przygotowali wartościowe nagrody – zarówno dla szkół, jak też
dla uczniów. W kwalifikacjach
indywidualnych są nimi między
innymi: laptop z funkcją tabletu,
kamerka sportowa i zestawy narzędzi. Szkoły mają szansę wygrać sprzęt do pracowni: projektor
multimedialny, stację lutowniczą
oraz narzędzia.
mak

– Pomysł wzięcia udziału
w tej olimpiadzie zrodził się we
mnie podczas lekcji matematyki
– mówi Weronika. – Pani Elżbieta
Cywińska pokazała nam przykładowe zadanie z dziedziny lingwistyki matematycznej i powiedziała, że jeśli ktoś jest zainteresowany
tego typu zadaniami, to służy pomocą. Od razu mi się to spodobało, bo to jest jak rozwiązywanie
zagadek.
tm

Łowicz – Skierniewice – Joachimów Mogiły |zhP

Wszyscy żądni przygód ochotnicy (10 osób w wieku od 16 do
21 lat) zebrali się pod pomnikiem
papieża Jana Pawła II punkt 13.00,
gotowi na wszystkie – bardziej
i mniej oczekiwane – wyzwania.
Punktem startowym wycieczki
był dworzec PKP Łowicz Główny, skąd cała grupa pojechała do
Skierniewic. Tam, na dworcu,
grupa tegorocznych maturzystów

Prawie 50 uczestników z 12
szkół z terenu całej Polski zgłosiło chęć udziału w organizowanym
po raz piąty przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10
Pułku Piechoty w Łowiczu Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy
Mechatronicznej.
Uczestnikami konkursu są
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o kierunku mechatronicznym oraz pokrewnych
(elektrycznym, elektronicznym,
mechanicznym oraz automatyki).
Do konkursu zgłoszone zostały zespoły m.in. ze szkół technicznych z Łodzi, Kleszczowa,
Pabianic, Rawy Mazowieckiej

toMaszMatusIak

To, że uczniowie na konkursach czy olimpiadach wykazują się znajomością angielskiego,
niemieckiego czy rosyjskiego nikogo nie dziwi. W olimpiadzie,
w której sukces odniosła Weronika, uczestnicy pracują na przykład na tekstach w języku suahili – a to i tak nie najtrudniejsza
rzecz, bo są też na przykład wymarłe języki plemion indiańskich
czy starożytne egipskie pismo
hieroglificzne.
Oczywiście nikt nie wymaga
od uczestników znajomości tych
języków, trzeba się natomiast wykazać zdolnościami analitycznymi, logicznymi i intuicją. Tak jak
badacze, próbujący rozszyfrowy-

zywanie takich zadań to zajęcie
wymagające wielkiego wysiłku
i cierpliwości, ale też dające trudną do wyrażenia satysfakcję. Stosunkowo najłatwiej jest rozszyfrowywać języki sztuczne, ponieważ
tworzyli je ludzie nam współcześni, podobnie myślący, poza tym
tworzyli je w jakimś konkretnym
celu. W przypadku języków naturalnych, zwłaszcza tych egzotycznych, sposób kojarzenia poszczególnych pojęć bywa zaskakujący.
Na przykład w języku jednego
z indiańskich plemion słowo
„wędka” ma ten sam rdzeń co nazwa gatunku drzewa, z którego
oni takie wędki wykonywali.
Zdaniem Weroniki, najbardziej w tym konkursie przydają się zdolności matematyczne,
a także dokładna znajomość zasad
gramatyki języka polskiego, która
jest bardzo złożona, a więc bogata
w różne schematy. Mniejsze znaczenie – jej zdaniem – ma to, ile
kto zna języków obcych.

toMaszMatusIak

Weronika Plichta z Pijarskiego LO w Łowiczu
pojedzie 8 kwietnia do Wrocławia, by walczyć
o jak najlepszy wynik w XV Olimpiadzie
Lingwistyki Matematycznej. To jedna z mniej
znanych, ale za to niezwykle ciekawych olimpiad.

Duże zainteresowanie
konkursem w ZSP 1

Najpierw, o godz. 9.00, uczniowie przystąpili do szkolnego etapu
międzynarodowego konkursu matematycznego „Kangur”. W tym
roku w liceum wzięło w nim udział
16 uczniów klas I, 12 z klas II i 5 tegorocznych maturzystów.
Byli wśród nich uczniowie
wszystkich profili nauczania. Do
konkursu w swoich kategoriach
wiekowych podeszli też ich młodsi koledzy z klas II, III i V szkoły podstawowej oraz I gimnazjum
– wyzwaniem było rozwiązanie
w 75 minut 30 zadań o różnym
stopniu trudności.
„Kangur” co roku jest organizowany w okolicach 14 marca, czyli międzynarodowego dnia
liczby „Pi” (według zapisu stosowanego w krajach anglosaskich to
w kalendarzu 3.14). Konkurs narodził się w Australii – dlatego też
kangur jest jego symbolem.
Podczas szkolnego „Dnia z matematyką” uczniowie wysłuchali

też wykładów gości z Politechniki Łódzkiej.
Najpierw doktorantka WTIMS
Katarzyna Chrząszcz zaprezentowała referat „Gdzie się kryje matematyka w finansach”. Później
na temat różnych sposobów mierzenia odległości mówił dr Marek
Bienias, adiunkt w Instytucie Matematyki (najlepszy absolwent Politechniki Łódzkiej w 2011 roku),
w wykładzie „Czy kula może być
kwadratem?”. Oboje byli gośćmi
„Dni matematyki” w szkołach pijarskich już dwa lata temu.
– Ja byłam w grupie, która słuchała wykładu o finansach w matematyce – mówiła nam Natalia
Kosmowska. – Uważam, że byliśmy do niego dobrze przygotowaniu, bo większość tych zagadnień omawialiśmy wcześniej na
lekcjach z panią Elżbietą Cywińską, dzięki czemu byliśmy w stanie zrozumieć nawet te trudniejsze
zagadnienia. Myślę, że wykład był
ciekawy i zarazem przystępny.
Uczestnicy mogli się później
przekonać ile z wykładów wynieśli, przystępując do rozwiązywania zadań w grupach. Była też
niespodzianka – ośmioosobowe
zespoły dostały za zadanie podzielenie na równe osiem części koła
– okazała się być nim pizza. tm
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Gmina Kocierzew Płd. |Po21latachpracyodchodzizurzęduMariannaJasińska

niosły w jej zawodowym życiu
kolejne zmiany. Od stycznia 1996
roku rozpoczęła pracę w Urzędzie
Gminy w Kocierzewie Płd. Doskonale pamięta, że do pracy przyjmował ją wójt Robert Sikorski.
Potem towarzyszyła pełniącym
kolejne kadencje wójtom Grzegorzowi Stefańskiemu i do chwili obecnej Agnieszce Wojdzie.
Jak nam zdradza, czas na emeryturze postanawia spożytkować na podróże – na początek po
kraju, a także poświęcić go rodzinie. Prywatnie ma troje dorosłych dzieci: córkę i dwóch synów.
– Na całe wakacje przylatuje moja
wnuczka z Chicago. Co roku bywam u nich w lato, teraz chcielibyśmy, żeby nauczyła się trochę lepiej języka polskiego – mówi.

Życie zaczyna się na emeryturze...
Taki był napis na torcie, jakim częstowała po
zakończonej sesji odchodząca po 20 latach pracy
na stanowisku skarbnika w Urzędzie Gminy
Kocierzew Płd. Marianna Jasińska.

oklaskami

Czas dla rodziny
i podróże po kraju
Marianna Jasińska pochodzi
z Płaskocina w gminie Kocierzew
Płd. – W 1980 roku, jeszcze jako
panienka, przyjmowałam się do
pracy w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym
w Kocierzewie, który obsługiwał
wszystkie szkoły na terenie gminy
– wspomina. Stąd bardzo dobrze
układała jej się współpraca z dyrektorami szkół.
Po reformie oświaty został utworzony podobny zespół
w Łowiczu, który obsługiwał aż 6
gmin, a ona została w nim mianowana główną księgową.
Kolejna reforma i przekazanie
oświaty ponownie gminom przy-

Odchodząca na emeryturę skarbnik Marianna Jasińska kroi tort pożegnalny,naktórymwidniejenapis
„Życiezaczynasięnaemeryturze...”.

Kiernozia |ostatecznauchwałaoreorganizacjiszkół

Gimnazjum włączone do podstawówki
Uchwałę o dostosowaniu
sieci szkół w gminie
do nowego ustroju
szkolnego podjęli
22 marca radni
gminy Kiernozia.
Oznacza to, że – zgodnie
z przewidywaniami oraz podjętą około miesiąc wcześniej tzw.
uchwałą intencyjną w tej sprawie
– Gimnazjum w Kiernozi zostanie włączone w struktury tamtejszej podstawówki.
Formalnie więc Gimnazjum
w Kiernozi zakończy działalność
31 sierpnia 2017 roku.
Jakie będą konsekwencje dla
uczniów obydwóch szkół? Na
dobrą sprawę nieduże. Uczyć się
będą bowiem w tym samym miejscu – podstawówka i gimnazjum
mieszczą się w tym samym budynku. Uczniowie, którzy ukończą w tym roku gimnazjum, otrzymają świadectwa ostemplowane
i podpisane m.in. przez dotychczasową dyrektor Gimnazjum
w Kiernozi Elżbietę Krystecką.
Uczniowie obecnych klas
pierwszych i drugich gimnazjum
będą dalej uczyli się w klasach
gimnazjalnych, ale formalnie włączonych w struktury podstawówki. – Jak będą wyglądały kolejne
świadectwa gimnazjalistów, określi zapewne stosowne rozporzą-

dzenie, na tę chwilę tego jeszcze
nie wiemy – wyjaśnia sekretarz
gminy Kiernozia Jarosław Bogucki.
Gdyby
natomiast
któryś
z pierwszoklasistów z gimnazjum
nie zdał, będzie kontynuował naukę – zgodnie z ustawą oświatową – w siódmej klasie szkoły
podstawowej. Nie będzie bowiem
już prowadzony nabór do klasy
pierwszej gimnazjum.
Dyrektorem szkoły podstawowej, z włączonym w jej struktury
gimnazjum, pozostaje dotychczasowy dyrektor SP Marek Radaszkiewicz. Nauczyciele gimnazjum
staną się, z mocy prawa, nauczycielami podstawówki. Jak będzie
wyglądała „siatka godzin” dla na-

Jakbędąwyglądały
kolejneświadectwa
gimnazjalistów,określi
zapewnestosowne
rozporządzenie,
natęchwilętego
jeszczeniewiemy.
sekretarz gminy Kiernozia
Jarosław Bogucki

uczycieli – na tę chwilę nie wiadomo. Jest ona tworzona w wakacje.
Zgodnie z decyzją wszystkie
pomieszczenia, w tym pracownie
tematyczne gimnazjum, zostają
przejęte przez podstawówkę.
Zanim radni przegłosowali uchwałę, sekretarz poinformował o pozytywnych opiniach
w tej sprawie nadesłanych przez
Kuratorium Oświaty w Łodzi
dwa przedstawicielstwa związków zawodowych: Solidarność
nauczycielską oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, w struktury których
wchodzi m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego.
W tym roku szkolnym w Gimnazjum w Kiernozi uczy się 99
dzieci, w przyszłym roku w klasach gimnazjalnych będzie 66,
a jeszcze rok później 32 uczniów.
Związana
nierozerwalnie
z uchwałą dostosowującą sieć
szkół do nowego ustroju szkolnego uchwała, określająca tzw.
plan sieci szkół i obwodów szkolnych, była już tylko formalnością
– z uwagi na to, że na terenie
gminy Kiernozi działa tylko
jedna szkoła podstawowa. Obwód szkolny obejmuje więc całą
gminę. Obydwie uchwały muszą teraz zostać opublikowane
w Dzienniku Urzędowym województwa łódzkiego.
mak

Nowa skarbnik
zna urząd
Stanowisko skarbnika obejmie
Elżbieta Gładka, która dotychczas
była zastępczynią Marianny Jasińskiej. Poproszona przez panią wójt
o powiedzenie kilku słów o sobie,
wyjaśniła, że w Urzędzie Gminy
pracuje od 1996 roku, a zastępcą
skarbnika została 2 lata później.
– Będę starała się kontynuować to,
co pozostawi pani skarbnik. Liczę
na pomyślną współpracę – mówiła
na sesji.
aa

Gmina Kocierzew Płd.|radniuchwalilisiećszkół

Gmina realizuje rządową reformę
Radni Gminy Kocierzew
Płd. podjęli na sesji
28 marca uchwałę
w sprawie gminnej sieci
szkół publicznych.
Podtrzymuje ona ustalenia zawarte w projekcie przesłanym do
kuratorium: nie wprowadza rewolucyjnych zmian, dostosowuje jedynie sieć do nowych przepisów
prawa oświatowego.
Do końca marca samorządy
mają termin przyjęcia uchwał,
w których ustalą sieć szkół po reformie. Wcześniej radni podejmowali ich wersje projektowe
– uchwały intencyjne, które trafiały do zaopiniowania do związków
zawodowych i kuratora oświaty
– przy czym tylko opinia kuratora była w tej kwestii wiążąca. Radni z Kocierzewa podjęli projekt
uchwały o sieci szkół na pierwszej
w nowym roku sesji, zwołanej 25
stycznia.
Jak poinformowała na marcowej sesji wójt Agnieszka Wojda,
kurator poparł zastosowane przez
gminę rozwiązanie. Wskazał jedynie drobne poprawki w zapisie
formalnym, takie jak podanie adresów, gdzie szkoły mają siedziby.
Na mocy uchwały, od 1 września 2017 roku wszystkie szkoły
w gminie – zarówno te, dla których
organem prowadzącym jest gmina,
jak i lokalne stowarzyszenie, przekształcą się w ośmioklasowe.

aGnIEszkaantosIEwIcz

gminy gromkimi
na stojąco.

aGnIEszkaantosIEwIcz

– Po 42 latach pracy, z czego
21 lat przepracowałam w urzędzie
gminy Kocierzew, z której zresztą
pochodzę – postanowiłam odejść
na zasłużony odpoczynek – mówiła podczas sesji odchodząca
skarbnik. – Uważam, że w każdym momencie byłoby szkoda,
a odchodzić z laską to chyba nie
wypada – tłumaczyła swoją decyzję.
Pożegnanie nie było łatwe,
zarówno dla niej, jak i dla osób,
z którymi współpracowała przez
wiele lat. Szczególne słowa
wdzięczności odchodząca skarbnik kierowała pod adresem dyrektorek szkół, sołtysów, radnych,
pani wójt i pracowników urzędu. – Będę zaglądać – zapowiedziała na koniec, a obecni na sesji
goście podziękowali jej za wieloletnią i oddaną pracę na rzecz
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Wójt Agnieszka Wojda prezentujeradzieuchwałęosieciszkółgminy
kocierzewPłd.,którauzyskałapozytywnąopiniękuratoraoświaty.

Gimnazjum
wchodzące
w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Płd. zostanie
włączone do mieszczącej się tam
szkoły podstawowej. Podobnie będzie w Łaguszewie, gdzie gimnazjum mieści się w tym samym
budynku co miejscowa szkoła
podstawowa.
W obu przypadkach w okresie przejściowym, czyli do czasu
ukończenia nauki przez gimnazjalistów, oddziały wygaszanych
gimnazjów zostaną przyłączone
do podstawówek.

Gmina chce też, aby, tak jak dotychczas, organem prowadzącym
dla szkół w Łaguszewie i Gągolinie było stowarzyszenie. Nie ulegną też zmianie obwody szkolne.
Podejmowanie uchwały nie
wywołało dyskusji radnych, choć
podczas przyjmowania jej projektu radny Henryk Gruziel skomentował, że gmina – mimo iż z założenia ma być samorządna i sama
sobie gospodarzyć – to przy podejmowaniu kluczowych decyzji
zależna jest od marszałka, a teraz
na dodatek od kuratora.
aa

Kiernozia|remontczęścipomieszczeńwurzędzie

Zmiany w sali USC i ewidencji ludności
Około 24 tys. zł ma kosztować gruntowny remont sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
w Kiernozi, połączony z przebudową i remontem przylegającego
do sali pomieszczenia zajmowanego przez referat ewidencji ludności i działalności gospodarczej
oraz przez kierowniczkę USC.
Do sali ślubów zorganizowane
zostanie oddzielne wejście z korytarza. Do tej pory, żeby do niej
wejść, należało przejść przez refe-

rat ewidencji ludności. To wejście
z kolei zostanie zlikwidowane,
żeby nie przeszkadzało to pracownikom referatu przy częstszym korzystaniu z pomieszczenia.
Do pomieszczeń trafi też nowe
wyposażenie. W sali ślubów wymieniony zostanie m.in. stary sufit
podwieszany, archaiczne drewniane panele na ścianach, grzejniki
centralnego ogrzewania itp. Nieduża sala będzie mogła też pełnić
funkcje miejsca spotkań, np. dla

komisji działających przy Radzie
Gminy w Kiernozi. Odbywają się
w niej również uroczystości związane z obchodami 50-lecia zawarcia związków małżeńskich.
– Nawet jak odbywa się tej sali
kilka ślubów w ciągu roku, to powinna ona wyglądać godnie, bo
to ważne wydarzenie w życiu ludzi. Poprawimy też warunki pracy
w referacie ewidencji ludności
– argumentuje zasadność remontu
sekretarz Jarosław Bogucki. mak

Sanniki |kursdlaprzyszłychogrodników

Szkolenie w pałacu,
praktyka w parku
Zajęcia w ramach organizowanego za unijne pieniądze kursu,
w trakcie którego będzie można
zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie konserwacji i pielęgnacji terenów zieleni będą odbywały się na
terenie parku przy pałacu w Sannikach. Kurs organizuje w ramach
projektu „Od bierności do aktyw-

ności” spółka Edufin z Pleszewa.
Jest on bezpłatny i przeznaczony
dla osób biernych zawodowo, będących w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze wiejskim
województwa mazowieckiego. Rekrutacja już się rozpoczęła i potrwa
do końca kwietnia. Nie jest to kurs
długi – zajęcia teoretyczne i prak-

tyczne trwają łącznie 80 godzin i są
podzielone na 15 dni. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli
odbyć na terenie sannickiego parku czteromiesięczne, odpłatne staże zawodowe, w okresie pomiędzy
czerwcem a grudniem. Projekt jest
finansowany w całości ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego.
Pozwoli to kilkunastu bezrobotnym zdobyć nowe doświadczenie
zawodowe, a pałac w Sannikach
zaoszczędzi na usługach pielęgnacji parku.
mak
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toMaszbartos

Czas na grobowiec Jana Konopackiego

Grobowiec Jana Konopackiego
na łowickim cmentarzu
katedralnymjestjednym
zciekawszychgrobowców.
Maonjużponad100lat
iwyraźniepotrzebujerenowacji.

Jacek Rybus, łowicki przewodnik PTTK, jeden
z inicjatorów i organizatorów kwesty na rzecz renowacji
starych grobowców na łowickich cmentarzach, powiedział
nam, że już w najbliższych tygodniach rozpocznie się
renowacja kolejnego grobowca.
Przypomnijmy, że w ramach
kwesty przeprowadzonej 1 i 2 listopada udało się zebrać ponad
10,5 tys. zł. Część z tych pieniędzy została przeznaczona na sfinansowanie wykonanej w 2016
roku renowacji grobu Marcina
Szyjkowskiego z 1831 roku na
cmentarzu Emaus – nagrobek ten

jest najstarszym na tym cmentarzu.
Zlecenie na prace opiewało na
ok. 13 tys. zł, w trakcie prac okazało się, że wartość prac będzie
niższa, wykonawca zadeklarował
więc wykonanie, w ramach tej
kwoty renowacji, jeszcze jednego,
niedużego nagrobka. Ostatecznie

zdecydowano, że odnowiony zostanie grobowiec... Smoleńskiego, który znajduje się w sąsiedztwie nagrobka Szyjkowskiego.
– Z grobowca zostanie usunięty
stary, zniszczony tynk, w którego
miejsce zostanie położony nowy.
Odnowieniu poddana zostanie
metalowa tablica, która stała się
już nieczytelna – powiedział nam
Jacek Rybus.
Z ubiegłorocznej kwesty pozostanie jeszcze około 7 tys. zł.
Jeszcze nie ma konkretnego wskazania, który grobowiec zostanie

Polemiki|DyrektorPcProrodziniezastępczej

Nie mogli się skarżyć
na brak pomocy
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Robert Wójcik nadesłał
nam tekst odnoszący się do artykułu pt. „Powiedzieli „dość” po konflikcie z PCPR”,
który opublikowaliśmy 2 marca. Opisywaliśmy w nim perypetie prowadzących
zawodową rodzinę zastępczą pp. Zgierskich, prowadzące do pozbawienia ich tej roli.
Pismo dyr. Wójcika drukujemy w całości, nasze stanowisko prezentujemy pod nim.
Sprawy dotyczące rodzicielstwa zastępczego, ze względu na
ich delikatność i głęboką ingerencję w sferę rodziny, wymagają szczególnej ochrony instytucji
publicznych. Dlatego uważam,
że nie powinno się ich omawiać
na łamach gazety. Z tego powodu niechętnie wypowiadałem się
na temat rodziny zastępczej Państwa Ewy i Piotra Zgierskich.
Skoro jednak redakcja w nr 9
z dnia 2 marca br. zamieściła tekst
pt. ,,Powiedzieli ,,dość” po konflikcie z PCPR”, który zawiera
pewne nieścisłości i półprawdy,
uważam za konieczne zabranie
głosu, aby czytelnicy nie pozostali
w przekonaniu, że rozwiązanie rodziny zastępczej nastąpiło – tylko
i wyłącznie – z winy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łowiczu.
Z w/w powodów nie będę przytaczać argumentów jakie stały za
zmianą statusu rodziny z zawodowej na niezawodową oraz powodów negatywnych ocen rodziny.
Nie mogę jednak pozostawić bez
komentarza tak istotnej sprawy jak
zarzucany przez rodzinę brak pomocy i wsparcia ze strony PCPR.
rEklaMa

Nie jest ono związane tylko i wyłącznie z formą pieniężną. Rodzina otrzymała wsparcie w postaci:
1) pomocy specjalistów, tj. koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa,
2) szkoleń: 20 godz. szkolenia
,,Nadpobudliwość psychoruchowa, 2 warsztatów szkoleniowych:
„Jak nie rozmawiać z nastolatkiem i ,,Sytuacja psychologiczna
osób zajmujących się dziećmi porzuconymi”,
3) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (w miejscu zamieszkania),
4) indywidualnej terapii logopedycznej (w miejscu zamieszkania).
Ponadto, obaj chłopcy uczestniczyli w 14 dniowym wypoczynku letnim zorganizowanym przez
PCPR.
Państwo Zgierscy mogli też
skorzystać z udziału w grupie wsparcia, pomocy pedagoga, warsztatach szkoleniowych
,,Szkoła dla rodziców i opiekunów”, wyjeździe terapeutyczno-wypoczynkowym.
W formie wsparcia typowo pieniężnego rodzina otrzymywała

środki na utrzymanie dzieci (3 tys.
zł miesięcznie na 2 dzieci).
Jeśli chodzi o remont, to nieprawdą jest, że PCPR miał w tym
zakresie jakieś szczególne wymagania. Uwagi dotyczyły stworzenia odrobiny intymności dla
nastoletnich chłopców, którzy zajmowali pomieszczenie otwarte na
salon (zabudowany taras) oraz poprawy wyposażenia. Rozwiązaniem było przeniesienie dzieci do
pokoju na piętrze bez ponoszenia
kosztów. Decyzję w tej sprawie
pozostawiono rodzinie. Ta jednak wybrała założenie drzwi – na
dole – wymianę tapczaników typu
,,Kubuś” na wersalkę, odświeżenie pomieszczenia. To w zupełności wystarczyło, by PCPR nie
miał uwag do warunków lokalowych. Przed kilku laty państwo
Zgierscy modernizowali ogrzewanie domu, ale nie ze względu na
żądanie PCPR, tylko dlatego, że
założone pierwotnie ogrzewanie
z kominka było niewystarczające po rozbudowie domu – o którą
też nie zabiegaliśmy. Jedyne, czego wymagaliśmy, kiedy w rodzinie było 10 dzieci, to powiększenie lub budowa drugiej łazienki.

Państwo Zgierscy zobowiązali
się do polepszenia warunków lokalowych w w/w zakresie. Zobowiązanie to nigdy nie zostało
zrealizowane. PCPR też tego nie
wymagał, odkąd liczba dzieci się
zmniejszyła. W roku 2007 PCPR
zalecił zabezpieczenie schodów
na piętro, w związku z przebywaniem w rodzinie małych dzieci. Zalecenie zostało wykonane.
Nieprawdą jest, że były rodziny,
które otrzymały propozycję pomocy finansowej na remont. Nie
było też wniosków w tym zakresie, chociaż wiele rodzin zastępczych przeprowadziło remonty
i adaptacje budynków oraz zmieniło wyposażenie pokoi zajmowanych przez dzieci.
Państwo Zgierscy mijają się
również z prawdą mówiąc o rzetelności informacji zawartych
w ,,protokołach” (w rzeczywistości chodzi o karty pracy koordynatora). Karty te są wypełniane w trakcie wizyty w rodzinie,
choć żaden przepis prawa tego
nie nakazuje. Po zapoznaniu się
z ich treścią rodzina składa podpis.
Może też wnosić swoje uwagi,
z czego Państwo Zgierscy korzystali. Jako jedyna rodzina zastępcza podpisywali kartę pracy koordynatora zaraz po kropce
w ostatnim zdaniu, a pozostałą
część kartki przekreślali. W jaki
więc sposób koordynator mógł
tworzyć tendencyjne notatki?

za nie restaurowany, ale inicjator akcji powiedział nam, że jest
wskazanie, aby był to grobowiec,
w którym – na cmentarzu katedralnym – spoczywa Jan Konopacki – artysta malarz, ilustrator, którego grafiki z ważnych
wydarzeń publikowane były we
współcześnie mu wydawanych
gazetach. Artysta związany był
z Łowiczem, gdzie mieszkał.
Zmarł w 1894 r. w wieku 38 lat.
– Mamy świadomość, że pieniądze, które posiadamy, nie wystarczą na sfinansowanie całości
prac, bo te będą kilkakrotnie droższe. Niestety pieniądze uzyskiwane z kwesty to kropla w morzu
potrzeb. W tym roku rozpocząłby

się pierwszy etap renowacji – powiedział nam Jacek Rybus, podkreślając, że grobowiec jest duży,
murowany i otynkowany. Część
skrywająca pochówek jest uszkodzona, widać na niej pęknięcie sugerujące zarwanie pod ciężarem
płyty, która go przykrywa. Wysoki obelisk, na którym znajduje
się tablica z napisem, wykonany
jest natomiast z piaskowca i posiada wykute w kamieniu ozdobne elementy, takie jak płaskorzeźba przedstawiająca paletę farb
z pędzlami. Decyzja o tym czy
ten grobowiec zostanie faktycznie
poddany w tym roku konserwacji,
zapadnie w czerwcu, podejmie ją
komisja kwestarska.
tb

Na 26 stycznia br. PCPR wyznaczył termin okresowej oceny rodziny zastępczej. W tym
celu koordynator rodzinnej pieczy zastępczej poprosił o wypełnienie niezbędnej dokumentacji,
przekazując gotowe druki podczas wizyty w rodzinie w dniu
18.01.2017 r. Wspólnie uzgodniono wówczas, że dokumenty dot.
oceny rodziny zostaną złożone
w PCPR w Łowiczu najpóźniej do
poniedziałku, tj. 23.01.2017 r. (dowód: karta czynności koordynatora z dnia 18.01.2017 r. podpisana przez Pana Piotra Zgierskiego).
Wypełnienie dokumentów zajmuje dosłownie kilka minut. Państwo
Zgierscy, choć obiecali dostarczyć
je do PCPR w zamian, osobiście,
w dniu 20.01.2017 r., złożyli pismo, informujące, że rezygnują
z oceny. Zasłanianie się nadmiarem obowiązków w tym kontekście jest co najmniej dziwne. Podobnie jak twierdzenie, że skoro
zestaw dokumentów nie zmienił
się od ostatniej oceny, to nie potrzeba ich składać. Od momentu
wprowadzenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Państwo Zgierscy byli
kilkakrotnie oceniani jako rodzina zastępcza, uczestniczyli też
w okresowych ocenach dzieci,
więc procedury powinny być im
znane. Dla ich uproszczenia PCPR
opiera się na złożonych przez rodzinę oświadczeniach dotyczących spełniania warunków wynikających z art. 42 w/w ustawy nie
wymagając żadnych zaświadczeń.
Jako urząd PCPR pracuje jednak
w oparciu o dokumentację, a nie
na podstawie informacji przekazanych ustnie czy telefonicznie.
Jak wspomniałem na wstępie,
nie będę na łamach gazety informował o powodach negatywnej
oceny rodziny. Podkreślić należy,
że nie miała na to żadnego wpły-

wu nieobecność rodziny na posiedzeniu zespołu oceniającego.
Państwo Zgierscy twierdzą,
że przez 8 lat przywiązali się do
chłopców. Wcześniej deklarują,
że mogliby prowadzić różne formy rodzicielstwa zastępczego, do
czego ponoć mają kwalifikacje.
Co stałoby się z chłopcami, gdyby zostali pogotowiem opiekuńczym lub rodziną specjalistyczną?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musieliby opuścić
dotychczasową rodzinę zastępczą,
a to nie pozostałoby bez wpływu na ich stan emocjonalny. Takie właśnie racje kierowały PCPR
kiedy odradzano rodzinie zmianę
formy opieki.
Na końcu wyjaśnić należy
– w ostatnim czasie Państwo
Zgierscy opiekowali się dwojgiem, a nie trojgiem dzieci, jak napisano w artykule. Robert Wójcik,
dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Od redakcji: Szanowny Panie
Dyrektorze, każde nowe okoliczności, umożliwiające rzetelne opisanie danej sprawy, są cenne – stąd
list publikujemy. Pytanie jednak
brzmi: dlaczego nie powiedział
Pan tego wszystkiego, gdy o wypowiedź wielokrotnie zwracał się
do Pana nasz dziennikarz, autor
tekstu, Tomasz Matusiak? Udzielał Pan zdawkowych odpowiedzi,
a nawet zapowiedział, by się już
do Pana nie zwracać, bo Pan więcej nie powie (!). Gdyby był Pan
otwarty na nasze pytania, tekst od
razu byłby ciekawszy, a Pan nie
miałby pretensji. Do żadnej winy
się w tym przypadku nie poczuwamy. To Pan nie chciał rozmawiać, a myśmy się starali dowiedzieć jak najwięcej.
Z wyrazami szacunku
Wojciech Waligórski
redaktor naczelny
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Wygoda |Dzieńotwarty

Z wizytą w szkole i w szkolnym Mini ZOO

Goście Dnia Otwartego w szkole w Popowie,poudzialewwystępach,zostalizaproszeninasłodki
poczęstunek.nazdjęciuprzedszkolakiz„JasiaiMałgosi”.

Popów|Dzieńotwartychdrzwi

Wiosenny pokaz talentów

Pierwsze atrakcje odbyły się
jeszcze przed południem, a szkołę odwiedziły dzieci z przedszkoli:
diecezjalnego i „Jasia i Małgosi”.
Zarówno przyjezdne przedszkolaki, jaki i ich rówieśnicy z
oddziałów przedszkolnych i klas
podstawowych szkoły w Popowie
wzięli udział w wiosennym przeglądzie talentów. Zadaniem każdej
grupy było zaprezentowanie programu o budzącej się właśnie do
życia porze roku. Uczniowie prześcigali się kreatywnością w wybieranych formach wyrazu.
Klasa II śpiewała piosenkę, której refren brzmiał „Wiosna, wiosna,
tak piękna i radosna”. Przegląd
wiosennej fauny można było obejrzeć w przedstawieniu klasy III,
która zaprezentowała wiersz „Była
sobie żabka mała”. Klasa IV postanowiła zaprezentować kolekcję
mody wiosennej. Uczniom zaproponowali trend sportowej elegancji, który – jak żartobliwie pokazali – umożliwia ukrywanie ściąg w
różnych częściach garderoby. Nauczycielkom radzili postawić na
rEklaMa

aGnIEszkaantosIEwIcz

Szkoła Podstawowa
w Popowie
zorganizowała,
w czwartek, 23 marca,
Dzień Otwartych
Drzwi połączony ze
świętem wiosny.

Na pierwszym planie uczennica Maja Urcus-prowadzącaszkolny
pokazmodywiosennej.Jakwidać,samajestnienaganniewystylizowana.

wyszukane nakrycia głowy. – Po
pokazie prosimy panią dyrektor,
by zakupiła takie piękne kapelusze
dla wszystkich nauczycieli – mówiły prowadzące pokaz Maja Urcus i
Aleksandra Zabrzeska.
W swoimi pokazie zaproponowały też modne i wygodne stroje
dla całych rodzin. Pokaz zamykały dwie „Panie Wiosny” – w tych
rolach Julia Gładka i Klaudia Tomaszkiewicz.
– Nie dziwię się, że się spóźniłyście. Tak pięknie wyglądacie, pewnie byłyście u fryzjera – doceniły
prowadzące. Dziewczęta zapytane
przez nas o to, czy w rzeczywisto-

ści przygotowanie do wyjścia zajmuje im tak długo, jak „Wiosnom”,
miały podzielone zdania. Zgodziły
się jednak, że tak jak wszystkie kobiety, tak i one pasjonują się modą.
Po występach dyrektor Grażyna Sobieszek zaprosiła gości na
słodki poczęstunek. Potem mogli
zwiedzić szkołę. Druga część Dnia
Otwartego odbyła się po południu,
o godzinie 16.30. Było już po lekcjach, a odwiedzający mogli wtedy swobodnie zwiedzić wszystkie
szkolne pracownie.
aa
Zapraszamy do oglądania kolorowej galerii zdjęć na naszej
stronie Lowiczanin.info.

Spotkanie rozpoczęło się od
prezentacji multimedialnej, przedstawiającej codzienne życie szkoły
w Wygodzie oraz jej ofertę edukacyjną. Następnie prezentowali się
uczniowie tej szkoły, którzy śpiewali i grali na keyboardach, oprowadzali gości po szkole i zachęcali
do udziału w różnorodnych, przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach.
Przedszkolaki w towarzystwie
rodziców uczestniczyły w zabawach, zajęciach plastycznych,
ruchowych i edukacyjnych. –
Najważniejsze tego dnia dla maluszków okazały się zabawki –
a właściwie ich różnorodność
i ilość – oraz malowanie farbami
i na tablicy interaktywnej – zauważyła dyrektor szkoły Agnieszka
Wawrzyniak.
Największą atrakcją programu
Dnia Otwartego okazało się „Mini
Zoo”, zorganizowane w ekopracowni. Jak wyjaśniła nam dyrektor szkoły, w mieszczącej się tam
na co dzień „Krainie Młodych
Przyrodników” uczniowie prowadzą hodowlę zwierząt m.in. papug,
myszoskoczków, żółwi itp. Wielu
uczniów w domach ma też inne

sPwyGoDa

aGnIEszkaantosIEwIcz

Podczas Dnia Otwartego
w Szkole Podstawowej
w Wygodzie, jaki
odbył się w minioną
sobotę, 25 marca, szkołę
odwiedziło dziesięcioro
nowych, potencjalnych
przedszkolaków, siedmioro
kandydatów na uczniów
podstawówki oraz spora
grupa rodziców.

Jedną z atrakcji dnia otwartego w szkole w Wygodziebyłodrewniane
urządzeniedotworzeniawielobarwnychpracplastycznych.

zwierzęta i przyniosło je w sobotę do szkoły.
– Dzięki temu goście mogli bliżej poznać mniej znane okazy fauny: żółwia czerwonolicego, dwie
jaszczurki agamy, szczury hodowlane, świnkę morską długowłosą,
królika miniaturkę, kota perskiego

i kanarka. Było co oglądać i przytulać! – relacjonuje dyrektor szkoły.
W nawiązaniu do obchodzonego 25 marca Światowego Dnia
Czytania Tolkiena, część uczniów
szkoły wystąpiła w strojach z powieści „Hobbit, czyli tam i z powrotem”.
oprac. aa

Łowicz |bibliotekazsP1

15 tysięcy złotych na nowe książki
O nowe książki o łącznej
wartości 15 tysięcy złotych
wzbogaci się księgozbiór
biblioteki szkolnej Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 przy ul. Podrzecznej
w Łowiczu.
Zostaną one zakupione w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa. Będą kupowane przez cały rok.
Szkoła czekała na rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego od paździer-

nika ubiegłego roku. Jakiego
rodzaju książki trafią do ZSP 1?
Zgodnie z programem, z którego dofinansowany będzie zakup, będą to książki niebędące
podręcznikami, lektury szkolne,
beletrystyka oraz pozycje popularnonaukowe – książki wyjaśniającezagadnienianaukowe,napisane nietechnicznym językiem
i mające na celu popularyzację
nauki.
– Mamy nadzieję, że przez zakup wielu nowości czytelniczych
w znacznym stopniu wzrośnie
liczba osób wypożyczających

i odwiedzających bibliotekę –
uważa Małgorzata Ogonowska
z biblioteki ZSP 1.
opr. mak
rEklaMa
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Łowicz|PierwszydzieńwiosnywGimnazjumnr2

Utalentowani gimnazjaliści
nagrodzeni statuetkami
Wzięło w niej udział 18
uczniów, którzy przed społecznością szkolną i przed jurorami
prezentowali różne swoje talenty. Najwięcej osób śpiewało, ale
były też osoby, które grały na
pianinie, gitarze, tańczyły lub
prezentowały sztuki wizualne.
Przed każdym występem na
ekranie wyświetlony był krótki
film, który prezentował daną osobę, a po występie jurorzy wypowiadali się – podobnie jak w programie telewizyjnym, takim jak
np. Mam talent – wskazując co
im się podobało w występie, a co
nie. W swoich ocenach byli spra-

Magdalena Bryła z kl. III D oraz Kacper Dudek z kl. III A poprowadzili
XszkolnyPrzeglądtalentów.

wiedliwi i życzliwie nastawieni
do uczniów. Jurorami byli: Agata Kołucka – nauczyciel języka
angielskiego, Renata Paciorkowska – nauczyciel języka polskiego, Aleksander Jaros – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

oraz Marta Graczyk – absolwentka Gimnazjum nr 2.
Jurorzy przyznali następujące nagrody. W kategorii śpiew
miejsce I zajęła Weronika Kołodziejczyk z klasy III D, II miejsce
– Julia Szczepanik z I D, III –

Szkolny Klub Kinomana, działający w II LO w Łowiczu, z okazji pierwszego dnia wiosny przygotował dla szkolnej społeczności

duet Maja Ciesielska z I B i Pola
Jagodzińska z I A. Wyróżnienie
otrzymała Oliwia Pełka z II A.
W kat. taniec miejsce I zajęła Julia Smolczewska z I B, II – Aleksandra Iwańska z I A, III – Milena Walczak z I D. W kat. gry na
instrumencie miejsce I przyznano Martynie Kaźmierskiej z III A,
II – Zuzannie Kucińskiej z I A,
III – Wiktorii Bogusz z II C.
W kat. sztuki wizualne miejsce I
zajęła Zuzanna Łykowska z III E,
II – Amelia Szydlik z II D, III –
Kaja Podrażka z III E.
Grand Prix przeglądu odebrała Aleksandra Kozieł z III C za
śpiew, a nagrodę publiczności
– Milena Walczak (miejsce III
w kategorii taniec).
W drugim konkursie rozegranym tego samego dnia w szkole
były oceniane ekologiczne Marzanny. W tej rywalizacji miejsce
I zajęła kukła uczniów z klasy III
D, miejsce II – klasy II B, miejsce
III – klasy I A.
mwk

IIlowłowIczu

MIrosławawolska-kobIErEcka

Szkolny Przegląd Talentów
to impreza, która
w Gimnazjum nr 2
im. Jana Wegnera zawsze
organizowana jest
w pierwszy dzień wiosny.
We wtorek, 21 marca, miała
miejsce jej 10. edycja.

Powitanie wiosny z Bareją

Kunegunda Duś(postaćfikcyjna)
byłaasystentkąliczącąpunkty
w„Milionerach”wwersjiIIlo.

Łowicz |Powiatowabiblioteka

Cztery pory roku
na zdjęciach
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu ogłosiła konkurs
fotograficzny dla uczniów gimnazjów oraz szkół średnich z powiatu łowickiego. Nosi on nazwę
„Cztery pory roku w przyrodzie powiatu łowickiego”. Jego
uczestnicy mają do 20 października czas na zgłoszenie tylko 2
fotografii pokazujących dwie różne pory roku. Każda z nich musi
mieć format 20x30 cm.
Prace konkursowe muszą być
wykonane samodzielnie i nie

Łowicz|turniejwiedzysamochodowej

Będą reprezentować
szkołę w Poznaniu

rEklaMa

mochodowych. Uczniowie ZSP
1 biorą w nim udział po raz piąty.
Wcześniej rozstrzygnięte zostały
eliminacje wewnątrzszkolne.
Podczas turnieju w Poznaniu
uczniowie przystąpią najpierw do
testu pisemnego, a jeśli zdobędą
odpowiednio dużą liczbę punktów – do zadań praktycznych. Test
składa się z 50 pytań z zakresu budowy i diagnozowania oraz naprawy i eksploatacji samochodów.
opr. mak

rEklaMa

zsP1

Trzyosobowa reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Łowiczu, uczniowie II i
III klasy technikum samochodowego Michał Podkoński, Bartłomiej Szewczyk i Rafał Wysocki,
wystartuje w 23. Ogólnopolskim
Turnieju Wiedzy Samochodowej.
OTWS odbędzie się 7 kwietnia na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich. Jest to prestiżowy konkurs z wiedzy o motoryzacji dla uczniów szkół sa-

Michał Podkoński, Bartłomiej Szewczyk i Rafał Wysocki wystartują
w23.ogólnopolskimturniejuwiedzysamochodowej.

emisję znanej i lubianej komedii
„Poszukiwany, poszukiwana”.
Chociaż od premiery filmu Stanisława Barei z Wojciechem Pokorą w roli głównej minęło 45 lat,
a czasy się znacznie zmieniły, to
licealiści obejrzeli film z zainteresowaniem i rozbawieniem. Emocje były też po seansie. Przedstawiciele poszczególnych klas
wzięli udział w konkursie sprawdzającym ile zapamiętali z seansu.
Jego oprawa, szczegółowo opracowana przez uczniów, była wzorowana na teleturnieju „Milionerzy”. Różniła się od niego tym, że
każdy miał na odpowiedź 30 sekund. Mógł się podeprzeć „kołem
ratunkowym”, jakim było pytanie
do kolegi z klasy.
tm

mogą być fotomontażem. Do danych o autorze zdjęcia trzeba będzie dołączyć m.in. informacje
o tym gdzie i kiedy dane zdjęcie
zostało wykonane.
Organizatorzy zapowiadają,
że powołane przez nich jury będzie oceniało zgodność z tematem, pomysłowość, wartość artystyczną i estetyczną zgłoszonych
zdjęć.
Więcej informacji o konkursie
można uzyskać w PBP w Łowiczu.
mwk
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Kultura
Łowicz|nagrodadlazdzisławakryściaka

Nagrody, po raz dziesiąty, przyznało jury powołane przez Komisję Historii i Tradycji Zarządu
Głównego PTTK. I nagrodę przyznano pracy zbiorowej pod redakcją Andrzeja Rembalskiego „Klub
Turystów Pieszych PTTK Przygoda w Kielcach 1966-2016”. –

toMaszMatusIak

Książka Zdzisława
Kryściaka „Aniela
Chmielińska. Wybór
artykułów. Przyczynek
do biografii” wydana
w ubiegłym roku,
otrzymała II nagrodą w
ogólnopolskim konkursie
„Z historii i tradycji
turystyki i krajoznawstwa
polskiego”.

Na zdjęciuzpracąchmielińskiej„księżacy”wydanąw1925r.podczas
promocjiswojejksiążkiw2016r.

RZUT OKIeM|sPotkanIEzaGnIEszkąsaPIńską

Dla mnie osobiście bardzo cenne
są słowa zawarte w liście prezesa
Zarządu Głównego PTTK o zasługach Anieli Chmielińskiej dla
regionu łowickiego i PTTK oraz
podkreślenie roli, jaką odgrywali działacze społeczni w budowie
II RP – mówi Zdzisław Kryściak.
Nagrodą w konkursie, obok listu honorowego, była cenna książka Elżbiety Dzikowskiej „Moje
Ponidzie” (I nagroda XXIV Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej
podczas Targów Tour Salon Poznań 2015) oraz unikatowa, certyfikowana odznaka organizacyjna Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego z 1907 r.
Przypomnijmy, że nagrodzona
publikacja została wydana w ubiegłym roku dzięki małemu grantowi Łowickiego Ośrodka Kultury.
Była jednym z wielu działań,
za które Zdzisław Kryściak został
przez nas uhonorowany tytułem
Łowiczanina Roku 2016.
tm

EcasannIkI

Książka o Anieli Chmielińskiej
nagrodzona przez PTTK

Aleksandra Łysiak-ŁabeckaorazMaciejłabeckiwystąpilinawkawiarni
nowyŚwiatMuzykiwwarszawie.

Sanniki|Świętowaliurodzinychopina

Zaprosili na koncert
i opowiadali o Sannikach
Pianistka Aleksandra Łysiak-Łabecka oraz skrzypek Maciej
Łabecki wystąpili na zaproszenie
pałacu w Sannikach podczas cyklu koncertów urodzinowych Fryderyka Chopina.
Urodziny świętowane były
w kawiarni Nowy Świat Muzyki, przy ulicy Nowy Świat 63
w Warszawie pod koniec lutego.

– Zaprezentowaliśmy tam pałac
w Sannikach, opowiedzieliśmy
o związkach Chopina z tym miejscem i o tym, co mamy do zaoferowania – opowiada Monika
Gadzińska z sannickiego ECA.
Aleksandra Łysiak-Łabecka i Maciej Łabecki zagrali świetny koncert, który spotkał się z bardzo
przychylnym odbiorem.
mak

Domaniewice|Gminnyośrodekkultury

GMInnyoŚroDEkkultury/FacEbook.coM

Kto najpiękniej ozdobi wielkanocne jajo

23 marca uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej w Domaniewiach spotkali się w tamtejszym
Gminnym Ośrodku Kultury z malująca ustami Agnieszką Sapińską. opróczobejrzeniajejpracmogliteżna
własneoczyprzekonaćsię,jakartystkatworzyswojeobrazybezpomocyrąk.namalowanywczasiespotkania
obrazdzieciotrzymałynapamiątkę.PraceagnieszkisapińskiejmożnaoglądaćwGokdokońcamarca.opr. kl

rEklaMa

Gminny Ośrodek Kultury
w Domaniewicach do 19 kwietnia
czeka na prace w ramach ogłoszonego z okazji nadchodzącej Wielkanocy konkursu plastycznego pt.
„O kurczę, ale jajo!”.
Konkurs adresowany jest do
przedszkolaków, uczniów klas zerowych oraz klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy. Zadaniem uczestnika jest oczywiście

jak najładniejsze ozdobienie wielkanocnego jajka. Ozdobić można
wydmuszkę, jajko plastikowe czy
też wykonane ze styropianu. Organizatorzy nie narzucają ani jaką
techniką ma być wykonana praca,
ani też nie określają jej wymiarów.
Każde jajko powinno być opatrzone metryczką z imieniem,
nazwiskiem, klasą i nazwą placówki (w przypadku zgłoszeń in-

Konkurs|„tradycjewielkanocne”

Można zgłaszać wielkanocne ozdoby
Łowicki Ośrodek Kultury ogłasza coroczny konkurs „Tradycje
wielkanocne” na najpiękniejszy
stroik, koszyczek i palmę wielkanocną. Prace można składać
w siedzibie ośrodka do poniedziałku, 3 kwietnia.

Konkurs adresowany jest do
dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i uczniów gimnazjów
z Łowicza i najbliższych okolic.
Każdy uczestnik może zgłosić
tylko jedną, wykonaną dowolną
techniką pracę.

dywidualnych dodać należy imię
i nazwisko opiekuna). Nie można zgłaszać do konkursu prac już
wcześniej prezentowanych na innych konkursach. Nie są dopuszczalne prace zbiorowe.
Przygotowane jajka (jeden
uczestnik może zgłosić jedną pracę) należy przynosić do Gminnego Ośrodka Kultury do środy, 19
kwietnia do godziny 16.00.
kl

Zgłoszona praca powinna być
opisana imieniem, nazwiskiem,
wiekiem i nazwą szkoły. Dodatkowo drukowanymi literami (czcionka Arial 30) należy wypisać imię
i nazwisko na wizytówce, która
będzie mogła zostać wykorzystana do podpisania pracy na ekspozycji. Rozdanie nagród zaplanowano na 12 kwietnia o godz. 14
w siedzibie ŁOK.
aa
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Z sali sądowej
Łowicz – Łódź|aktoskarżeniatrafiłdołódzkiegosądu

Mężczyźnie grozi nawet dożywocie
Do Sądu Okręgowego w Łodzi wpłynął akt oskarżenia przeciwko
40-letniemu Sławomirowi C., który jest oskarżony o zabójstwo 53-letniej
Elżbiety M., do którego doszło 23 września ubiegłego roku
na osiedlu Pekin przy ul. Armii Krajowej w Łowiczu.
– Sąd zdecydował o przedłużeniu środka, w postaci tymczasowego aresztu dla oskarżonego,
do końca czerwca – informuje

sędzia Paweł Urbaniak, rzecznik
prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi. Akt oskarżenia
sporządziła Prokuratura Rejonowa

w Łowiczu. Sławomirowi C. –
który został zatrzymany już następnego dnia po zabójstwie – postawiono zarzut z art. 148 § 1. kk,

który brzmi: „Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia
wolności na czas nie krótszy od lat
8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego
pozbawienia wolności”.
Zdaniem śledczych oskarżony
działał w bezpośrednim zamiarze
pozbawienia życia kobiety. Dotychczasowe ustalenia wskazują,

Łódź|sądapelacyjnyutrzymałwyrok

Dwaj łowiccy lekarze
uniewinnieni
Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał 23 marca w mocy wyrok Sądu
Rejonowego w Łowiczu uniewinniający dwóch łowickich lekarzy
Krzysztofa Biernackiego i Adama Skonecznego w sprawie dotyczącej
narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia
lub uszczerbku na zdrowiu nienarodzonego dziecka.
Sprawa dotyczyła dziewczynki urodzonej z objawami niedotlenienia 6 lutego 2012 roku na
Oddziale Ginekologiczno-Położniczym szpitala w Łowiczu.
Matka dziecka stanęła na stanowisku, że lekarze zbagatelizowali jej stan, gdy trafiła do szpitala
w 37. tygodniu ciąży z silnymi
bólami w okolicy lędźwiowej.
Kobieta podejrzewała u siebie zatrucie ciążowe. Lekarze leczyli ją
z kolei na kolkę nerkową, co do
której to diagnozy matka dziecka nie ma pewności, czy w ogóle ją miała.
Po pięciodniowym pobycie
w szpitalu lekarze przeprowadzili cesarskie cięcie. W odczuciu matki dziecka była to decyzja
podjęta za późno, co odbiło się
na zdrowiu jej dziecka. W akcie
oskarżenia w tej sprawie podnoszono, że pomimo nieprawidłowych odczytów z badania KTG
lekarze nie rozszerzyli diagnostyki o test OTC – oceniający wydolność łożyska i przygotowanie macicy do porodu. Co za tym idzie,
nie potwierdzono lub nie wykluczono zagrożenia wewnątrzmacicznym niedotlenieniem płodu,
które uzasadniałoby konieczność
niezwłocznego przeprowadzenia
cesarskiego cięcia.
Oskarżeni w tej sprawie byli
dwaj lekarze oddziału ginekolorEklaMa

giczno-położniczego łowickiego szpitala: ówczesny ordynator
tego oddziału – Krzysztof Biernacki – oraz jego zastępca, dziś
kierujący oddziałem Adam Skoneczny.
Biegli zgodni
Oskarżycielem posiłkowym
w tej sprawie była matka dziecka. Stawiany lekarzom zarzut
był jednakowy. Zdaniem strony
skarżącej, to na nich ciążył obowiązek opieki nad osobą hospitalizowaną i to oni mieli narazić
dziecko pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu.
Według strony powodowej, ciąża powinna zostać rozwiązana
wcześniej, dzięki cesarskiemu
cięciu.
Sprawę rozpatrywał Sąd Rejonowy w Łowiczu. W procesie oparto się przede wszystkim
na dokumentacji i licznych opiniach biegłych. Opinie wydawali specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku oraz
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Sprawą zajmował się także Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Łodzi. Wypowiadali się w tej sprawie: prof. Przemysław Oszukowski z Kliniki Perinatologii i Ginekologii Instytutu

Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi – łódzki konsultant wojewódzki ds. ginekologii i położnictwa oraz prof. Stanisław Radowicki ze Szpitala Klinicznego
przy ul. Karowej w Warszawie –
konsultant krajowy w dziedzinie
ginekologii i położnictwa.
Biegli i specjaliści nie stwierdzili w postępowaniu lekarzy
z Łowicza nieprawidłowości
i zaniedbań. W czasie hospitalizacji pacjentce dwukrotnie wykonano USG, dwa razy na dobę
wykonywano KTG (badania kardiologiczne serca płodu) – z których nie wszystkie były prawidłowe, ale żaden nie wskazywał
na konieczność zakończenia ciąży metodą cesarskiego cięcia.
Przeprowadzone zostały możliwe do wykonania badania niezbędne do oceny tzw. dobrostanu
płodu. Według prof. Oszukowskiego, prawidłowo leczono infekcję dróg moczowych i kolkę
nerkową.
Lekarze stwierdzili tzw. małowodzie (zbyt małą ilość płynu
owodniowego), ale według specjalistów, po pierwszym badaniu
nie było to wskazanie do zakończenia niedonoszonej ciąży. Drugie badanie, w którym stwierdzono zmniejszenie się ilości tego
płynu, było już wskazaniem do
cięcia, które zostało wykonane.

biegliwskazywali,że
zdarzeniez6lutego
2012rokumiało
przebieglosowy,
któregoniedałosię
przewidzieć.wwyniku
prawdopodobnego
zachłyśnięcia
sięwodami
płodowymidoszło
doniedotlenienia,
coposkutkowało
uszkodzeniem
ośrodkowegoukładu
nerwowegodziecka.
Profesor Radowicki na podstawie dokumentacji medycznej, tak
jak konsultant z Łodzi, ocenił, że
od chwili przyjęcia matki do szpitala do momentu urodzenia dziecka postępowanie lekarzy było
adekwatne do stanu klinicznego
pacjentki. Do 6 lutego, zdaniem
opiniujących, nie było podstaw do
zastosowania cesarskiego cięcia.
Stanisław Radowicki zaznaczał, że wykonanie cesarskiego
cięcia u pacjentki w 37. tygodniu
ciąży, z ostrym stanem zapalnym
układu moczowego, narażałoby dziecko i matkę na rozszerzenie i dalszy rozwój tego stanu, co
w efekcie mogłoby doprowadzić
do sepsy. Według profesora, właściwe leczenie w łowickim szpitalu potwierdza fakt, że po urodzeniu dziecko było w stanie
średnim – otrzymało 5 w dziesięciostopniowej skali Apgar.

że feralnego dnia doszło pomiędzy nimi do kłótni. Mężczyzna
zadał Elżbiecie M. cios nożem
w okolice stawu ramiennego.
Ostrze przebiło płat lewego płuca,
wskutek czego nastąpiła śmierć
kobiety poprzez jej wykrwawienie się.
Leżące na chodniku zakrwawione ciało ofiary znaleźli przechodnie. Już następnego dnia policjanci dotarli do mieszkania,
w którym odbywała się zakrapiane alkoholem biesiada z udziałem oskarżonego i ofiary. W środku policjanci zatrzymali 5 osób

Akt oskarżenia sporządzono na podstawie opinii Zakładu
Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:
dr. Jakuba Trnki, prof. Barbary
Świątek i prof. Mariana Gabrysia. W późniejszym etapie procesu jej autorzy zweryfikowali jednak swoją opinię, twierdząc, że
działania diagnostyczne podjęte w łowickim szpitalu były dopuszczalne i nie ma podstaw do
tego, aby uznać, że lekarze swoim działaniem narazili zdrowie
dziecka.
Ostatecznie Sąd Rejonowy
w Łowiczu w październiku zeszłego roku wydał wyrok uniewinniający lekarzy.
apelacja
odrzucona
We wniesionej apelacji prokuratura podnosiła kwestię zaniechania przez sąd pierwszej instancji przesłuchania biegłego
z zakresu neonatologii. Chciała
także przesłuchania całego personelu, który przed pięciu laty
opiekował się matką dziecka.
Prokuratura zwracała także uwagę na to, że nie zapoznano się
w toku procesu w sądzie pierwszej instancji z tzw. raportem pielęgniarskim.
Obrona wnosiła o odrzucenie
apelacji w całości. Podkreślano,
że obaj lekarze nie ponoszą odpowiedzialności za stan dziecka,
a jeśli prokuratura ma wątpliwości co do opieki neonatologicznej, powinno być to wyjaśnione w
odrębnym postępowaniu, a stroną
nie powinni być obaj pozwani lekarze, będący specjalistami z zakresu ginekologii/położnictwa.
Zdaniem obrony, materiał zgromadzony w tej sprawie na etapie
postępowania przed sądem w Łowiczu, jest kompletny i zupełny.
Krzysztof Biernacki podkreślił, że w jego sprawie toczyły się
na wniosek Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dwa postępowania, przed konsultantem
wojewódzkim i krajowym, i oba
nie stwierdziły nieprawidłowości
w jego postępowaniu. Adam Skoneczny przyłączył się do wniosku
obrońcy o oddalenie apelacji.
Po naradzie Sąd Apelacyjny
zdecydował o odrzuceniu apelacji
i utrzymaniu wyroku sądu pierwszej instancji w mocy.
uzasadnienie
W ustnym uzasadnieniu sąd
wyjaśniał, że przesłuchanie personelu pięć lat po zdarzeniu zdaje
się być bezcelowe ze względu na
upływ czasu. Sąd uznał także za
niezasadny wniosek o dołączenie do dokumentacji tzw. raportu pielęgniarskiego, gdyż spo-

– dwie kobiety i trzech mężczyzn.
Zarzuty usłyszał Sławomir C.
z Łowicza, pozostali zostali zwolnieni.
W chwili zatrzymania mężczyzna miał 1,8 promila alkoholu we krwi. Został wobec niego
zastosowany areszt tymczasowy.
Krótko po zdarzeniu rzecznik
łódzkiej prokuratury Krzysztof
Kopania informował nas, że mężczyzna nie przyznawał się do winy
i całkowicie negował swój udział
w zdarzeniu. Sprawa czeka na wyznaczenie terminu na wokandzie
Sądu Okręgowego w Łodzi. aa

wykonanie
cesarskiegocięcia
upacjentki
w37.tygodniuciąży,
zostrymstanem
zapalnymukładu
moczowego,
narażałobydziecko
imatkęna
rozszerzenieidalszy
rozwójtegostanu,co
wefekciemogłoby
doprowadzićdosepsy.
rządza się je w łowickim szpitalu
od roku 2013, a więc takowego
raportu z 6 lutego 2012 roku po
prostu nie ma.
Sąd nie zgodził się też z tym,
że należałoby w tej sprawie zwrócić się do biegłego z zakresu neonatologii (dodajmy, że taką opinię
sporządziła na wniosek Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr hab. Ewa Gulczycka
z Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi; nie wypowiedziała się
jednak jednoznacznie, czy doszło
do błędu lekarskiego – analizowała
ona opiekę nad noworodkiem, a nie
postępowanie oskarżonych ginekologów – przyp. red.).
W opinii sądu, w kontekście
zarzutów stawianych lekarzom
w akcie oskarżenia, decydująca jest ocena ich działań z perspektywy specjalistów z zakresu
ginekologii/położnictwa. Ci nie
dopatrzyli się związku między
postępowaniem lekarzy a stanem dziecka. Diagnostykę biegli uznawali za obszerną i nie
dopatrzyli się przesłanek wskazujących na to, że mogło dojść do
bezpośredniego zagrożenia życia
dziecka. Ich zdaniem, wyniki nie
wskazywały na potrzebę wcześniejszego rozwiązania. Także małowodzie nie było do tego
przesłanką.
Biegli wskazywali, że zdarzenie z 6 lutego 2012 roku miało
przebieg losowy, którego nie dało
się przewidzieć. W wyniku prawdopodobnego zachłyśnięcia się
wodami płodowymi doszło do
niedotlenienia, co poskutkowało uszkodzeniem ośrodkowego
układu nerwowego dziecka.
Sąd Apelacyjny stwierdził, że
wyrok uniewinniający łowickich
lekarzy, który zapadł przed Sądem Rejonowym w Łowiczu, był
„jak najbardziej zasadny”.
kl
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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

(dyżurynocnewgodz.20.00-8.00):
czwartek, 30 marca:
ul.narutowicza71/1,tel.24-285-10-46
piątek, 31 marca:
ul.narutowicza71/1,tel.24-285-10-46
sobota, 1 kwietnia:
ul.narutowicza71/1,tel.24-285-10-46
niedziela, 2 kwietnia:
ul.łąkowa3a,tel.24-285-19-94
poniedziałek, 3 kwietnia:
ul.łąkowa3a,tel.24-285-19-94
wtorek, 4 kwietnia:
ul.łąkowa3a,tel.24-285-19-94
środa, 5 kwietnia:
ul.łąkowa3a,tel.24-285-19-946
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

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.

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 saunczynnawdnirobocze
6:00-21:45(caldariumorazkabinamroźna),16:00-21:45(saunasucha,saunaparowaorazpomieszczeniewypoczynkowe),
wśrody–saunasuchaczynnacałydzień;
wsoboty,niedzieleiświęta:6:00-21:45
(saunasucha,parowa,caldarium,kabina
mroźna,pomieszczeniewypoczynkowe)
Strefa squashczynnacodzienniew
godz.6.00-22.00
Strefa cardio-siłaczynnacodziennie
wgodz.8.00-22.00

muzea i wystawy
Muzeum Zamek w Oporowie–

czynneodponiedziałkudopiątku
wgodz.10.00-16.00,kasa10.00-15.30;
wsobotyiniedzielewgodzinach10.0017.00,kasa10.00-16.30.bilety:normalny
8zł,ulgowy5zł;wponiedziałkiwstęp
bezpłatny.oprowadzaniepomuzeum
30złpowcześniejszejrezerwacji.ostatni
zwiedzającywchodzinapółgodz.przed
zamknięciem.
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.ostatnizwiedzający
wchodzi30min.przedzamknięciem.bilety:
5złnormalny,2,50złulgowy,1złzkartą
Dużejrodziny;wstępwolnywniedziele.
kutno,PlacMarsz.J.Piłsudskiego20.
„Miasto w czasie i przestrzeni”–wystawęrozpoczynadziałarcheologiczny,
dot.najdawniejszychdziejówziemi
kutnowskiej;dalej:częśćprzyrodnicza,
etnograficznaihistoryczna.
„Rzeźba po kutnowsku”–wystawa
prezentujemuzealnąkolekcjęrzeźb
współczesnychtwórcówludowychinieprofesjonalnychzterenukutnaipowiatu.
„Ogrody dziecięcej wyobraźni...”–pracedzieciimłodzieżyzcałegoświata;czynna
do19kwietnia;Galeriaoknonasztukę
wkutnowskimDomukultury,ul.Żółkiewskiego4.wstępwolny.
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.MarszałkaJózefa
Piłsudskiego.
Muzeum w Łowiczuul.staryrynek5/7,
czynnecodziennieopróczponiedziałków
wgodz.10.00-16.00(ostatniewejściedo
muzeumnapółgodzinyprzedzamknięciem).bilety:normalny10zł,ulgowy6zł;
wstępbezpłatnynawystawystałe–wtorek.
„Sztuka Baroku”–staławystawa
rzemiosłaartystycznego(meble,tkaniny,
szkło,porcelana),malarstwairzeźby;
kaplicaśw.boromeuszawMuzeum.
„Historia miasta i regionu” –stała
wystawazabytkówarcheologicznych,militariów,portretówtrumiennych,pamiątek
powstańczych,gabinetkolekcjonera.
„etnografia Księstwa Łowickiego”
–staławystawastrojówludowych,wycinanek,rzeźby,ceramiki,tkaninieksponatów
zdziedzinypapiero-plastyki.
Izba Pamięci Łowickich Żydów–wystawastała,ukazujedziejespołecznościżydowskiejwłowiczu,odchwili
pojawieniasięstarozakonnychwmieście,
poprzezpowstanieiintensywnyrozwój
GminyŻydowskiej,aktywnyudział
wspołeczno-gospodarczymżyciumiasta
wXIXiXXwieku,wybuchIIwojnyświatowej,ażdoostatecznejjejzagłady.
Wojciech Kutkowski: „Akwarele”–
wystawapracłowiczanina,historyka,nauczycielajednejzeszkółpodstawowych
orazgimnazjumwłowiczu;wystawa
czynnado30kwietnia.
„Pamiątki XXV-lecia Diecezji Łowickiej” –wystawaprezentującam.in.
bullęojcaŚw.JanaPawłaIIz1992r.
ustanawiającaDiecezjęłowicką,bulle
nominacyjnebiskupówłowickich,tryptyk
medalowyupamiętniającypielgrzymkę
JanaPawłaIIdołowiczaw1999r.;
wystawaczynnado2kwietnia.
Mini skansen przy Muzeum w Łowiczu
–do31marcaczynnytylkozzewnątrz;

wgodz.10.00-16.00.biletspacerowy:2zł;
wstępbezpłatny–niedziela.od1kwietnia
do30czerwca–nieczynnyzpowodu
remontu.
Łowicki Park etnograficzny – Skansen
w Maurzycach–do31marcanieczynny,
od1-30kwietniaczynnycodziennie
wgodz.9.00-16.00(odgodz.16.00-19.00
zwiedzanieobiektówtylkozzewnątrz
–obowiązujebiletspacerowy).
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.
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 –od1
marcado30kwietniakasyczynneod
środydoniedzieliwgodz.10:00-16:00;po
zamknięciukasogródczynnydozmierzchu(ŚwiątyniaDianywarkadiiczynnaod
15kwietnia,ostatniewejście15.30).
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.
Łowicz: INKA „Zachowałam się jak
trzeba...”–wystawafotogramówpoświęconychDanuciesiedzikps.„Inka”,17-letniej
sanitariuszce5wileńskiejbrygadyak,
torturowanejizamordowanejprzezfunkcjonariuszyurzędubezpieczeństwawGdańskimwięzieniu;czynnadokońcakwietnia;
Miejskabibliotekaim.a.k.cebrowskiego,
os.bratkowice3a.
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.tańszewejście
dopałacuzaokazaniembiletulubdowodu
zakupubiletunaprzejazdpociągiemkolei
Mazowieckich:biletnormalny–6zł,ulgowy
–3zł,wstępdoparku–bezpłatny.rabat
obowiązujewciągu30dniodupływu
terminuważnościbiletu.
„Ożywić historię, czyli pałac w Sannikach za czasów Natansonów
i Dziewulskich” –kontynuacjahistorii
kolejnychwłaścicielidóbrsannickich.
Katarzyna Kobuszewska: „Ikony” –
wystawaczynnanapiętrzepałacu
do31marca.
Walewice: Pałac–wartobejrzeniajest
m.in.apartamentnapoleonabonapartego
zXVIII-wiecznymimalowanymiręcznietapetamiściennymi–czynnywkażdąsobotę
iniedzielę;oprowadzaniezprzewodnikiem
wgodz.10.00-16.00.bilety:5zł(dzieci
iseniorzy),8zł(dorośliwgrupachzorganizowanych),15zł(zwiedzanieindywidualne).

koncerty
Sobota, 1 kwietnia:

godz.12.00–I Biesiada z Kulturą –
koncertdlamiłośnikówmuzykibiesiadnej;ŻychlińskiDomkultury,
ul.Fabryczna3.
godz.16.00– Księstwo Łowickie
dla Agnieszki –koncertcharytatywny,
wystąpią:blichowiacy,ksinzoki,koderki
Muzeumwłowiczu,staryrynek5;
wstęp10zł.
godz.20.00–Good News Band –koncertłowickiejgrupywklubiePracownia,w
łowiczuul.Podrzeczna20,wstępwolny.

godz.20.00–Tajm–rockandroll
withbluesbrothers–koncertzespołu
powstałegow2011r.wsochaczewie;
Puboaza,nieborów209;wstępwolny.
Niedziela, 2 kwietnia:
godz.14.00–Koncert chopinowski
–wystąpią:Pawełkowalski–fortepian,
MariaPakulnis–recytacja;Pałac
wsannikach,ul.warszawska142.
Czwartek, 6 kwietnia:
godz.18:00–Raz Dwa Trzy – 25 lat.
bilety50zł.kutnowskiDomkultury,
ul.Żółkiewskiego4.
Niedziela, 9 kwietnia:
godz.18.00– Dylan.pl –pokoncercie
spotkaniezFilipemłobodzińskim;
centrumteatruMuzykiitańcawkutnie,
ul.teatralna1.wstęp10zł.
Sobota, 22 kwietnia:
godz.17.00–Janusz Laskowski–
akompaniamentzbigniewPieńkos(gitara)iromualdolżański(keyboard).bilety
40zł,dlagruppowyżej6osób35zł.
ŻDk,ul.Fabryczna3..

kino Kutnowskiego
Domu Kultury
ul.Żółkiewskiego4,tel./fax24-254-21-37
Czwartek, 30 marca:

kinonieczynne

Piątek – środa,

31 marca-5 kwietnia:
godz.16.00–OZZY (2Ddubbing)–
familijnyanimowany;
godz.18.00–Dalida. Skazana na
miłość(2Dnapisy)–dramat;
godz.20.15–Porady na zdrady–
komediaromantyczna;
bilety:14zł(normalny),12zł(ulgowy).

Kino
Fenix
łowiczul.Podrzeczna20,tel.46-837-40-01
Czwartek, 30 marca:

godz.16.00–„Ozzy”–filmanimowany,
familijny,przygodowy
godz.18.00–„PolandJa”–komedia
obyczajowa,prod.Polska;reż.:cypriant.
olencki;czas:1godz.43min.
godz.20.00–„T2: Trainspotting”–
dramat,prod.wielkabrytania;
Piątek – niedziela,
31 marca-2 kwietnia:
kinonieczynne
Poniedziałek – środa,
3-5 kwietnia:
godz.17.00–Wyklęty–dramatwojenny
prod.Polska.
godz.19.00–Dobrze się kłamie
w miłym towarzystwie–dramat/komediawłochy.
bilety:seanse2D:16zł(normalny),
14zł(ulgowy),12zł(tanieponiedziałki);
seanse3D:18zł(normalny),15zł(ulgowy).

inne



Sobota, 1 kwietnia:

godz.17.00–Powitanie kopii obrazu
Matki Boskiej Jasnogórskiejkołorzeki
wŻychlinie.
godz.17.00–Lis Przechera i Król
Bul –spektaklprzygotowanyprzezteatr
Puszek;centrumteatruMuzykiitańca
wkutnie,ul.teatralna1.wstęp10zł.
Poniedziałek, 3 kwietnia:
godz.12.00-14.00–Warsztaty motywacyjnedlaosóbbezrobotnychzarejestrowanychwPuPwkutnieorazuczniów
ostatnichklasszkółponadgimnazjalnych,
salawidowiskowakutnowskiegoDomu
kultury,ul.Żółkiewskiego4.
Wtorek, 4 kwietnia:
godz.17.00-19.00–Uszyj mi mamo–
pierwszezcykluczterechspotkańszycia
idoskonaleniaumiejętnościkrawieckich.
kosztzawszystkiezajęcia:50zł.
kutnowskiDomkultury,
ul.Żółkiewskiego4.
Piątek, 7 kwietnia:
godz.16.00-18.00–„Czekamy na Wielkanoc”–warsztatywykonywaniaozdób
świątecznych:palmy,zajączki,kurki
zsiana;wstęp10zł/osoba;Żychliński
Domkultury,ul.Fabryczna3.
godz.18:00–Festiwal Złoty Środek
Poezji – spotkanie zBronką Nowicką
–poetką,scenarzystką,reżyserkateatralnąitelewizyjną,laureatkąliterackiej
nagrodynIkE2016zadebiutanckitomik
zproząpoetycką„nakarmićkamień”;
wejściówki;centrumteatru,Muzyki
itańcawkutnie,ul.teatralna1.
Sobota, 8 kwietnia:
godz.11.00-13.00–„Czekamy na Wielkanoc”–warsztatywykonywaniaozdób
świątecznych:palmy,zajączki,kurki
zsiana;wstęp10zł/osoba;Żychliński
Domkultury,ul.Fabryczna3.
godz.11.00-16.00–Jarmark Wielkanocny–wyrobyrękodzieła;Żychliński
Domkultury,ul.Fabryczna3.
Niedziela, 9 kwietnia.
godz.15.00– „Zamyślenia Wielkanocne”–spotkaniezJ.E.ks.bp.Józefem
zawitkowskim;ŻychlińskiDomkultury,
ul.Fabryczna3.wstępwolny.
Niedziela, 23 kwietnia:
godz.11.00–Casting na Królową Róż
43. Święta Róży–salawidowiskowa
kutnowskiegoDomukultury,ul.Żółkiewskiego4;zgłoszeniakandydatek
do20kwietnia.

OFeRTY PRACY
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 Pracownikochrony
 kierowcasamochodusłużbowego
kat.b
 operatorkoparko-ładowarki
 sprzedawcawstacjipaliw
 ankieterbadańilościowychijakościowych
 kierownikbiura-officemanager
 operatorcnc
 Praser
 Montermaszyn
 spawaczMIG/MaG135/136
 lakiernikproszkowy
 księgowy/a-specjalistad/sksięgowościirachunkowości
 Mechanik
 sprzątacz/ka
 Mechanikpojazdówsamochodowych
 Mechanikpojazdówsamochodowych
 specjalistad/sochronyśrodowiska
 operatorwytłaczarkidofoliiiliniido
recyklingu
 sprzedawcawstacjipaliw
 Gospodarzterenu-kierowcakat.cE
 szwaczka
 Mechanikmaszyn
 operatorcnc
 kierownikprojektu
 Pracowniknastacjipaliw
 Elektryk-terenkraju

SKARB ROLNIKA

notowanIaztarGowIskaMIEJskIEGo
(cenyzdnia28.03.2017r.)


brokuły
szt.
burakiczerwone
kg
cebula
kg
czosnek
szt.
gruszki
kg
jabłka
kg
jajafermowe
15szt.
jajawiejskie
15szt.
kalafior
szt.
kapustabiała
szt.
kapustakiszona
kg
kapustapekińska kg/szt.
koperek
pęczek
miód
litr
marchew
kg
natkapietruszki
pęczek
ogórkikiszone
kg
ogórekzielony
kg
paprykaczerwona kg
paprykazielona
kg
paprykażółta
kg
pieczarki
kg
pietruszka
kg
pomidorszklarniowy kg
por
szt.
rzodkiewka
pęczek
sałata
szt.
sałatalodowa
szt
seler
kg
szczypiorek
pęczek
włoszczyzna
pęczek
ziemniaki
kg

włowiczu
5,00
1,00-1,50
1,50-2,50
1,50-3,00
5,00
0,70-2,00
6,00-8,00
9,00-12,00
7,00
2,00-3,00
3,00
5,00/kg
1,50
30-40/0,9l
1,00-1,50
1,50
6,00
10,00
16,00
-
16,00
5,00-8,00
2,00-4,00
16,00
2,00-3,00
2,50
3,50
-
4,00
2,00
4,00
0,80-1,00

wGłownie
4,00
1,50
1,50
1,50-2,00
1,00-2,00
5,80-9,00
11,00-12,00
6,00
4,00-6,00
3,00
3,00/szt
1,50
0,5l/15,00
2,00
1,50
5,00
8,00-10,00
13,50
13,50
13,50
5,00-5,80
2,50
7,00-14,00
1,50-2,00
2,50
2,50-4,00
4,00
3,00
1,50
2,50-3,00
1,00

ROLNIK SPRZeDAJe
(cenyzdnia28.03.2017)
Żywiec wieprzowy:
 różyce:4,80zł/kg+Vat
 Domaniewice:4,80zł/kg+Vat
 chąśno:4,70zł/kg+Vat
 kiernozia:4,70zł/kg+Vat
 skowrodaPłd.:4,80zł/kg+Vat
 karnków.:4,80zł/kg+Vat

Żywiec wołowy:
 skowrodaPłd.:jałówki7,00zł/kg+Vat,

krowy5,50zł/kg+Vat;byki7,50zł/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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oPElcorsa,1.3cDtI,XI.2010

rok,kupionywkraju,serwisowany,
bezwypadkowy,14.200zł,tel.kom.
784-440-092,504-011-161.

seicentovan,1.

1,2000rok,
skrzyniadoremontu,biały,tel.kom.
515-268-775.

oPElMeriva,1.616V2003rok,100

kM,tel.kom.501-489-185.

skoDaFabia,1.4,listopad2002

rok,kombi,tel.(42)719-70-42,
po18.00.

oPElomega,2.5V6gaz

sekwencja,1998rok,tel.kom.
887-700-737.
oPElVectrac,2.0tDI,2004rok,

kombi,100kM,tel.kom.693-830-147.

samochodowe
kupno
Subiekt Nieborów Autokasacja, sprzedaż części,
tel. (46) 838-55-41.
Absolutnie każde auta, najwyższe
ceny, tel. kom. 500-308-011.
absolutniekażdydo3.000zł,tel.

kom.518-178-829.
absolutnyskupautmarkiopel,Vw,

Daewoo,audiorazwszystkiezlPG
najwyższecenyzadzwoń,anapewno
siędogadamy,tel.kom.575-006-685.
aktualniekupięosobowyjeżdżący

lublekkouszkodzony,tel.kom.
513-375-786.
kupięauta,równieżuszkodzone,tel.

kom.662-031-656.
kupiękażdeauto,tel.kom.

880-062-661.
kupiękażdeautodo3.000zł,tel.

kom.691-270-855.
kupimykażdeauto,stanobojętny,

tel.kom.798-602-197.
kupimytwojątoyotęikażdego

Mercedesa,dobreceny,stanobojętny,
tel.kom.734-734-300.
Skup pojazdów samochodowych.
Zaświadczenia do WK. Sprzedaż
części, tel. kom. 605-695-882.
skuppowypadkowych,starych,

skorodowanychsamochodów,tel.
kom.512-476-760.
skupskrzynibiegów(1.6Polonez)

ilPGsekwencja,tel.kom.
512-476-760.
złomowaniePojazdów-

zaświadczenia,auto-skup:
uszkodzone,rozbite,
wyeksploatowane,rząśno13,tel.
kom.602-123-360.

sprzedaż
auDIa3,1.9tDI,2005rok,tel.kom.

509-897-627.

bMwX1,2013rok,tel.kom.

660-408-769.
chEVrolEtspark,2005rok,

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

2003rok,5-osobowy,stanbdb,tel.
kom.669-303-235.
cItroËnberlingo,1.9diesel,2003

rok,ciężarowy,tel.kom.509-837-633.
cItroËnc3,2012rok,tel.kom.

603-573-706.
cItroËnXsara,1.9D,tel.kom.

511-311-145.
DaEwooMatizlPG,1999rok,tel.

kom.605-291-753.
DaEwooMatiz,2000rok,przegląd,

PzuważnedoXI.2017,tel.kom.
604-953-340.
DEIhatsuterios,1.3,1999rok,87

kMnapęd4x4,tel.kom.604-298-557.
FIatcc,900,tel.kom.880-454-989.

FIatcinquecento,900,1994rok,

tel.kom.506-090-258.
FIatDoblo,1.9D,standobry,2

miejsca,tel.kom.669-037-436.
FIatDucato,2.2,2006rok,143.000

km,tel.kom.516-755-833.
FIatDucato,2.3,2011rok,tel.kom.

516-755-833.
FIatDucato,2.5tDI,1997rok,

zduny,tel.kom.666-075-465.
FIatPanda,1.

1,2007/2008rok,
42.000km,Iwłaściciel,klimatyzacja,
kupionywpolskimsalonie,tel.kom.
600-944-728.

FIatseicento,900,2000

rok,zadbany,1.900zł,tel.kom.
500-308-011.

MazDa6,1.8,2002rok,tel.kom.

661-666-354.

FIatsiena,czerwony,

tel.(46)838-44-57.

MErcEDEssprinter313cDt,

2007rok,blaszak,6-osób,tel.kom.
509-299-676.

FIatsiena,1.616V,gazsekwencja,

standobry,tel.kom.502-769-266.

MItsubIshIcarisma,1.6benzyna,

1998rok,tel.kom.509-837-633.

FIatuno,2001rok,107.000

km,zadbany,1.200zł,tel.kom.
500-308-011.

MItsubIshIl200pikap,1999r.,

5-osobowyciężarowy,zadbany,
12400zł,tel.kom.602-445-248.

ForDEscort,1.6benzyna/

gaz,1999rok,kombi,tel.kom.
600-312-749.

nIssanalmera,1.5benzyna/

gaz,2000rok,garażowany,tel.kom.
668-158-360.

ForDEscort,1.4benzyna,1993

rok,97.000km,stanbdb.,tel.kom.
886-135-119.

nIssansunny,2.0D,1995rok,

kombi,tel.kom.660-613-808.

ForDFocuskombi,1.6benzyna,

1999rok,2zestawyopon,cenado
uzgodnienia,tel.kom.608-559-646.

oPElastra,3.

1cDti,2007rok,tel.
kom.691-270-934.
oPElastraIgaz,tel.kom.

517-201-454.

ForDFocus,1.8diesel,2004rok,

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

oPElastraI,kombi,

tel.(42)710-94-59.

ForDMondeo,Mk3tDcI,2003

rok,tel.kom.502-534-738.

oPElastragaz,1999rok,stan

dobry,1.300zł,tel.kom.500-308-011.

ForDMondeo,1.8,benzyna,2003

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

oPElastra,1.3cDtI,2010rok,

kupionywkraju,serwisowany,
bezwypadkowy,14.400zł,tel.kom.
784-440-092,504-011-161.

ForDtransit,1998rok,tel.kom.

601-270-711.
ForDy,2.0D,2006rok,dostawcze,

tel.kom.509-707-104.

oPElastra,1.616V,1994rok,tel.

kom.605-093-980.

sEatleon,1.9tDI,2006rok,tel.

kom.696-312-242.

oPElcorsa,1.012v,2012rok,

58.000km,Iwłaściciel,5-drzwiowy,
klimatyzacja,kupionywpolskim
salonie,tel.kom.695-323-452.

oPElMeriva,1.7cDtI,2004rok,

stanbdb.,tel.kom.507-756-465.

bMwE46,1.9benzyna,1998rok,

273.000km,sedan,srebrny,ważny
przeglądioc,stanbdb.,5.000zł,tel.
kom.503-719-301.

sEatIbiza,1.4diesel,2008rok,tel.

kom.509-837-633.

oPElVectra,1998rok,kombi,tel.

kom.668-852-130.
oPElVectra,2.2diesel,2001rok,

kombi,tel.kom.724-088-214.
oPElVivaro(ciężarowy),1.9DtI,tel.

kom.726-605-550.
PEuGEot207,2007rok,sport,

salon,polski-bezwypadkowy,tel.kom.
883-970-776.
PEuGEot307sw,2.0hDI,2003

rok,110kM,czarny,stanbdb,tel.kom.
690-999-023.
PEuGEot406,1999rok,tel.kom.

609-687-241.
PEuGEotPartnerdiesel,2000rok,

tel.kom.695-197-672.
PolonEztruck,tel.kom.

602-537-502.
rEnault19,1.4,1991rok,tel.kom.

604-162-723.
rEnaultcelvatis,2.0benzyna,

2002rok,tel.kom.724-088-214.
rEnaultclio,1.9D,1998rok,tel.

kom.785-959-808.
rEnaultGrandscenic,1.9diesel,

2008rok,sprowadzony,opłacony,
gotowydorejestracji,stanbdb,tel.
kom.604-403-654.

skoDaFabiahatchback,1,2

benzyna,2009rok,118tys.km,stan
bdb,sprowadzony,opłacony,tel.kom.
604-403-654.
skoDaFabia,sedan1.4MPI,

2001rok,srebrnymetalik,bdb.stan
techniczny,wizualny,tel.kom.731-612657,690-887-686.
skoDaFelicia,1.3,1995,tel.kom.

502-965-555.
skoDaoctavia,1.6benzyna,2001

rok,192.000km,stanbdb,tel.kom.
668-343-720.
toyotaavensis,2.0D4Ddiesel,

2002rok,hatchback,110kM,tel.kom.
693-830-147.
toyotaVerso,2.0DI,2004

rok,srebrny,12.500zł,tel.kom.
602-677-216.
toyotayarisbenzyna/gaz,2007

rok,srebrnymetalik,3-drzwiowa,tel.
kom.601-509-043.
Vwcaddy,2.0diesel,2007rok,

ciężarowy,tel.kom.509-837-633.
VwGolfIV,sDI,1999rok,tel.kom.

512-120-330.
VwGolfIV,1.6benzyna,1998rok,

tel.kom.604-961-560.
VwGolfIV,1998rok,5-drzwiowy,tel.

kom.693-737-220.
VwGolfIVbenzyna,2002rok,

5-drzwiowy,tel.kom.606-449-458.
VwJetta,1.9tDI,2005rok,tel.kom.

785-641-260.
VwPassatb6,2.0tDI,2005rok,tel.

kom.603-972-528.

rEnaultlagunaII,1.8benzyna,

2005rok,srebrny,9.500zł,klima,
dużewyposażenie,tel.kom.
602-677-216.

VwPassat,1.8turbo,2002rok,

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

rEnaultMeganeII,1.6,2002rok,

tel.kom.796-110-524.

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


hyunDaII20,1.4D,2012rok,

srebrnymetalik,wzamianiemogę
przyjąćtańszy,22.700zł,tel.kom.
604-706-309.

oPElastrakombi,1,7diesel,

2004/2005rok,168tys.km,
ładnystan,plus4kołazimowe,
sprowadzony,opłacony,cenado
uzgodnienia,tel.kom.604-403-654.

kIasportage,diesel,2008rok,tel.

kom.604-956-747.

oPElcombo,1.7Disuzu,2001rok,

4.400zł,tel.kom.792-742-239.

rEnaultMegane,1.4,stanbdb,

1.950zł,tel.kom.518-178-829.

Man,ładownośćdo10ton,

skrzyniowy7,40m,dewasto,dwa
łóżkawrazzprzyczepą7,20x2,45
mnabliźniaczychkołach,tel.kom.
500-222-737.

oPElcorsa,1995rok,tel.kom.

503-605-379.

roVEr400,1.6,1998rok,tel.kom.

507-053-231.

oPElcorsac,2001rok,czarny,

3-drzwiowy,tel.kom.723-534-526.

sEatcordoba,1999rok,tel.kom.

535-275-229.

VwPolo,1.2benzyna,2009rok,

82.000km,tel.kom.500-791-512.

Vwtransportert4,1996rok,tel.

kom.609-075-682.
Vwtransporteryt4,2.4D,

dostawcze,tel.kom.509-707-104.
Vwtransporter,2010rok,Mixt

605,długi,bezwypadkowy,tel.kom.
602-461-330.

FIatPunto,1.2,2000rok,2.300zł,

tel.kom.507-548-684.
FIatPunto,1.2benzyna/gaz,2005

rok,bordometalik,6.900zł,tel.kom.
604-706-309.

auDIa3,1.9tDI,2001rok,

5-drzwiowy,wyglądistanrewelacyjny
(mogęprzyjąćmniejszy),tel.kom.
513-329-718.

FIatseicento,2003rok,tel.kom.

603-872-897.

auDIa4kombi,1.9tDI,2001

rok,niebieskimetalik,stanbdb.,
bogatewyposażenie,wrozliczeniu
mogęprzyjąćmniejszy,tel.kom.
513-375-786.

FIatseicento,1.

1benzyna/gaz,
2005rok,tel.kom.793-377-991.

FIatseicento,900gaz,2000rok,

tel.kom.690-999-023.

FIatseicento,1999rok,tel.kom.

603-871-132,889-910-333.
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inne
opony,felgizniemiec,

hurtownia.największyskładw
rejonie,klimatyzacja,mechanika.
bratoszewice,ul.łódzka28,www.
opony-gaweda.pl,tel.(42)719-63-08,
tel.kom.505-151-701.
sprzedamletnieopony16’,tel.kom.

887-221-225.
Przyczepka1,8x1,

1m,
tel.(46)839-68-10.
częścidofiata126p:resor,skrzynia

biegówzpółośkamiiinne,tel.kom.
693-126-231.
sprzedamopony11.2/28,tel.kom.

692-465-143.
sprzedamoponyletnie145x80x13

zfelgami,tel.kom.880-441-890.

motorowe
kupno
kolekcjonerkupistaremotocykle,

samochody,części,tel.kom.
513-185-357.
kupięstaremotocykle:wsk,Mz,

komarekitp.,tel.kom.609-942-407.

sprzedaż
sprzedamJunakamodel122,poj.

125,2011rok,tel.kom.785-959-817.
sprzedamskuter,tel.kom.

575-355-823.
Mz-250trophy,tel.(46)838-59-19,

tel.kom.577-694-621.
barton50,polecam!,tel.kom.

501-583-327.
klasyki3sztuki,tel.kom.

511-311-145.
Quadpoj.125,seriabMw,tel.kom.

669-303-235.
sprzedamskuter2007rok,tel.kom.

697-286-530.
sprzedamsimsonskutersr50,tel.

kom.797-137-171.
sprzedamtriumphtiger900,2000

rok,tel.kom.507-121-693.



nieruchomości
kupno
kupięziemię,gm.łyszkowice

iokolice,tel.kom.502-602-463.
kupię/przyjmęwdzierżawęziemię,

tel.kom.696-736-701,wieczorem.

sprzedaż
sprzedammieszkanie60mkw.,

Ipiętro,os.Dąbrowskiego,tel.kom.
600-488-382.
sprzedamgospodarstworolne

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

wolnostojący,pow.c.219mkw.,pow.
uż.90mkw.,449.000złdoneg.,tel.
kom.506-615-036.
Dom,60mkw,działka750mkw,

łowicz,tel.kom.793-734-485.
sprzedamtaniodziałkębudowlaną,

5kmodłowicza,tel.kom.
509-231-973.
sprzedammieszkanie

własnościowe36mkw,2-pokojowe,
IVpiętro,łowicz-centrum,tel.kom.
600-235-160.
Domzdziałkąwstaniesurowym

wGłownie,tel.kom.601-814-018.
Gospodarstwo2,23ha,Mysłaków,

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

bednary2,40haziemi;

27arówzdrzewemprzybzurze,
tel.(46)838-62-02.
sprzedamsiedlisko,tel.kom.

576-948-177.
sprzedamdziałkibudowlane

wnieborowie,prawienaprzeciwko
restauracji„Prosiaczek”.Powięcej
informacjizapraszam,tel.kom.
796-680-619.
Działkabudowlana,1.500mkw.,

media,łowicz,Górkizagórskie,tel.
kom.883-666-093.
Działkiinwestycyjno-mieszkaniowe:

282mkw,448mkw.,turkusowa,tel.
kom.500-222-737.
Działkainwestycyjno-mieszkaniowa

8.050mkw,uzbrojona,Dąbkowice
Górne,tel.kom.500-222-737.
sprzedamlubwynajmę

umeblowaneM-4,72mkw.,łowicz,tel.
kom.500-222-737.
Mieszkanie24,01mkw.,IIp.,

bratkowice,tel.kom.510-327-408.
Dom+działka1500mkw.,

gm.bielawy,tel.kom.511-682-578.
Działkarolnazmożliwością

zabudowy2,6ha,Parma,gmina
łowicz,tel.kom.601-280-964.
Mieszkanie32mkw.,starzyńskiego,

tel.kom.500-123-227.
sprzedamnowydom190mkw.

nadziałce720mkw.,bratkowice,stan
surowy,tel.kom.508-828-942.
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sprzedam3,5haziemii,wola

stepowska,gm.kiernozia,tel.kom.
501-504-723.
sprzedamlaswmiejscowości

krępa,tel.kom.501-504-723.
łowicz,M-4zksięgąwieczystą,tel.

kom.698-581-666.
sprzedamdom+1hadziałki,

ŚwieryżI,tel.kom.504-501-038.
sprzedamdom,reczyce77,tel.

kom.505-866-202.
sprzedammieszkanie38mkw.,

2pokoje+kuchnia,Głowno,tel.kom.
690-985-070.
sprzedamdom100mkw.,

działka2.800mkw.,krępa,tel.kom.
789-468-420.

sprzedamdziałkęzabudowaną

opow.0,29ha,Śleszyn,tel.kom.
608-271-229.

Działkibudowlane,Mysłaków,tel.

kom.665-981-200.
Działkibudowlane,strzelcew,tel.

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

Działka578mkw.,łowicz,tel.kom.

519-662-782.

łąka1,

13ha,otolice,tel.kom.
793-969-908.
Pięknyogród1hazdomem,

poremoncie+budynkigospodarcze,
299.000zł,tel.kom.511-146-431,
łowicz.

sprzedamziemię2,20lub4,5ha,

Psary,tel.kom.604-260-576.
Mieszkanie,75mkw.,bolimowska,

tel.kom.605-233-823.

DomwGłownie,tel.kom.

605-311-010.

Mieszkanie48mkw.zgarażem,tel.

kom.692-748-802.
Dom115mkw.,działka497mkw.,

łowicz,os.Górki,tel.kom.606-422983,509-195-166.

sprzedamziemię3,5ha

wkraszewiewielkim,tel.kom.
502-539-686.

sprzedamlubwynajmęmieszkanie,

39mkw.,tel.kom.504-296-112,
łowicz.
MieszkanieM4,łowicz,

os.starzyńskiego,IVpiętro,48mkw.,
tel.kom.664-912-197.

bratkowice60mkw.,blok34,tel.

kom.691-961-280.

wynajmęgaraż,bratkowice,tel.

kom.609-111-509.

sprzedamziemięrolną,ŚwieryżII,

tel.kom.664-063-688.

Mieszkanie57,9mkw.,IVp.,

ul.ciemna1,tel.kom.665-744-061.

sprzedamdziałkę3.000mkw.,

zawady,tel.kom.606-682-993.

Domek60mkw.,działka6.000

mkw.,budowlano-usługowa,narożna,
łowicz,tel.kom.603-878-783.

Garażdowynajęcia,

centrumłowicza,tel.kom.
728-983-291.

Działkarolna,1,70ha,tel.kom.

666-287-727.

budyneknadającysięnamagazyn

lubhalęprodukcyjną1000mkw,tel.
kom.663-881-721.

sprzedammieszkanie,os.

starzyńskiego,pokapitalnym
remoncie,zesprzętemrtV,aGD,tel.
kom.880-517-623.

wynajmęgaraż,noakowskiego,

tel.kom.698-728-146.

Działkabudowlana1.400mkw.,

chąśno,tel.kom.666-287-727.

Działkabudowlanazusługami

podstawowymi,ok.3.000mkw.,
bednary,ul.zachodnia,
tel.kom.602-173-103,600-382-954.

Działka6.600mkw.,zdomem

drewnianym,bąkówGórny,tel.kom.
607-517-238.

Dowynajęciagarażmurowany,

ul.starzyńskiego,tel.kom.
604-192-784.

Dwiedziałkibudowlanepo1.000

mkw,nagranicybednary-sypień,
lubcałość8.100mkw.,tel.kom.
694-804-682.

budowlana,1.

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

sprzedaż

wynajmęgaraż,bratkowice,

tel.kom.508-170-592.

sprzedam5ha,tydówka

gm.kiernozia,tel.kom.515-607-294,
po17.00.

Mieszkanie60mkw.,poremoncie,

Głowno,kopernika,tel.kom.668-836710,600-895-257.

Działkibudowlane,strzelcew,tel.

kom.660-911-451.

wynajem

sprzedamlubzamienięmieszkanie

2-pokojowe,nowezduny/Dąbrowa,
tel.kom.604-122-730.

Dom,stansurowy,zamknięty,

łowiczGrunwaldzka(sprzedamlub
zamienięnamieszkaniespółdzielcze),
tel.kom.795-410-608.

garaże
Garażmurowany,korabka:Matejki,

tel.kom.783-644-537.

wynajmę3-pokojowemieszkanie,

bliskodworca,tel.kom.606-359-962.

Dom,200mkw.nadziałce

900mkw.+budynkigospodarcze,
armiikrajowej,łowicz,tel.kom.
512-088-422.

Działka83ary,50arlasu,

tel.(46)838-64-16,po20.00.
ziemia2,20haprzydrodzeŚwieryż
szymanowice,tel.kom.782-547-693.
Pilniesprzedamdom,tel.kom.

881-087-040.
sprzedamdziałkęzbudynkami

wstugienicach,tel.(46)897-14-12.

Działkabudowlana0,48ha,Świące,

tel.kom.501-240-510.

Domporemoncie,120mkw.,

działka900mkw.,okolice
Domaniewic,tel.kom.530-723-789.

Gospodarstwo1,4ha,budynki,

sypień14k./nieborowa,tel.kom.
518-443-192.

sprzedamdziałkęopow.1.700

mkw.wmiejscowościbronisławów,tel.
kom.606-168-857.

sprzedamgruntyrolnewraz

zbudynkami.Magazyn2000t
suszarnia,waga,garaż,wiata,tel.kom.
695-732-755.

Dom,budynkigospodarcze,2ha

wtymlas0,33ha,bednarykolonia,
tel.kom.603-615-480.

Mieszkanie49mkw.,konopnickiej,

łowicz,tel.kom.505-833-114,
603-118-766.

sprzedammieszkanie38mkw.,

Ipiętro,os.noakowskiego,tel.kom.
691-393-069.
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Mieszkaniebratkowice60mkw,

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

Dowynajęcialokalewcentrum

łowicza,obokaptekisłoneczko,tel.
kom.509-837-566,509-659-963.

sprzedamM-4,tel.kom.

668-572-886.

wynajmęurządzonemieszkanko

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

Działkibudowlane,tel.kom.

512-490-910.
sprzedamdomgotowydo

zamieszkaniaopow.190mkw
+budynekgospodarczy,Pniewo,gm.
bedlno/Działkaopow.3.850mkw
ogrodzon,zagospodarowanazaltaną
inasadzeniami.cenadonegocjacji,
tel.kom.695-074-424.

wynajmęmieszkanieM-4,48

mkw.,os.starzyńskiego,tel.kom.
510-844-330.
wynajmęlokal40mkw.,łowicz,ul.

krakowska22,tel.kom.886-243-121.
Mieszkaniedowynajęcia,os.

noakowskiego,tel.kom.698-728-146.

budowlano-rolna,2,6ha,220x117

m,rzeczka,wolaszydłowiecka,tel.
kom.603-878-783.

lokalusługowo-handlowy,96mkw.

zmożliwościąprzeznaczenianabar,
centrumłowicza,tel.kom.504-011161,784-440-092.

Działkarolno-budowlana9.300

mkw.,Placencja,bardzotanio,tel.
kom.606-889-643.

DowynajęciakawalerkawGłownie,

tel.kom.609-875-230.

Działkazalesionazmożliwością

zabudowy,0,73ha,możliwośc
podziałunamniejsze,bliskołowicza,
tel.kom.606-370-704.
sprzedamłąkę0,90ha,w

miejsc.urzeczezabzurą,tel.kom.
508-466-507.
sprzedamdomopowierzchni133

mkw.położonywewsiJasieniec,tel.
kom.664-378-355.

Mieszkanie48mkw.,os.

konopnickiej,tel.kom.577-028-979.
Mieszkaniedowynajęcia,2pokoje,

łowicz,tel.kom.661-333-323.
wynajmęmieszkanie,tel.kom.

530-585-716.
wynajmęwyposażonysalon

fryzjerskiidrugiepomieszczeniena
gabinet,23mkw,łowiczul.lniana1,
tel.kom.501-011-198.

Domzogrodzonąi

zagospodarowanądziałką0,5ha.
Możliwośćpowiększeniadziałki,
kilometrodgranicłowicza,tel.kom.
501-213-061.

Wynajmę lokal handlowy 35
mkw., Łowicz, ul. Stanisławskiego
1, tel. kom. 501-044-546.

Działkibudowlane(kilometr

odgranicłowicza),jedna:1.300
mkw.,trzypo850mkw.,możliwość
dowolnegoscalania,tel.kom.
501-213-061.

wynajmęlokal,magazyny,łowicz,

tel.kom.502-268-632.

sprzedamdziałkębudowlaną

opow.1.454mkwwnieborowie
przydrodzeasfaltowej,media
wdrodze.Doa2ok.5km,tel.kom.
609-556-419.

Damwdzierżawęłąkę,tel.kom.

603-878-783.

Działkabudowlana,810mkw.,ul.

tuszewska,tel.kom.792-952-008,
po16:00.

kupno różne

Gspodarstworolnez

zabudowaniami,2,97ha,gmina
zduny,tel.kom.602-756-975.
Mieszkanie2-pokojowe,48mkw.,

noakowskiego,parter,168.000zł,tel.
kom.664-410-203.
Pilnieitaniosprzedamdom

zzabudowaniamigospodarczymi
idużądziałkąwokolicachłowicza.
Domumeblowany,dozamieszkania
odzaraz!,tel.kom.609-541-325.
sprzedam4pokojowemieszkanie

wnowychzdunach,wbloku
naIpiętrze,86,7mkw,tel.kom.
515-193-153.
Działkabudowlana,wrzeczko.

Decyzjaowarunkachzabudowy,
uzbrojona,tel.kom.607-264-365.
sprzedamdomwstaniesurowym,

Domaniewice,tel.kom.793-946-596.

wynajmękawalerkę,łowicz,tel.

kom.502-268-632.

wynajmędużygaraż,łowicz,tel.

kom.502-268-632.

Pilniewynajmędom,Głowno

iokolice,tel.kom.730-130-626.

kupięorzechywłoskie,tel.kom.

608-613-658.
kupiębutlegazowe11kg,tel.kom.

606-884-162.
kupiętopolę,dębaiinne,tel.kom.

795-377-074.

sprzedaż różne
Extraczarnaziemia

ogrodowa,poobróbcemechanicznej,
tel.kom.601-239-779.
Produkcja,sprzedażkruszywa

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

terenu,tel.kom.601-239-779.
Żwir2-8,

tel.kom.601-239-779.

wynajem

Żwir16-32doogroduidrenażu,

tel.kom.601-239-779.

Małżeństwuniepalącemuwynajmę

mieszkanie,łowicz,tel.kom.
604-362-195.

Drewnokominkowe,opałowe(buk,

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

iogrodowych,kolor,kręgi,pokrywy,
przepusty,tel.kom.531-467-981.
Drewno kominkowe i opałowe,
pelet drzewny, brykiet drzewny, tel.
kom. 504-010-550.
Drewnorozpałkowewworkach

orazzżynywpaczkach,tel.kom.
696-045-978.
kruszywa,piasek,żwir,ziemia

ogrodowa.robotyziemne,
wyburzeniowe,transportmaszyn
budowlanych,rolniczych,tel.kom.
693-565-564.
Formyplastikoweiżywiczne,do

wyrobówbetonowych,używane,tanio,
tel.kom.531-467-981.
Pianina, fortepiany, tel. kom.
604-443-118.
butlespawalniczezosprzętem,tel.

kom.515-319-247.
Drewnoopałoweikominkowe,tel.

kom.505-700-777,798-877-090.
Deski,baledębowe,sosnowe,

olszynowe,tel.kom.508-244-694.
silnik7,5kw,pompawtryskowa

c-328/c-330,tel.kom.696-441-178.
sprzedamnoweskrzyniopalety,tel.

kom.606-112-591.
stemnówka„Juki”,dwuigłoka

zrendelką„rimoldi”,tel.kom.
889-360-218.
sprzedamłowickistrójkomunijny

dladziewczynki,tel.kom.601-265-613.
wersalka,2foteleipufy,stanbdb.,

tel.kom.794-050-607.
sprzedamtarcicęjesionowąsucha

50mm,tel.kom.696-246-556.
sprzedamniedrogomałoużywaną

kanapęnarożnąi2fotele,tel.kom.
791-593-571.
sprzedambeczkiplastikowe60,130

litrów,tel.kom.502-312-958.
Tokarkę, piłę taśmową do metalu,
tel. kom. 505-714-731.
sprzedambetoniarkę,150l,tel.

kom.888-742-148.
sprzedamużywanypiecc.o.z

nadmuchemisterownikiem;bojler,tel.
kom.601-051-188.
heblarko-krajzega,tel.kom.

724-088-214.
lodówkalG,ok.1,5mwys.,

bezszronowa,tel.kom.507-808-935.
Piecc.o.,Defro,używany,20kw,tel.

kom.601-509-043.
łowickistrójkomunijnydlachłopca,

tel.kom.501-868-355.

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

dębową,kupięeternitdrobnofalisty,tel.
kom.698-972-112.

sprzedamtrociny,tel.kom.

692-132-798.

Tonsmeier Centrum zatrudni
osobę na stanowisko kierowcaładowacz, wymagana kat. C, praca
na terenie Żyrardowa, Łowicza i
okolic, tel. (46) 830-35-25.
Poszukuję szwaczek lub
chałupniczek. Proste szycie, tel.
kom. 501-723-067.

Dwarowerygórskiidamka,tel.kom.

795-155-105.

praca

wózekszaraskóra,bujako-leżak,tel.

kom.504-271-049.

dam pracę

zatrudnięoperatorakoparko
ładowarki,montera,pracownika,tel.
kom.606-939-170.

silnikelektrycznyMikadodołódki
pontonu,tel.kom.603-972-528.

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

sprzedamworki,tel.kom.

663-881-721.
Meblepokojowe.Pilnie!,tel.kom.

727-665-398.

Przyjmędopizzeriikierowcęnastałe

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

zlecęchałupniczoprzeszycia

bluzek,tel.kom.505-639-421.
Zatrudnię szwaczki z
doświadczeniem, dzianina,
stębnówka, dwuigłówka, owerlok.
Głowno, tel. kom. 504-249-246,
534-982-883.

zbiornikiplastikowe,1000-litrowe,

tel.kom.508-953-694.

zatrudniępomocnikakucharza

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

zatrudniękierowcękat.c,tel.kom.

605-924-268.

sprzedażdrewnakominkowego

-brzoza,olcha,dąb,tel.kom.510-832050,694-269-767.

zatrudniękelnerkę(możliwość

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

Zatrudnię glazurnika, gipsiarza,
murarza oraz tynkarza z
możliwością przyuczenia do
zawodu, tel. kom. 513-985-412.

łóżkopiętrowe,tel.kom.

696-884-015.

zatrudniękierowcędorozwożenia

pizzy(łowicz),tel.kom.724-207-537.

sprzedamwagęsuwakową240kg

idrabinęaluminiową3-stopniową
10m,tel.kom.883-560-331.

zatrudniędopizzeriikierowcęoraz

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

rowermłodzieżowy,tel.kom.

516-538-983.

PracujzPromedica24jakoopiekun/

kaseniorówwniemczech.trwają
zapisynabezpłatnykurszjęzyka
niemieckiego,przyjdźnaspotkanie
informacyjnewłowiczu,tel.kom.
514-781-491.

Dużazjeżdżalniadziecięca,tel.kom.

601-052-026.
altankanowa,tel.kom.511-311-145.

sprzedamdwuteownikhEb

120mm,8mdł.,450zł,tel.kom.
691-961-166.
taniofotel1-osobowy,rozkładany,

siatkaogrodzeniowa3,40m,ocynk,
tel.(46)838-13-19.
sprzedampianino,tel.kom.

663-256-947.
lodówka,ubranka,żyrandol,

rowerek,tel.kom.500-519-872.
sprzedamtelewizorlG49cali,Full

hD,wiF,tel.kom.508-789-222.
baledębowesuche,tel.kom.

518-223-702.
sprzedamdużynamiotogrodowy

6x3lubzamienięnamniejszy,tel.kom.
512-124-832.
wcnadziałkębudowlaną,tel.kom.

535-121-164.
lodówka,rowerdamka26’,

tel.(46)837-85-56.
Dużakolekcjaagawkwiaty,tel.kom.

798-692-994.

łubiankidrewniane,nowe,tel.kom.

792-902-783.

oddammałąlodówkęzadarmo,

tel.(46)838-73-19.

silnik10kw,tel.kom.511-862-710.


oddamwyrwanepieńkizolchyok.

100szt.,tel.kom.785-240-260.

sprzedamrusztowanie120m,

magielelektryczna-przemysłowa,
wciągarkabudowlana350kg,tel.
kom.694-867-029.

rower,drzwi,tel.kom.785-281-044.


wersalkawbdbstanie-nowytyp,

tel.kom.724-973-074.

Sprzedam heblarko-pilarkę, tel.
kom. 695-751-050.

Świerksrebrnyróżnewielkości,tel.

kom.517-160-370.

sprzedażróż,tel.kom.669-411-783.


sprzedamkorgI30hD,tel.kom.

511-367-736.

sprzedampralkęwirnikową

Światowitiwirówkędoodwirowywania
bielizny,tel.kom.883-161-278.

rEklaMa

www.lowiczanin.info

30marca2017nr 13

kanapyskórzane,jaknowe,tanio,

tel.kom.508-411-270.
sadzonkilipyiklonu,sadzonki

wysokiejjakości,tel.kom.
508-789-750.

Przyjmędopizzeriikelnerkęz

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

Przyjmęmechanika

samochodowego,tel.kom.
504-167-269.

Chałupnictwo dam szycie bluzek
z dzianiny w Głownie, tel. kom.
605-847-971.

zatrudnięślusarzo-spawacza

stryków,tel.kom.606-439-498.

zatrudnięsprzedawcędomałej

gastronominadzalewemuchań
Dolny,hydraulikalubpomoc,tel.kom.
608-076-041.

zatrudniępomocwszwalni,tel.kom.

601-441-563.
zatrudniękierowcękat.c+E,

transportmiędzynarodowyPl-It-Pl,
tel.kom.505-083-574.
kierowcac+E,kraj,izoterma,wolne

weekendy,tel.kom.500-333-660.
Poszukiwanaosobanastanowisko

Pakowacza-pracadlaosóbz
orzeczonąniepełnosprawnością.
lokalizacjastryków,tel.kom.
735-933-872.
zatrudniękierowcę,c+E,kraj,

przerzuty,tel.kom.605-993-107.

zatrudniękierowcęzkat.c,tel.kom.

501-250-547.

Szwalnia w Głownie przyjmie
chałupniczki, szwaczki, osoby do
wykańczania wyrobów z dzianiny,
tel. kom. 604-475-553.

Zatrudnię krojczego(ą) do
szwalni, może być do przyuczenia,
tel. kom. 602-457-089.

Przyjmę pracowników.
Wykończenia, elewacje, tel. kom.
663-211-953.

zatrudnięszwaczkędoszycia

skarpetek,możliwośćprzyuczenia,
strzelcewk./łowicza,tel.kom.
604-460-843.

zatrudniękierowcękat.c+Ew

transporciemiędzynarodowym,praca
wkółkach,wolneweekendy,tel.kom.
887-777-654.

zatrudnięosobędoprowadzenia

biura.wymagania:dobraznajomość
komputera(Excel,word,subiekt).
ofertyna:kadrybratex@op.pl.

Zlecę formowanie skarpet
i chałupnictwo, tel. kom.
503-135-431.

zatrudniępracownikado

sklepuogrodniczegowGłownie
zeznajomościąbranżyrolniczoogrodniczej,tel.kom.601-164-435.

zatrudnięmłodych,dyspozycyjnych

dopracywstolarni,tel.kom.
696-086-527.

zatrudniękierowcęwtransporcie

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

Firma zatrudni kierowcę kat.
C+e w ruchu krajowym bądź
międzynarodowym, tel. kom.
602-389-703.

zatrudniękierowcękat.c+E

wtransporciekrajowymlub
międzynarodowym,tel.kom.
607-267-206.

zatrudnięgipsiarzy,pracowników

idociepleniowców,tel.kom.
600-575-945.

Zatrudnię ekspedientkę do
sklepu spożywczego w Dmosinie,
tel. kom. 501-669-440.

zatrudnimydohurtownielektrycznej

nastanowiskosprzedawcamagazynier.cV+listproszęprzesyłać
namaila:piotr.wolski@elektro-hurt.
gniezno.pl.

Dwór „Soplicowo” w Woli
Gosławskiej zatrudni kucharzy,
pomoc kuchenną, kelnerki,
kelnerów, tel. kom. 664-713-406.

zatrudniękelneróworazuczniówdo

przyuczeniawcharakterzekelnera,tel.
kom.504-359-441.

Restauracja „U Pana Tadeusza” w
Domaniewicach zatrudni kucharzy,
pomoc kuchenną, kelnerki,
kelnerów, tel. kom. 607-930-234.

zatrudnię:zbrojarz,cieśla,betoniarz.

umowaopracę,delegacje,korzystne
warunki.osobyindywidualneoraz
brygady,tel.kom.507-489-287.

Zatrudnię kucharkę, kucharza,
pomoc w restauracji, tel. kom.
604-208-588.

Przyjmębrukarzyorazpomoc

brukarza,tel.kom.606-796-698.
zatrudniękierowcękat.D(autobus)

równieżemerytlubręcista,praca
namiejscu,tel.kom.605-822-842.
zatrudniępielęgniarkę,opiekunkę

doDomuseniorawkarolewie,tel.
kom.798-148-874.
zatrudniękierowcęc+Ew

transporciemiędzynarodowym,karta
tafografu,weekendywolne,tel.kom.
576-307-535.

Przyjmę do pracy w firmie
remontowo-wykończeniowej
malarzo-gipsiarza, tel. kom.
602-159-095.
zatrudniępracownikadodociepleń,

zdoświadczeniem,tel.kom.
667-286-782.

zatrudniękobietydokrojenia

chleba,tel.kom.509-877-081.

Szwaczki do szycia kostiumów
kąpielowych w Głownie, stała
praca, tel. kom. 602-457-089.

zatrudnięmechanikasamochodów

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

zatrudniękierowcęc+Ez

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

zatrudniękierowcęz

doświadczeniemhandlowymdo
piekarni,tel.kom.509-877-081.

zatrudnięelektryka,automatykaz

uprawnieniamisEPdo1kw,tel.kom.
793-098-999.

zatrudnięglazurnika,gipsiarza,

montażystępanelipodłogowychi
drzwi,tel.kom.691-228-824.

operatormaszynrolniczych,tel.

kom.607-275-723.

zatrudnięszwaczkidoszycia

szlafrokówchałupniczo,overlock,
stębnówka,dwuigłówka,tel.kom.
601-306-165.

zatrudnięstażystkędosklepu

monopolowego,tel.kom.501-407-665.

Księgowych oraz osoby do
przyuczenia do prowadzenia ksiąg
handlowych i PKPiR zatrudni biuro
rachunkowe. Praca w Łowiczu lub
Łodzi. CV: rekrutacja102@op.pl,
tel. kom. 604-988-647, w godz.
17.00-18.00.

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

Przyjmędosklepuspożywczego,

szewceowsiane,tel.kom.
692-294-091.

Firma z siedzibą w Jamnie
zatrudni panie na stanowisko
szwaczki oraz panów do obsługi
hafciarki, tel. kom. 500-030-087,
monika@szumisie.pl.
zatrudniępracownikadomasarni,

tel.kom.662-296-699.
FirmawirbudMeblewosmolinie

zatrudnidozorcę-palaczanajchętniej
zuprawnieniami,tel.(24)277-62-44.
zatrudnięmurarza,tel.kom.

667-941-359.

zatrudniękierowcękat.c+Ew

transporciekrajowym,naczepa
chłodnia,tel.kom.608-067-847.
zatrudniędoukładaniakostki,tel.

kom.663-690-050.
zatrudnięoperatoraładowarki,tel.

kom.663-690-050.
zatrudnięsprzedawcęwhurtowni

ogólnobudowlanej,tel.kom.
602-587-341.
Przyjmędopracyfizycznej

mężczyznędo40lat,zprawemjazdy
kat.b,tel.kom.608-816-582.
salaIzabellnasezonposzukuję

kucharza,pomocykuchni,kelnerów
-pracaweekendowa.zapraszam,tel.
601-150-773.
zatrudnięspawaczy,ślusarzy,

pracownikówfizycznych,tel.
693-833-073.
zatrudniępracownikówdoprac

budowlanychzGłowna,tel.kom.
601-321-914.
anglojęzycznePrzedszkolew

sochaczewiezatrudninauczyciela
językaangielskiego.cVnaadres
praca@lesneskrzaty.info.pl.
anglojęzycznePrzedszkolew

sochaczewiezatrudninauczyciela
dogrupyprzedszkolnej.cVnaadres
praca@lesneskrzaty.info.pl.
Przyjmępiekarzazdoświadczeniem,

brzeziny,tel.kom.530-983-242.
Zatrudnię logistyka w
firmie produkcyjnej z nim.
5-letnim doświadczeniem i
komunikatywnym j.angielskim. CV
na maila: rekrutacja@babycam.pl.
zatrudnięhydraulika,tel.kom.

691-991-000.

zatrudnięprzypracachtorowych.

Dobrewynagrodzenie,tel.kom.
511-769-202.

aPtrandstad(47)zatrudnido

lekkiejpracynaprodukcji,3zmiany,
stryków,darmowydojazd,wysoka
stawka,tel.kom.603-207-005,665133-483,605-058-639.

brygadzista-nadzóroraz

współpracazgrupązadaniową-
remontdrógkolejowychnaterenie
całejPolski,tel.kom.511-769-202.

aPtrandstad(47)zatrudni

operatorówwózkówwidłowych,
niskiwysokiskład,stryków,stabilne
zatrudnienie,tel.kom.605-058-639.
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zatrudnięmonteraurządzeń

zabawowychnaplacezabaw.Praca
włowiczu,tel.kom.537-313-915.

zatrudniękierowcęc,c+E,

zdoświadczeniem,tel.kom.
691-621-098.

zatrudniępracownikadoprac

wykończeniowo-remontowych,tel.
kom.607-343-338.

Firmasalopakzbełchowazatrudni

pracownikadostróżowania,praca
wtrybienocnym,tel.kom.698-628834,664-458-891.

zatrudnięszwaczkiiprasowaczkę,

łowicz,tel.kom.665-431-100.
zatrudniędostawianiaściang/k,

sufitów,szpachlowania,tel.kom.
500-027-261.
Praca dla Ciebie od zaraz!
Agencja Pracy Tymczasowej
pracaBIS dla swojego klienta
poszukuje pracowników na
stanowisko pakowacz i operator
wózka widłowego. Praca w okolicy
Teresina. Zapewniamy bezpłatny
dojazd, tel. kom. 571-493-943,
516-700-704.
Mechanikamotocyklowego,

doświadczenie,tel.(42)710-76-11.
zatrudnięmechanikasamochodów

ciężarowychlubpomocnika
mechanika,pracawłowiczu,tel.kom.
600-357-428.
zatrudniękierowcękat.c,stałe

trasy,możliwośćprzyuczenia,łowicz,
kiernozka12,tel.kom.600-357-428.
traktorzysta,kombajnista,tel.kom.

695-052-735.
szukamy2osóbdopunktu

sprzedażylodówwPiątkuul.
senatorska,tel.kom.507-507-358,lub
507-478-507.
Pizzeriaalcatrazwstrykowie

zatrudni:kierowcę,pizzermana,
kelnerkę,tel.kom.608-641-030.
brukarz,tel.kom.508-286-519.

Przyjmęmężczyznędopracyw

drukarniwDmosinie,pracanacały
etat,cVnaadres:steijnDesign@gmail.
com,tel.kom.726-223-824.
Zatrudnię samodzielnego
diagnostę w Łowiczu (okręgówka),
tel. (46) 830-31-21, turbocar@
poczta.onet.pl.
Zatrudnię kucharza do baru
w Łowiczu, tel. (46) 830-31-21,
turbocar@poczta.onet.pl.
zatrudniękierowcęc+E,dobre

zarobki,tel.kom.507-477-120.
Zatrudnię mechanika do serwisu
Stihl w Głownie - Domaniewicach,
tel. kom. 609-455-676.
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
ogrodniczego Domaniewice Głowno, tel. kom. 609-455-676.
Dampracęwgospodarstwie

rolnym,wyżywienie,zakwaterowanie,
wynagrodzenie,tel.kom.721-085-095.

rEklaMa

zatrudnimymagistraitechnika

farmacji.Pracawokolicyłowicza
lubstrykowa.
cVna:farmacja.praca@vp.pl,
tel.kom.602-255-161.
zatrudniękierowcękat.c+E

zdoświadczeniemwruchukrajowym
znaczepą,pracapodtesco
wteresinie,tel.kom.668-946-210.
wokalistkędozespołu,tel.kom.

667-276-835.
zatrudniępomocnikadozakładu

obróbkimetaliwGłowniewwieku
do35lat,tel.kom.605-578-499.
Potrzebnapomocdoelewacji,mile

widzianedoświadczenie,tel.kom.
603-212-132.
zatrudniękucharza(łowicz),tel.

kom.574-256-065.
zatrudniękelnerkę(łowicz),tel.

kom.574-256-065.
zatrudnięopiekunkędodziecka,tel.

kom.604-371-320.
Przyjmęszwaczkidozakładu

wGłownieorazchałupniczki,tel.kom.
607-930-278.
sprzedawcadomarketuMrówka

zdunyzeznajomościąogrodu
ibranży,tel.kom.601-282-876.
sprzedawcaczęścimaszyn

rolniczychiciągników,Mrówkazduny,
tel.kom.601-282-876.
zatrudniękierowcękat.c+E

wtransporciekrajowym
imiędzynarodowym(kontenery),tel.
kom.693-441-700.

szukam pracy
zaopiekujęsiędzieckiem,tel.kom.

880-036-940.
kierowcac+E(+karta)poszukuje

pracynachłodnięwpodwójnych
obsadach,krajlubzagranica,tel.kom.
605-470-435.
kierowcazdoświadczeniem,kat.

cE,kartakierowcy,poszukujepracy
natrasyliniowe,tel.kom.881-457-335.
Podejmępracęfizyczną,prawo

jazdyb,t,tel.kom.665-455-810.
saxofonista+vocal,tel.kom.

692-101-989.

inne
zwrotpodatkuzpracy,rodzinne,

niemcy,holandia,austria,anglia,
belgia,norwegia.,tel.(71)385-20-18,
tel.kom.601-759-797.
Zlecę szycie strojów kąpielowych,
stała współpraca, tel. kom.
602-457-089.

Tynki maszynowe gipsowe,
cementowo-wapienne
oraz posadzki (mixokret), tel. kom.
502-452-907.
okna:naprawa,regulacja,serwis,

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

usługi wideo

Meblekuchenne,tel.kom.

793-297-933.

wideofilmowanie,fotografowanie,

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

Malowanie,tel.kom.607-168-196.


wideofilmowaniehD,tel.kom.

606-852-557.
Indywidualnefilmowanieślubów

iweselwww.videopiksel.pl,tel.kom.
505-780-835.
wideofilmowanie:FullhD,DVD,blu
ray.Fotografia,tel.kom.698-535-780.

remontowobudowlane
usługi
Wylewki agregatem, tel. kom.
531-402-222.
układanieglazury,terakoty,montaż

paneli,tanio,tel.kom.660-224-723.
regulacja,montażokien,

parapety,praniedywanów,tel.kom.
501-930-953.
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.

układaniekostkibrukowej,tanio,tel.

kom.667-837-817.
cyklinowanie,polerowanie,

układanieparkietu,tel.kom.
501-249-461.

Usługi transportowe wywrotką,
usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
784-464-959.
usługiminikoparką,przeciski

kretem,tel.kom.668-591-725.
rozbiórki,wyburzenia.

kompleksowo„odadoz”.
Porządkowanieterenów,tel.kom.
665-412-890.
Dociepleniabudynków,elewacje,

glazura,terakota,adaptacjapoddaszy,
kompleksowewykończeniawnętrz.
FVat,tel.kom.606-737-576.
Brukarstwo, tanio, tel. kom.
503-976-505.
Malowanie,gładź,glazura,tel.kom.

668-026-851.
ogrodzenia,wiaty,tel.kom.

606-303-471.
Brukarstwo, tel. kom.
791-306-104.
usługiremontowe,wykończenia

wnętrz,glazura,terakota,adaptacja
poddaszy,tel.kom.880-542-743.
Usługi koparko-ładowarką,
młotem hydraulicznym;
koparką gąsienicową, tel. kom.
790-606-451.
schodydrewniane.komputerowe

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

tel.kom.607-610-786.
kompleksoweremonty,tel.kom.

511-568-525.

Dachy,elewacje.szybko,tanio,8%

Vat,tel.kom.502-859-742.

łazienkiodpodstaw,tel.kom.

533-076-850.

wykończeniawnętrz,remonty,tel.

kom.532-115-111.

Gładź,malowanie,glazura,terakota,

wykańczaniewnętrz,docieplanie,
malowanieelewacji.,tel.(46)837-1033,tel.kom.609-541-373.

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

konstrukcje,obróbki,tel.kom.
609-846-316.

usługikoparko-ładowarką,roboty

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

budynkigospodarcze,ogrodzenia,tel.
kom.691-736-552.
budowydomów,garaży,docieplenia

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

kom.600-779-659.
układaniekostkibrukowej,tel.kom.

731-034-742.
ogrodzeniapanelowe,metalowe,

siatki,betonowe,łupane,bramyifurtki,
balustrady,wiaty,fundamenty,tel.kom.
505-700-777.
Murowanie,kominy,klinkier,montaż

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

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

kom.517-032-915.
łazienki,kompleksowo,tel.kom.

733-788-522.
układaniekostkibrukowej

igranitowej,tel.kom.731-116-534.
osuszanie,odsalanie,odgrzybianie,

hydrofobizacjamurówikonstrukcji
betonowych,tel.kom.607-090-260.
budowy,docieplenia,tel.kom.

794-230-700.
Docieplenia,tel.kom.730-723-823.
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Remonty, modernizacje,
wykończenia wnętrz, usługi
ogólnobudowlane, tel. kom.
607-164-101.
kryciedachów,obróbki,rynny,

podbitki,papatermozgrzewalna,
wolneterminy,tel.kom.789-181-282.
remonty,glazura,terakota,gładzie,

malowanie,itp.,tel.kom.721-108-965.
Docieplaniebudynków,elewacje,

struktury:agregatem.tanio,szybko,
solidnie,tel.kom.607-612-176.
budowaiprzeróbkidomów

ibudynkówgospodarczych.
tanio,szybko,solidnie!,tel.kom.
609-497-778.
brukarstwo,20latdoświadczenia,

fakturyVat,tel.kom.502-368-628.
Docieplenia budynków
mieszkalnych, gospodarczych,
gwarancja 7 lat, tel. kom.
726-005-701.
Usługi koparko-ładowarką,
konkurencyjne ceny, tel. kom.
784-464-959.
budowadomówparterowych,

budynkówgospodarczych,tel.kom.
784-464-959.
usługiminikoparką,tel.kom.

697-725-830.
układaniekostkibrukowej,krótkie

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

Firmaogólnobudowlana:

tynkowanie,gipsowanie,k/G,glazura,
tel.kom.606-269-028.

Wykonywanie gładzi gipsowej
hydrodynamicznie od 12 zł/
mkw, malowanie, kompleksowe
wykończenia wnętrz, sprzedaż wraz
z montażem drzwi i podłóg, tel.
kom. 725-043-544, 691-228-824.

cyklinowanie,montażpodłóg,

fakturaVat,tel.kom.697-634-138.

Docieplaniebudynków,tel.kom.

661-385-299.

cyklinowaniebezpyłowe,tel.kom.

504-960-515.

Pokryciadachowe,blacha,papa,

obróbkiblacharskie,tel.kom.
661-385-299.

Producentsiatkiogrodzeniowej.

wywózrzeczyniepotrzebnych,tel.
kom.881-250-193.

Pokryciadachowe,papy,rynny,

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

usługikoparko-ładowarka,tel.kom.

889-910-666.

Gipsowanie, malowanie, panele
podłogowe. Tanio i solidnie, tel.
kom. 664-712-854.
Glazura,terakota,gipsy,panele,

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

tynkimaszynowe,cementowo
wapienne,gipsowe,tel.kom.
603-912-998.
Dachy:konstrukcje,pokrycia,

naprawy,konserwacje,malowanie,tel.
kom.609-227-348.

Glazura,panelepodłogowe,gładź,

malowanie,zabudowykartonowogipsowe,ściankidziałowe,tel.kom.
669-758-739.

tynkiręczne,tel.kom.575-661-940.


tynkitradycyjne,mułkowane,

murowanie,tel.kom.725-668-616.

bielenie,wapnowaniepomieszczeń

gospodarczych,tel.kom.571-272-033.

budowaniekominówzklinkieru,tel.

kom.723-917-819.

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

układaniekostkibrukowej,

granitowej,tel.kom.503-158-962.
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Docieplaniebudynków,

wykańczaniewnętrz,poddasza,gipsy,
www.remonty-lowicz.pl,tel.kom.
511-735-802.
Docieplenia stropu, styrobeton,
zamiennik styropianu, tel. kom.
605-416-083.
Podłogidrewniane,parkiety:

układanie,cyklinowanie,polerowanie,
lakierowanie,olejowanie.schody:
renowacja.Profesjonalnie,solidnie,tel.
kom.733-552-113,601-378-677.
Malowanie,gładź,hydraulika,tel.

kom.515-830-969.
Płytyk/G,gładzie,płytki,tel.kom.

505-763-772.
Balustrady ze stali
kwasoodpornej, tel. kom.
724-605-762.

stemplebudowlane,tel.kom.

535-434-358.
stemplebudowlane,tel.kom.

667-837-817.
sprzedamrusztowanieramowe

150mkw;wózekwidłowyrak;
mechanicznazacieraczkadobetonu
spalinowa,tel.kom.509-299-676.
najtańszerolety.Dużyasortyment,

tel.kom.602-370-470.
sprzedamstemplebudowlane,tel.

kom.606-670-681.

usługi
instalacyjne
hydraulikakompleksowo,tel.kom.

601-818-310.

Dekoracjasalweselnych(pokrowce,

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

sala,wynajem,imprezy

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

kupiężyto520zł/tona,możliwy

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

rozdrabnianiegałęzirębakiem,

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

Bramy, ogrodzenia, garaże
blaszane, tel. kom. 501-930-953.

zbożegorszejjakościzrobakiem,z

zapachem,tel.kom.697-677-530.

wycinkadrzewwww.

wycinkaskierniewice.pl,tel.kom.
506-660-095.
Praniedywanówitapicerki

meblowo-samochodowejwzakładzie
iuklienta,tel.kom.501-431-978.
okna:naprawa,regulacja,serwis,

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

matrymonialne
Poznamkobietę49-60lat,smso

sobie,tel.kom.608-029-088.
Panipo65latachpoznaPanawtym

samymwiekudostałegozwiązku,tel.
kom.663-384-569.

nauka
Matematyka,tel.kom.791-802-482.


Profesjonalnecięciedrzew

niebezpiecznych,pielęgnacjazielen
iogrodów,tel.kom.782-718-483.

Językniemiecki,tel.kom.

668-963-922.

usługiwywrotką,tel.kom.

784-464-959.

Językangielski,tel.kom.

663-684-178.

wycinkadrzew,usługi

podnośnikamikoszowymi
27-metrowymi,tel.kom.668-591-725.

naukaczytaniaipisania.Problemy

zortografiądlauczniówszkół
podstawowych,tel.kom.784-686-235.

Usługi koparko-ładowarka, tel.
kom. 889-910-666.

oczyszczalnieprzydomowe

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

Glazura,terakota,gipsy,panele,

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

alarmy,monitoring.tanio,tel.kom.

576-613-350.

Układanie kostki, tel. kom.
508-286-519.

Instalacjeelektryczne:nowe,

przeróbki,tel.kom.696-081-582.

wolneterminy.Glazura,terakota.

usługiwykończeniowe,tel.kom.
783-638-267.

usługihydrauliczne,tel.kom.

691-991-000.

kamaz:przewózpiasku,żwiru,ziemi,

tel.kom.601-630-882.

korepetycje:językniemiecki,tel.

kom.608-116-216.

Instalacjegazowe,tel.kom.

691-991-000.

odnawianiewanien,tel.kom.

600-979-826.

Matematyka,tel.kom.601-303-279.


anteny:montaż,instalacje,tel.kom.

601-306-566.

naprawatelewizorów,łowicz,

topolowa19,tel.(46)837-70-20,tel.
kom.728-227-030.

usługikoparko-ładowarką,

oczyszczanieikarczowanieterenów,
tel.kom.721-771-517.
bramy,ogrodzenia,konstrukcje

stalowe,tel.kom.502-404-868.
budowabudynkówinwentarskich

(chlewnie,oborynarusztach,zbiorniki
nagnojowicędo20mśrednicy),
halstalowych,chłodni,domów
mieszkalnychwrazzmateriałem
odprojektupodach,tel.kom.
601-282-876.

sprzedaż
Producentsiatkiogrodzeniowej,

Mysłaków,tel.kom.886-562-223.
oknainwentarskie,każdy

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

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

698-367-366.
sprzedamstemplebudowlane,tel.

kom.661-923-584.
Sprzedaż drzwi i podłóg wraz
z montażem, bardzo atrakcyjne
ceny, szeroki wybór, tel. kom.
725-043-544.

usługihydrauliczne,spawalnicze,

mechaniczne.złotarączka,tel.kom.
506-891-289.
hydraulik,takżeawarie,tel.kom.

733-788-522.
Profesjonalneinstalacjesygnalizacji

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

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

kom.696-545-570.

sprzedamdrut„14”12prętów12

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

ceramicznegonaściankidziałowe,
paletępustakastropowego,tel.kom.
512-336-426.

rEklaMa

usługitokarskiewmetalu,tel.kom.

663-766-557.
transport:piasek,pospółka,

podsypka,ziemia,tel.kom.
602-471-796.
transportwywrotką-piach,żwir,

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

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

wypożyczęstółwiejski,nalewak

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

usługihydrauliczne,tel.kom.

793-714-089.

wycinkadrzew,skupdrewnana

pniu,tel.kom.505-700-777.

Instalacje,przeróbkielektryczne,tel.

kom.509-838-364.

Domofony:tradycyjneicyfrowe.

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

Instalacjeelektryczne,tel.kom.

723-125-777.

usługi inne
Maszproblemzkomputerem:

zadzwoń.Fachowo.szybko.tanio,tel.
kom.504-070-837.
Przeprowadzki,transport,tel.kom.

695-885-953.

łowicz,nadbzurzańska11,tel.kom.

602-234-810.

oprawadźwiękowo-oświetleniowa

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

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.

Produkcjasiatkiogrodzeniowej,tel.

kom.697-657-633.
Tartak obwoźny, spalinowy, tel.
kom. 510-988-154.

nauczycieljęzykaniemieckiego

udzielikorepetycji,tel.kom.
691-715-557.
Matematyka:sP,Gimnazjum,tel.

kom.506-178-472.
kanadyjczykpolskiego

pochodzenia:naukajęzyka
angielskiegoifrancuskiego,wszystkie
poziomy.tłumaczenia,tel.kom.
604-621-125.
naukaikorepetycjezangielskiego

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

młodzież,tel.(46)837-53-15.
Matematyka,tel.kom.607-440-582.

naukaJęzykaangielskiegoJacek

romanowski,tel.kom.607-440-582.
angielski,tel.kom.515-459-141.

Matematyka:gimnazjum,średnie,

wyższe.Przygotowaniedomatury,tel.
kom.660-781-884.

rolnicze – kupno
płody rolne

wycinkaipielęgnacjadrzew,

nawodnienia,www.szychowscy.com.pl,
tel.kom.604-891-092.

kupięzboże,tel.kom.508-471-814.


odwadnianie,melioracje

idrenowanie,usługiminikoparką
iwywrotką,tel.kom.508-175-031.

kupiękażdezboże,odbiórwłasnym

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

Ścinaniedrzew,karczowanie,

czyszczeniedziałki,tel.kom.
888-312-392.
DJ,oprawamuzycznaimprez,

18-stki,dyskoteki,itp,tel.kom.
782-718-483.
Potnętaniodrzewo,tel.kom.

537-843-600.

kupiężyto,tel.kom.697-536-596.


kupiękażdezboże,odbiórwłasnym

transportem,tel.kom.607-202-732.
skupzbóżpaszowych:jęczmień

642zł,pszenżyto642zł,pszenica696
zł,transport/załadunek,leśniczówka
k./soboty,tel.kom.505-406-917.
zbożepaszowekupię,tel.kom.

693-157-117.
kupięsłomę,tel.kom.573-915-369.


kupięsłomę,tel.kom.669-444-030.

kupięzbożepaszowe,również

gorszejjakości,tel.kom.726-721-037.
kupięzbożepaszowe,tel.kom.

668-478-617.

hodowlane
Skup macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom.
603-711-760.
byczkimięsnemieszaneod350kg

do400kg,tel.kom.603-802-304.
Skup trzody chlewnej, macior,
wysokie ceny, odbiór z miejsca, tel.
kom. 501-735-775.

maszyny
kupięprasękostkującą:sipma

z-224,welger,claas,Famarol,
JohnDeere;kombajn:anna,bolko,
karlik;kopaczkę;sadzarkę;ciągnik
władimirect-25,Mtz,belarus,
Pronar;prasęrolującą:claasrolland,
arobale,welger,tel.kom.518-857-308.
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.
kupięc-328,c-330,c-360,c-355,

c-380,Mtz,MF-255,t-25władimirec
bezdokumentów,doremontu,tel.
kom.502-939-200.
kupiękażdegobizona,możebyćdo

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

(możebyćdziurawyzbiornik),c-360
doremontu,tel.kom.664-981-618.

ziemniakiVineta,Gala,tel.kom.

601-654-447.
ziemniakijadalne,sierżniki,tel.kom.

605-128-019.
łubinwąskolistnykalif,owiesbingo

około6ton,bielawy,tel.kom.606-145529,608-507-154.
sprzedamładnyłubinsłodki,

wąskolistny,tel.kom.792-577-256.
sprzedamjęczmieńjaryElla,tel.

kom.664-724-850.
sprzedambób,tel.kom.

508-819-982.
Jęczmieńjary,pszenicajara,

odczyszczone,powymianie,ostrów,
tel.kom.794-226-261.
sianokiszonkawbalotach,tel.kom.

697-892-925.
sprzedambób,tel.kom.

608-613-658.
Pszenżyto,tel.kom.512-165-372.

sprzedamsłomęzżyta,pszenżyta,

małekostki,tel.kom.692-199-767.
Żyto,pszenica,tel.kom.

601-785-433.
łubinżółty,słodki,szerokolistny,

baryt,tel.kom.669-960-974.
Mieszanka,pszenżyto,sadzonki

truskawek,tel.kom.509-853-384.
sianowkostkach,tel.kom.

793-838-321.
sprzedamżytoiowies,tel.kom.

661-392-965.
Jęczmień,pszenżyto,zielkowiceII

104,tel.kom.603-240-034.
Pszenicaozima,nieborów,tel.kom.

607-403-261.
sprzedamsoję,jęczmień,salader,

słomę,tel.kom.502-585-456.
sprzedampszenicę,żyto,tel.kom.

604-754-114.

kupiędojarkęalfalavalimaszyny

rolnicze,tel.kom.500-542-300.

sprzedamsłomę,kocierzew

Południowy,tel.kom.691-881-726.

kupięrozrzutnik2-osiowyw

oryginale,tel.kom.668-482-374.

sprzedamsianowkostkach,tel.

kom.724-551-616.

kupięprasękostkującąsipma

z224/1,claas,JohnDeere,Famarol,
prasyrolująceclaas44,62,66,
alobale,kombajnziemniaczanyanna,
bolko,kombajnzbożowyz-020,tel.
kom.887-105-345.

siano,kukurydza,pszenżyto,tel.

kom.609-838-713.

kupiękombajnannawbardzo

dobrymstanie,tel.kom.789-101-800.

sianokiszonka,tel.kom.

664-981-618.

inne

łubingorzki,tel.kom.605-052-065.


Przyjmęgruntyrolnewdzierżawę,

gminanowasucha,tel.kom.
731-376-171.

Pszenżyto,mieszanka,tel.kom.

602-689-205.

rolnicze sprzedaż
płody rolne
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.

łubinsłodkiigorzki,tel.kom.

603-754-598.
słoma,tel.kom.664-981-618.


łubinDalborsłodki,

wysokobiałkowy,tel.kom.
693-922-742.
słoma,dużebaloty,wialnia,tel.kom.

697-689-853.
Pszenicajara,tel.kom.693-830-160.

sprzedamsłomęspoddachu50

bel,tel.kom.509-660-894.
łubinsłodkiMister,tel.kom.

724-551-112.

www.lowiczanin.info
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Jęczmieńjary„oberek”,pszenica

jara„tybalt”,tel.kom.792-320-050.

łubinżółty,słodki,szerokolistny,tel.

kom.888-043-928.

Jęczmieńjarypoodnowieoberek,

tel.kom.794-019-046.

sprzedamsaladerę,tel.kom.

725-486-878.

sianokiszonkawbalotach,waliszew,

tel.kom.698-034-855.

sprzedamsiano,tel.kom.

504-276-842.

sprzedamłubinniebieski,tel.kom.

604-260-859.

siano,tel.kom.692-101-976.


łubinsłodkiwąskolistny

oczyszczony,tanio,tel.kom.
663-360-730.

słomawkostkach,ok.kiernozi,tel.

kom.790-614-653,wieczorem.

sprzedamłubin,tel.kom.

505-660-707.

sprzedamowies,siano,tel.kom.

784-843-470.

łubinsłodkiDolbor,tel.kom.

888-335-559.

sprzedamsłomęwbalotach

owsiano-jęczmiennązestodoły,tel.
kom.665-547-736.

kukurydza,ziarno,tel.kom.

660-667-464.

łubinniebieskiiżółty,tel.kom.

609-075-682.
sprzedamłubinniebieskigorzki,tel.

kom.668-302-457.
sprzedamowies,tel.kom.

663-591-339.

sprzedamsłomę,Głowno,tel.kom.

796-428-623.
owieszpierwszegoodsiewu,

pszenica,tel.(46)838-13-81.
słoma,15dużychbelek,

tel.(46)837-15-40.

słomakostka,Mysłaków,tel.kom.

607-581-356.
sprzedamsiano,tel.kom.

667-257-460.
łubin,tel.kom.601-270-711.


Mieszanka(jęczmieńzpszenicą),tel.

kom.697-508-177.

sprzedamsłomęzestodoły,duże

bele,strugienice16,tel.(46)838-7740,tel.kom.696-791-208.

sprzedampszenicę20ton,tel.kom.

512-179-465.

sprzedambalotyzsianokiszonki,tel.

kom.783-016-987.

sprzedamsłomękostka,zestodoły,

tel.kom.506-758-461.

łubinżółty,słodki,szerokolistny,tel.

kom.503-499-480.

sprzedamsłomęzestodoły,duże

belki,tel.kom.784-029-206.

owiesbingo,okoliceGłowna,tel.

kom.663-793-845.

Mieszanka,kukurydza,tel.kom.

605-350-355.

sprzedam12tłubinuwąskolistnego.

słodki,niebieski,samo-kończący.
wicie,tel.kom.696-332-993.

sprzedamziemniakijadalne

sadzeniakiIrga,tel.kom.798-765-412.
balotysianokiszonki,Jacochów,tel.

kom.885-064-543.
łubinszerokolistnyMister,

wąskolistnycaro,tel.kom.
694-618-193.
słomadużebaloty,tel.kom.

502-042-547.
sprzedamkukurydzę,

tel.(46)837-14-61.
słomabele,bocheń,tel.kom.

790-434-651.
owies,jęczmień,tel.kom.

692-121-669.

sprzedampszenicęjarądosiewu,

tel.kom.692-127-902,692-176-932.
sprzedamburakpastewny,tel.kom.

666-046-328.
łubinsłodkibiały,tel.kom.

663-491-197.
sprzedamsłomębeloty,tel.kom.

667-199-495.
sprzedamsianokiszonkę,tel.kom.

723-461-264.
sprzedamłubinwąskolistny,tel.

kom.668-950-995.
Pszenicapaszowa,tel.kom.

698-728-075.
słoma,Żuk,tel.kom.695-999-028.


sianokiszonka,baloty,tel.kom.

665-091-818.

Jęczmieńoczyszczony,pszenica,

gminaDmosin,tel.kom.604-871-975.

sprzedamsłomęwkostkachi

owies,tel.kom.669-137-703.

łubinżółty,szerokolistny,słodki,

bocheń,tel.kom.725-875-589.

łubinsłodkiszerokolistny1tona,tel.

kom.511-368-482.

słoma,traby,tel.kom.517-408-836.


sprzedambalotysianokiszonki,tel.

kom.607-889-775.
łubinkaroniebieski,okolice

łyszkowic,tel.kom.513-184-091.
łubingorzki,tel.kom.787-808-349.

Suche wysłodki, śruty, otręby, tel.
kom. 602-235-159.
sprzedamłubin,wąskolistny,

niebieski,tel.kom.664-157-305.
sprzedamłubin,tel.kom.

512-280-159.
Pszenżyto,tel.kom.504-832-533.

sprzedamowiesimieszankę,tel.

kom.693-322-719.

rEklaMa

siano,słomamałekostki,tel.kom.

723-193-870.
sprzedamsłomęzestodoływ

belach,tel.kom.535-871-358.
łubingorzkiwąskolistny,tel.kom.

660-720-953.

sprzedampszenicęjarątorridon,

tel.kom.607-052-285.

sprzedamjęczmień,pszenżyto,tel.

kom.784-566-635.
Pszenżyto,pszenicajare,jęczmień,

tel.kom.691-721-493.
ziemniakiIrga3,5-5,5oraznapaszę,

tel.kom.694-065-177.

sprzedamziemniaki(Vineta),tel.

kom.793-236-292.
kukurydza,pszenica,pszenżyto,

owies,jęczmień,tel.kom.506-115-015.
sianołąkowe,dużebele,okolice

bolimowa,tel.kom.784-858-324.
łubinsłodkiszerokolistny,tel.kom.

510-143-816.
siano,Głowno,tel.kom.

609-251-962.
sprzedamżyto,pszenżyto,tel.kom.

695-027-515.

Pszenżyto,tel.kom.787-243-713.

Jęczmień,pszenżyto;zduny,tel.

kom.666-075-465.
sprzedamowiesipszenicęjarą,tel.

kom.608-613-658.
łubinsłodki,szerokolistny,tel.kom.

721-116-508.
sprzedamsianoisłomęowsianą

wbelach,owiespaszowy,tel.kom.
799-712-559.
Pszenżyto20ton,tel.kom.

513-518-320.

ziemniakisadzeniaki,jadalne,

paszowe.Irga,lord,Denar,tel.kom.
724-320-359.
Pszenicajaradosiewu(nawra),

łubinżółty,szerokolistny,pszenica
paszowa24t,tel.kom.693-644-040.
sprzedampszenżyto,tel.kom.

792-719-270.
burakpastewny,3t,tel.kom.

576-027-791.
sprzedamzbożepaszowe,tel.kom.

726-721-037.
zbożepaszowe,tel.kom.

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

697-049-235.

sprzedamsłomę,siano,ziemniaki

jadalne,sadzeniakiipaszowe,tel.
kom.535-606-333.

ziemniakisatina,Irga,jadalny

isadzeniak0,50zł,tel.kom.
785-240-260.

słomabaloty20szt.,żyto1t,tel.

kom.880-454-989.

Owies sprzedam, tel. kom.
664-532-700.

Jęczmieńpocentralinatasia,

pszenicajaraMandaryna85zł,tel.
kom.785-240-260.

sprzedamsłomębaloty65zł/

sztuka,tel.kom.668-298-933.

Jęczmieńjaryhajduczek,tel.kom.

504-501-038.

burakpastewny,okoliceGłowna,tel.

kom.501-173-399.

sianokiszonkawbalotach,stryków,

tel.kom.603-877-390.

sianowkostkach,tel.kom.

572-224-264.

Sadzonki aronii sprzedam, tel.
kom. 605-090-155.

sprzedamsianokiszonkę,tel.kom.

514-281-118.

sianokiszonka130szt.,siano

40szt.,słoma80szt.,wbalotach,
poprasienewholland,tel.kom.
601-282-876.

Śrutownikssąco-tłoczący7,5kw,

mieszalnik1t,dmuchawadozbożaz
turami,żmijka4m,łuskarkadobobu,
tel.kom.511-997-267.

sprzedamjęczmień,5ton,

mieszankęzbożowądosiewupo
wymianie,tel.kom.668-298-933.

sprzedamsłomęwbelach,

mieszanką,pszenicęjarą,tel.kom.
511-679-231.

Pszenicajara,tel.kom.507-477-120.


sprzedambalotysianokiszonki,tel.

kom.793-015-744.

sprzedamsłomęwbelach,sierżniki,

tel.kom.785-611-559.

JęczmieńjarystratusIrokpo

centrali,okolicekiernozi,tel.kom.
609-842-747.

ziemniakiwinieta(pastewne),tel.

kom.605-328-812.

sprzedamsłomę,okrągłe

belki,okoliceŻychlina,tel.kom.
535-871-358.

Pszenica10ton,słomaw

dużychbelach,kiernozia,tel.kom.
605-278-719.
sprzedambalotysianokiszonki,

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

Pszenżyto,pszenica,jęczmień,

słomabalot,tel.kom.695-066-195.
łubinsłodki,żółtyMisteroraz

pszenicajaradosiewu,tel.kom.
609-688-493.

Groch,jęczmień,siano,tel.kom.

726-390-515.

łubinżółtyFacelia,tel.kom.

660-599-929.

sprzedamnasionałubinu

słodkiego,tel.kom.668-118-535.

sprzedampszenżyto,pszenicę,

jęczmień,tel.kom.508-500-108.

Pszenicajara,tel.kom.695-986-065.


słomabaloty,tel.kom.794-019-046.


Żyto,tel.kom.736-417-516.


sadzonkitruskawkihoney,tel.kom.

500-825-810.

burakpastewny0,20zł,tel.kom.

785-240-260.

sprzedamsiano,arkadia,tel.kom.

790-602-029.

owies,siano,tel.kom.603-408-122.


Porzeczkiruben,tel.kom.

608-209-685.

łubinbiały,żóły,pszenica,tel.kom.

601-937-006.
siano,sianokiszonkęsprzedam,tel.

kom.537-595-397.
sprzedambaloty,tel.kom.

505-356-014.

Żyto,tel.kom.501-101-234.


sianoisłoma,tel.kom.

534-009-044.
słomaowsianadużebele,tel.kom.

609-406-170.
siano,tel.(46)831-60-18.

opryskiwacz400l,12m,kosiarka

rotacyjnak-161,rozrzutnik1-osiowy,
3,5t,siewkanawozowa(lejek),tel.
kom.511-997-267.

siano,słomaokrągłebele,tel.kom.

695-304-461.
ziemniakipaszoweijadalneDenar,

tel.kom.665-725-790.

sprzedamsiano,tel.kom.

721-682-674.

owies,pszenica,tel.kom.

880-481-612.

Pszenicaozima,tel.kom.

888-365-188.

słomawkostkachzestodoły,

okolicekiernozi,tel.kom.
723-534-526.

sprzedamkapustęgłowiastą,

białą(paszowa0,10zł/kg),tel.kom.
604-262-117.

Żyto,pszenica,łubinżółty,tel.kom.

605-283-836.

sprzedam4tonyżyta,tel.kom.

697-753-819.

ziemniakijadalneidosadzenia,

odmianaDenar,tel.kom.602-314-866.

siano,tel.kom.535-434-358.


słomazestodoły,okrągłebele,tel.

kom.665-677-192.

sprzedamsłomę,dużebelko,tel.

kom.665-574-178.

siano,okrągłebele,tel.kom.

660-408-769.

słomawbalotach120x130,tel.kom.

605-780-957.

ziemniakiIrga,jadalne,paszowe,

kaliber30-55,tel.kom.787-417-558.

sprzedamziemniakipaszowe,tel.

kom.692-927-139.

sprzedamsadzonkimalinPolka,tel.

kom.668-074-900.

sprzedampszenicę,tel.kom.

664-766-871.

Pszenicajara,żyto,nieborów,tel.

kom.785-216-608.

sprzedamsłomędużebelko30

sztuk,tel.kom.668-376-107.

Jałówkanawycieleniu,tel.kom.

505-356-014.
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Pszenica,tel.kom.600-608-287.

truskawki,siewnikpoznaniak,tel.

kom.503-878-383.
Pszenicajarakoksa,nawra,

kiernozia,tel.kom.605-278-719.
sprzedamkiszonkęzkukurydzy,

okolicesannik,tel.kom.605-081-190.
sprzedam2tonygrochuoraz

sianokiszonkę,tel.kom.665-103-042.
sprzedam6tonjęczmienia.Możliwy

transport,tel.kom.607-317-128.
owies,sianowkostkach,tel.kom.

607-355-513.
Mieszankęzbożową,kukurydzę,tel.

kom.604-961-560.
Mieszanka,pszenica,żyto,tel.kom.

665-947-994.

sprzedamsianoisłomę,Guźnia,tel.

kom.603-871-132,889-910-333.

sprzedamkrowywysokocielne,

likwidacja,tel.kom.605-283-913.

Jałówkanawycieleniu,termin

kwiecień,tel.kom.607-902-516.

sprzedamsiano,słomę,tel.kom.

507-689-930.

sprzedambyczkimieszańce150kg,

tel.kom.691-666-967.

maszyny

Jałówkaduża,cielna,tel.kom.

504-375-754.

sprzedamrozrzutnik10ton+

nadstawkidokukurydzynatandemie,
resorowanyzaczep,podnoszona
hydraulicznieprzedniaoś,klapa
hydrauliczna,stanbdb,tel.kom.
609-541-340.

Jałówkawysokocielna,tel.kom.

721-116-508.

Ślęzasadownicza,dużykosz,tel.

kom.506-188-515.

Jałówkidozacielenia,tel.kom.

695-197-672.

beczkadoŚlęzysadowniczejnowa,

tel.kom.506-188-515.

krowanawycieleniu,termin:

12.04.2017,tel.kom.789-108-309.

kombajnzbożowyJohnDeere985,

tanio,tel.kom.665-734-042.

sianokiszonkawbalotachpoprasie

newholland,tel.kom.601-282-876.

sprzedamjersejkęwysokocielną,tel.

kom.731-301-314.

sprzedamwielorak6-rzędowy

dowarzywiburaków,tel.kom.
609-562-159.

łubin,owies,mieszanka,pszenżyto,

tel.kom.667-988-983.
sprzedamsłomę,tel.kom.

888-385-100.
wysłodkiburaczane,tel.kom.

786-992-060.
sprzedamłubin,tel.kom.

604-169-278.
sprzedamkiszonkęzkukurydzyna

pryzmie30m,niedźwiada,tel.kom.
697-649-492.

Jałówkanawycieleniu,30

kwietnia,oborapodoceną,tel.kom.
660-053-706.

łubinsłodkiżółtyszerokolistny

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

hodowlane

Prosiaki9szt.,tel.kom.787-140-487.


sprzedamcielaki,tel.kom.

609-562-159.

sprzedamjałówkę,wycielenie

początekkwietnia,tel.kom.
515-613-077.

bizonzo56,przyczepa

samozbierajaca,siewnik„poznaniak”,
tel.kom.608-109-634.

Marchew paszowa, młóto
browarne, tel. kom. 600-323-947.

sprzedamjałówkęnaocieleniu,tel.

kom.515-731-974.

sprzedammłodąkrowęmlecznąpo

wycieleniu,tel.kom.725-416-972.

Atesty, przeglądy opryskiwaczy,
Łowicz, tel. kom. 608-684-292.

sprzedamkapustęnapaszę,tel.

kom.502-498-184.

Jałówkacielna,terminwycielenia

kwiecień,tel.kom.698-189-948.

sprzedamsianowmałychkostkach,

Parma2,tel.kom.725-416-972.

Pług4-skibowy,śrutownik,tel.kom.

514-518-658.

sadzonkitruskawek,tel.kom.

697-148-383.

krowęwysokocielnątermin

15.04.2017r,kalenice,tel.kom.
605-523-886.

sprzedamkoziołkaimłodekózki,

tel.kom.727-568-262.

częściużywanedoc-328,c-330,

c-360,c-380,c-355,Mtz,t-25
władimirec,tel.kom.880-353-819.

sprzedamziemniakjadalny

isadzeniakDenar,tel.kom.
729-324-582.

sprzedamjałówkinawycieleniu,tel.

kom.609-514-291.

sprzedamdwiejałówki

wysokocielne,wycieleniedo15
kwietnia,szczepionenabVD,tel.kom.
694-140-726.

słomapszeniczna(okragłebele

fi160orazdużekostki),tel.kom.
696-345-659.

sprzedamkrowę8lat,wycielenie

28maja,Domaniewice,tel.kom.
669-774-239.

słomaisianokostka,tel.kom.

511-536-205.

Świnkiwietnamskie,tel.kom.

723-114-747.

Jałówkacielna,tel.kom.

602-517-961.

łubingorzki,tel.kom.601-650-813.


sprzedamdwiejałówki,wycielenie

kwiecień,tel.kom.607-889-775.

krowadoodchowucieląt,tel.kom.

728-245-985.

Dwiejałówkicielne,tel.kom.

607-385-745.

Jałówkadozacielenia,tel.kom.

504-783-228.

Jałówkahodowlana,wycielenie

20.04,tel.kom.601-662-915.

Dwabyczkirasymm,waga100kg,

tel.kom.663-208-580.

sianokiszonka,słomawbalotach,

tel.kom.600-139-605.
Pszenica,łubin,tel.kom.

515-396-487.
Mieszanka7ton,tel.kom.

692-338-925.
Owies do siewu Breton, żółty, 70
zł, tel. kom. 733-174-409.
słomawdużychbelach,tel.kom.

604-245-140.
sprzedamjęczmień,tel.kom.

889-013-143.
sprzedamowies,tel.kom.

501-206-533.
sprzedamziemniakipaszowe,tel.

kom.726-721-037.
kukurydza,owies,jęczmień,

pszenica,pszenżyto,łubin,tel.kom.
506-115-015.

byczekrasylimusenwagaokoło

70-80kg,tel.kom.669-324-290.

krowa4wycielenie10.04.,jałoszka

20.05,tel.kom.669-066-199.

Jałoszki650zł,tel.kom.

724-800-594.

sprzedam5jałówekpodzacielenie,

tel.kom.660-235-610.

krowa,tel.kom.798-692-994.


sprzedamjałówkęsimental,

wycielenie23.04.2017,tel.kom.
693-538-188.

Jałówkacielnasimental,tel.kom.

606-987-042.

sprzedamopryskiwaczzawieszany

300litrówdoremontu,agregat
prądotwórczy6,2kwzsilnikiem
diesla,tel.kom.604-260-576.
częścidobizona,ładowarkamat
bro,przyczepawywrotka,tel.kom.
602-522-478.
wycinakidokiszonekFellkuhn,

podwójnynóż,winda,dużywybór,
sprowadzonezniemiec,tel.kom.
509-282-300.
Prasakostkaz-224/1,1994rok,

stanbdb.,tel.kom.693-829-060.
Pługunia3x40,tel.kom.

696-441-178.
t-251986rok,pług2-skibowy,

lejek-rozsiewacz,brony„3”,tel.kom.
502-322-564.

Prosiaki,tel.kom.733-316-269.


Pług3-skibowy,tel.kom.

509-853-384.

Jałówkipodzacielenie,duże,tel.

kom.787-523-191.

sprzedamcielakimięsne,tel.kom.

607-613-259.

Przyczepa6t.,wywrot,tel.kom.

500-222-737.

krowanawycieleniu,tel.kom.

724-298-250.

sprzedamjałówkępowycieleniu

zcielakiem,tel.kom.664-292-452.

Pług4-skibowyGrudziądz2012rok,

tel.kom.500-222-737.

Jałówkacielna,tel.kom.

600-594-230.

Jałówkacielna,tel.kom.

730-816-171.

Prasasipmaz-224/1,tel.kom.

601-654-447.

sprzedammałecielaki,tel.kom.

517-914-085.

Jałówkacielnasim,tel.kom.

608-137-544.

siewnikpoznaniak,tel.kom.

664-981-618.

karuzeladosiana,siewnikkonny,

pług3-skibowy,brony5,tel.kom.
664-981-618.

sprzedampługtrzyskibowy,

bronypiątki,rozsiewaczlej,tel.kom.
693-322-719.

Mtz821988rok,tel.kom.

664-981-618.

turdoc-360,tel.kom.575-355-823.


siewnikamazoneD9zagregatem,

oponyMtzPronar360/70r20,tel.
kom.660-408-769.
ursus4512,1993rok,tel.kom.

660-408-769.
Pługikverneland,zagonowe,

obrotowe,zabezpieczenia,tel.kom.
601-272-521.
Gruber3-metrowy,konskilde,tel.

kom.663-931-810.
siewkanawozowaamazone,tel.

kom.601-272-521.
Gruberyuniakos,tel.kom.

724-551-112.
rozrzutnik1-osiowy,3-tonowy,tel.

kom.697-689-881.

sprzedamdwukółkęciągnikową,tel.

kom.784-029-206.
PrasakostkaFortschrittk-422,tel.

kom.795-583-677.
łuskarkadobobu,tel.kom.

795-583-677.
sadzarkadoziemniaków,

opryskiwacz350l,przyczepa
zbierająca,tel.(46)838-71-56,tel.kom.
515-414-835.
rozrzutnik1-osiowy,stanbdb.,tel.

kom.510-351-019.
sprzedamkopaczkędwurzędową,

tel.kom.661-923-584.

siewnik„kos”;silnik11kw,tel.kom.

693-574-400.

sadzarkadoziemniaków,

opryskiwacz,pług3-skibowy,tel.kom.
600-943-283.

kombajnbizonz-056,1989rok,

garażowany,tel.kom.601-978-833.

sortownikziemniaków,tel.kom.

663-491-197.

Pług3-skibowyobrotowyi

zagonowy,ursusc-330,tel.kom.
509-293-050.

siewnikkonny23rurki,głowicedo

c-360,pompawtryskowadoc-330,
tel.kom.698-038-765.

łuskarkadobobutaśmowa,

sadzarkabobuautomatyczna,tel.
kom.602-899-929.

rozrzutnik1-osiowy,tel.kom.

515-291-421.

sprzedamkombajnbizonz-56,

ciągnikursusu-902,tel.kom.
512-179-465.
sprzedam2maszynkidołuskania

bobu,siewnikkonnydozboża,tel.
kom.604-291-850.
Przetrząsarkadosiana4-wirnikowa,

tel.kom.500-231-552.
sprzedamagregatuprawowo
siewny3m,opryskiwaczkrukowiaki
inne,tel.kom.608-387-398.
siewnikdokukurydzypunktowy,

siewnikzbożowynowypopokazach
kongskildensc.2130,tel.(42)719-5718,tel.kom.783-017-131.
sprzedamsadzarkękubełkowąi

redła5,tel.kom.794-693-879.
sprzedamwózekwidłowyrak

580mtg,opryskiwaczPilmet800
litrówzkomputerem,używany2
lata,przyczepaD506ton,tel.kom.
502-498-184.

Drapak,tel.(42)710-86-03.

sprzedamkosiarkęrotacyjną,tel.

kom.669-560-392.
belarus-Junz-6M1982rok,stan

dobry,zarejestrowany,ubezpieczony,
przegląddo10.03.2019,cena12.800
zł,tel.kom.502-095-748.
sprzedamsiewnikpoznaniak2,70

m2.000złdouzgodnienia,tel.kom.
794-940-953.
siewnik„poznaniak”,kultywator,

trząsałkadosiana,tel.kom.
601-052-026.
sprzedamwyciągkrotoszyn,ciągnik

c-360P,tel.kom.694-026-457.
Prasaz224,tel.kom.607-581-356.

sprzedamc-360,tel.kom.

785-641-260.
ursus4515,1999rok,tel.kom.

601-270-711.

sprzedamostrówka,tel.kom.

665-158-791.

sprzedamkombajnannaz

przystawkądocebuli,tel.kom.
506-758-461.

rozsiewacznawozu,tel.kom.

665-091-818.

ursusc360iprzetrząsaczo
zgrabiarka,tel.kom.693-698-295.

brony,tel.kom.605-670-919.


kosiarkarotacyjna,tel.kom.

888-385-100.

opryskiwacz,tel.kom.504-032-418.

rEklaMa

Dojarka2-konwiowa,

tel.(46)837-15-40.

PrzyczepasanokD45,3,5tony,tel.

kom.694-220-465.
sadzarkadoziemniaków,sortownik,

obsypnik3-rzędowy,tel.kom.
664-157-305.
siłowniki,oryginalneburtyz

nadstawamidohl-8011,tel.kom.
604-828-185.
Pługobrotowy4-skibowykonskilde

Variant,przetrząsaczdosianaFella5
m,tel.kom.607-992-213.

rEklaMa

sadzarkakubełkowado

ziemniaków,wiertarkastołowa,
tel.(46)861-66-94.
siewnikpoznaniak,silnikPerkins6,

tel.kom.502-680-055.
Gruberunia,tel.kom.511-862-710.

agregatkos,unia2,

102006rok,
chwytakdookopowychdocyklopa,
nowy,tel.kom.665-436-993.
sprzedamopryskiwacz300litrów,

tel.kom.519-196-643.
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ciągnikc-360,kultywator2,70

Grudziądz,tel.kom.604-436-938.

agregatuniakombi4,20m,tel.

kom.605-780-957.

sprzedamkultywator210cm,brony

5-polowe,tel.kom.698-982-369.

obsypnikdokopców,opryskiwacz

Pilmet1.000l,tel.kom.605-780-957.

Pług3-skibowy,dwukółka

ciągnikowa,siewnikzbożowy,tel.kom.
572-224-264.

zestawuprawowo-siewny,bierny,3

m,tel.kom.605-780-957.

c-360,1986rok,zkabiną,stanbdb.,

zarejestrowany,tel.kom.781-222-125.
MF-255zturem,1987rok,tel.kom.

511-772-990.
sprzedampług2-skibowy,tel.kom.

508-192-016.
turwkomplecieorazkabinado

c-360,tel.kom.669-356-366.
ursusc-330M,1990rok,w

oryginale,standobry,15.000zł,tel.
kom.692-788-820.
sprzedamprzetrząsarkędosiana

karuzelowąJohnFahreszer.5,404
gwiazdy,tel.kom.693-066-532.
sprzedamtaśmociągrolniczy,tel.

kom.609-562-159.
Prasarolująca,tel.kom.

603-820-123.
sprzedamkultywatorzdwoma

wałkami2,10m,silnik7,5kw,tel.kom.
724-135-448.
rozrzutnik1-osiowydwurzędowy4

tony,tel.kom.603-188-911.
sprzedamzetor12045,1985rok,

standobry,tel.kom.725-486-878.
sprzedamręcznąsadzarkędo

ziemniakówiobsypnik,tel.kom.
507-792-500.
kosiarkarotacyjna„samasz”1,85m,

tel.kom.519-522-605.
zetor52111986rokorazsadzarka

doziemniakówczeska,tel.kom.
667-052-343.
sprzedamsadzarkęczeską,

siewnikkonnyprzerobiony,tel.kom.
880-877-722.
sprzedamsiewnikipoznaniak,tel.

kom.517-914-085.
beczki5.000l,masztdługi,

zgrabiarka,siewnikdoburaków,tel.
kom.600-820-374.
Pług4-skibowyobrotowy

kverneland;agregatścierniskowy
gruber3m,2007rok;siewkado
nawozuVikon1,5t,2010rok,tel.kom.
600-822-089.
sprzedamtalerzówkęFamarol

słupsk,zwałemstrunowym,stanbdb,
tel.kom.606-490-951.
ciągnikMasseyFerguson6120

zładowaczemczołowym,tel.kom.
606-753-417.
ciągnik30,tel.kom.502-069-393.

siewnikpoznaniak,tel.kom.

509-853-384.
c-330,tel.kom.725-343-172.


wałyposiewne3do6m,tel.kom.

605-780-957.
claasDominator86,klima,kosa3,9

m,gotowydożniw,tel.kom.883-853833723-121-981.
Przyczepazbierająca,duża;

bronyposiewne,250zł,tel.kom.
607-469-872.
sprzedamopryskiwacz300l,2002

rok,10mszerokości;cyklop1985rok;
przetrząsarko-zgrabiarka„7”1995
rok;przyczepazbierająca1990rok;
rozrzutnik1-osiowy4tonowy1991rok,
tel.kom.692-831-708.
sprzedamkosiarkęrotacyjną

samasz2,1m;rozsiewaczlejowy
plastikowy350kg,tel.kom.
504-254-235.
rozrzutnik2-osiowy,tel.kom.

695-197-672.
sprzedamsiewnikPoznaniak,2,70

m,tel.kom.697-536-596.

sprzedambrony„3”,kultywator,

wialnięzsilnikiem,tel.kom.
601-277-572.
siewnikdokukurydzyMonozem,

rozsiewaczdonawozu,tel.kom.
660-667-464.
Prasakostkującaz-511,stanbdb.,

tel.kom.607-181-404.
sprzedamciągnik4011,siewnik30

rurek,przyczepkarolnicza,tel.kom.
511-371-044po17.00.

zgrabiarka,przetrząsarka,beczka

asenizacyjna,siewnikkukurydzy
Monosen,rozrzutnikobornika7t,tel.
kom.781-581-034.
likwidacjagospodarstwa,rozrzutnik,

przyczepa,orkan,kultywator,brony3,
pług2i3-skibowy,siewkadonawozu,
opryskiwacz,basen500litrów,
tel.(42)719-62-67.

siewnikamazonenawozowy,tel.

kom.693-574-400.

wózekwidłowy1,5tonygazowy

Mitsubishi,10.000zł,tel.kom.
601-286-499.

wałekpojedynczy2,

10m,400zł,tel.
kom.783-752-379.

siewnikpoznaniak3m,tel.kom.

787-119-190.
sadzarkadoziemniaków,sortownik,

tel.kom.503-569-973.
Chwytak Krokodyl, 1,4 m, nowy,
Łaźniki, 664-560-851.

orkan,sadzarka,tel.kom.

507-785-230.
Przyczepazbierającat-038tandem,

przyczepaD-732,wywrotka4t.,w
idealnymstanie,tel.kom.501-529-181.
sprzedamwyciąglinowykompletny,

tel.kom.669-925-619.
ładowaczeczołowe,pługido

śniegudoursusc-330,c-360,t-25,
3512,MF255.hydraulicznelubna
linkę,tel.kom.608-686-489.

MłocarniaMzc4b,pług2-skibowy

uniaGrudziądz,tel.kom.695-694-935.

inne

rozrzutnik2-osiowy,dwukółkado

ciągnika,tel.kom.695-269-908.

agrowłókninazdostawądoklienta,

tel.kom.693-177-813.

rozrzutnik1-osiowy,tel.kom.

517-201-454.

obornikzdowozem,tel.kom.

601-630-882.

sprzedamsiewnikamazone3m,

tel.(24)277-95-71.

obornikkurzy,Jackowice,tel.kom.

609-468-158.

sadzarkadoziemniaków,stanbdb,

tel.kom.510-165-371.

sprzedamoborniklubzamienięna

słomę,tel.kom.604-853-854.

sadzarkadoziemniaków,tel.kom.

695-727-596.

sprzedamobornik;plandekę15x12,

tel.kom.501-447-956.

sprzedamsiewnikpoznaniak2,70-3

m,tel.kom.698-417-557.

sprzedamobornikbydlęcy,tel.kom.

721-431-693.

caseJX80,2011rok,tel.kom.

501-850-017.

oponydoprzyczep,rozmiary:

900/20-1200/20,używaneinowe.
Dohlzfelgami385/55/22,5
orazciągnikowe16.9/28,tel.kom.
601-272-521.

c-360,standobry,tel.kom.

607-996-170.
schładzalnikdomleka800litrów

alfalaval,tel.kom.609-997-379.

rozrzutnik10-tonowy;siewnikdo

kukurydzy6-rzędowyzdozownikiem,
tel.kom.665-103-042.

Przetrząsarko-zgrabiarkapasowa,

kosiarkarotacyjnadoremontu,
grabiarka,tel.kom.697-753-819.

kultywator2,40mzbroną,pompa

dognojowicy,tel.kom.509-435-260.

sprzedambizonz056zsieczkarnią,

tel.kom.693-117-878.
sprzedamprzyczepęzbierająca

niemiecką,tel.kom.665-727-567.
rozrzutnikobornikawarfaman228,

4,5t,tel.kom.692-199-818.
sprzedamopryskiwacz300litrów,2

śrutownikinakamienie,tanio,tel.kom.
724-263-309.

siewnikpoznaniakpoodnowie,stan

bdb.,tel.kom.781-080-982.

sprzedamsiewnikPoznaniak1983

rok,standobry2.700zł,Iwłaściciel,
tel.kom.668-339-177.

rozrzutnik2-osiowyczarna

białostocka,stanbdb,tel.kom.
691-666-967.

schładzalnikFrigomilk800l,max

1.070l.4.700zł,Iwłaściciel,stanbdb,
tel.kom.668-339-177.

usługirolnicze,tel.kom.

693-698-295.

agregat1.8zwałkiem,ładowaczna

tył,tel.kom.609-406-170.

agregatprądotwórczy7i10kw

diesel,pompadoopryskiwacza
polskiego,tel.kom.503-562-330.

sprzedamcyklopwdobrym

stanie,okoliceŻychlina,tel.kom.
608-721-730.

sadzonkiaroniisprzedam.,tel.kom.

601-937-006.

sprzedamobornikbydlęcy,tel.kom.

533-542-174.

ciągnikbelarusMtzznapędem,

tel.kom.793-109-940.

sprzedammłynekdoczyszczenia

zboża,tel.kom.692-465-143.

opony13/6/24,pompapaliwowa

do3P,tel.kom.782-122-496.

Siew kukurydzy, 6-rzędowym
siewnikiem, Becker, z
podsiewaczem nawozu, 110 zł/ha,
wystawiam faktury VAT, tel. kom.
787-606-080.

Poznaniak,przetrząsarka,

zgrabiarka,siewkidonawozu.Inne
maszyny,tel.kom.602-473-422.

kultywator18,pszenżyto,słoma;

klewków30.

sprzedampług2-skibowyobrotowy,

tel.kom.663-256-947.

sadowniczyted-len1000litrów,tel.

kom.511-123-016.

turdoMF-255,tel.kom.

668-478-617.

sadzarkadoziemniaków,kultywator,

pług2-skibowy,dmuchawadosiana,
tel.kom.783-952-410.

sprzedamrębakdogałęzi,tel.kom.

728-579-290.

Głęboszowanie,tel.kom.

509-339-587.

basennamleko,350l,600zł,tel.

kom.607-469-872.

opryskiwaczsadowniczy1.000

litrówzmałymkoszem,tel.kom.
601-286-499.

sprzedamrozrzutnik1-osiowy4.200

zł,tel.kom.739-405-549.
sprzedampierścieniowywał

posiewny3x1m,2.300zł,tel.kom.
792-742-239.
zbiorniknamleko1.200l.,2002

rok,przyczepasamozbierającaclaas,
myjkadoziemniaków,przetrząsaczozgrabiarka5,przewracałka
2-gwiazdowa,pługdopodorywki5,
1-rzędkówkadocięciakukurydzy,tel.
kom.668-347-212.
Pługiobrotowe3i4-skibowy,resor,

tel.kom.605-884-584.
cykloppolski,sortownikręczny,

sadzarkaczeska,śrutownikwalcowy
600,tel.kom.607-385-462.

sprzedamprzetrząsarkękonną

przerobionądociągnika,zgrabiarkę
konną,lodedozielonki,kopaczkędo
ziemniakówwbdbstanie-1988rok,
tel.kom.724-973-074.
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zbiorniknamleko330litrów,tel.

kom.663-881-519.

sadzarkadoziemniaków,tel.kom.

785-385-926.

PrzetrząsarkaFella5,20szer.,pług

4-skibowy,tel.kom.889-951-089.

Przyczepa3,5t,koła1.

100/20,
sadzarkaczeska,pług,tel.kom.
784-933-357.
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Obornik bydlęcy, z dowozem, tel.
kom. 726-121-861.
sprzedamdojarkę,tel.kom.

601-692-105.
tunelfoliowy32/7,5/3,tel.kom.

600-858-370.
basen520litrów,tel.kom.

501-220-604.

okna:naprawa,regulacja,tel.kom.

609-135-411.
wykonamusługowoorkępługiem

obrotowym,4-skibowym,tel.kom.
722-320-751.
Siew kukurydzy nowymi
siewnikami Vaderstad
oraz Beckersami, wysoka
precyzja wysiewu, dozowanie
mikrogranulatu. Do dyspozycji
siewniki z nawożeniem o różnych
rozstawach międzyrzędzi. Romax,
tel. kom. 604-078-564.

zbiorniknamleko420litrów,

obornikbydlęcy,tel.kom.512-592-291.

stacjakontroliopryskiwaczy,tel.

kom.609-455-676.

opryskiwaczzawieszany400litrów

naczęści,tel.kom.509-807-410.

Ruszta oborwe, kojce, tel. kom.
501-930-953.

sprzedamobornik,Domaniewice,

tel.kom.692-778-350.

Stoliki, ławy, stoły, regały w
stylu industrialnym, tel. kom.
501-930-953.

obornik,tel.kom.786-992-060.

obornikbydlęcy,ok.60t.,tel.kom.

697-649-492.

rolnicze - usługi
Naprawa ciągników, maszyn
rolniczych, sprzętu budowlanego,
samochodów ciężarowych, tel.
kom. 510-809-025.
transportmaszynrolniczych,tel.

kom.665-734-042.
bieleniebudynkówinwentarskich,

dezynfekcja,tel.kom.663-452-727.
Wycinka i obcinka drzew
z podnośnika, tel. kom.
696-049-953.
Podsiew łąk siewnikiem firmy
Vredo, tel. kom. 660-330-597.
zrobiębramydostodoły,garażu,

oboryorazogrodzenia,tel.kom.
505-928-735.
naprawapompdoopryskiwaczy,

częścidoopryskiwaczy,tel.kom.
506-188-515.

zwierzęta
sprzedaż
koza,kózka2-miesięczna,kozioł

rocznymięsny,tel.kom.783-858-282,
696-836-896.
koziołek,tel.kom.514-323-077.

owczarkiniemieckieczarnez

rodowodem,tel.kom.500-222-737.
szczeniakiowczarkaniemieckiego

długowłosego,tel.kom.798-810-891.
kroczekkarpia,amura,tołpygi,

Janinów,tel.kom.509-267-157.
owczarkiniemieckieszczenięta,tel.

kom.693-138-330.
oddampieski,tel.kom.783-077
906783-090-600.
owczarki,charty,tel.kom.

513-170-564.
króle,tel.(46)839-68-10.

sprzedamsznauceryminiaturka,tel.

kom.510-069-812.

basenalfalaval,330l,Iwłaściciel,

tel.kom.609-075-682.

transportniskopodwoziówką,tel.

kom.503-115-145.

Dojarkaużywanaalfalaval,tel.kom.

697-508-177.

Piaskowaniezdojazdemdoklienta,

tel.kom.518-168-598.

sprzedamsuczkęowczarek

niemieckidługowłosy,tanio,tel.kom.
608-041-168.

Sprzedam obornik bydlęcy
z możliwością rozwózki
rozrzutnikiem 15 tonowym, tel.
kom. 516-200-935.

białkowanieobór,tel.kom.

518-168-598.

Pawieniebieskie,tel.kom.

723-500-144.

siewkukurydzysiewnikami

talerzowymiGaspardo,dużezbiorniki
nanawóz,dozownikimikroelementów,
komputerkontroliwysiewu,siewna
65i75cm,fakturaVat,tel.kom.
577-366-404.

taniosprzedamkróliki,tel.kom.

502-140-481.

sprzedamobornikodświń,gmina

kocierzew,tel.kom.691-270-732.
obornikbydlęcyzamienięnasłomę,

lubsprzedam,tel.kom.602-512-587.
sprzedamobornik,tel.kom.

604-613-207.

Usługi księgowe dla rolników, tel.
kom. 508-191-628.

waga1-tonowadozwierząt,tel.kom.

723-178-722.

Naprawa ciągników i maszyn
rolniczych z dojazdem na miejsce,
tel. kom. 782-273-568.

schładzalnikdomlekaFriggoMilk

550,tel.kom.601-662-915.

orkapługiemobrotowym,siew

zboża,tel.kom.509-339-587.

szczeniakiowczarkaniemieckiego,

tel.kom.691-355-728.
sprzedamprosięta,tel.kom.

666-244-113.
Kroczek karpia, tel. kom.
502-665-492.
sprzedamsukęowczarka

niemieckiego,długowłosą,
tel.(46)861-25-79,tel.kom.
663-657-020.

rEklaMa

ZAGINĄŁ CI PIES?
TOKAJ to ponad 2-letni, duży pies
o wspaniałym charakterze. Jest posłuszny, kontaktowy, zgodny w stosunku do
innych zwierząt, nie zaczepny, umie
chodzić nie ciągnąc smyczy.
Znaleziony został w lutym przy cmentarzu na Blichu. Jest zaszczepiony, odrobaczony i wykastrowany. Ten idealny psiak
czeka na równie wspaniały dom. Na
pewno będzie prawdziwym przyjacielem.
Historia Tokaja jest powieleniem losów
większości zaginionych i poszukiwanych
psów, noszących później miano psiaków
bezdomnych, zamkniętych w boksach
polskich schronisk, bezskutecznie czekających na adopcję, które zwykle kończą
żywot w osamotnieniu.

KONTAKT:

608-469-265

Jeśli jesteś odpowiedzialnym opiekunem, zadbaj przede wszystkim o identyfikację zwierzęcia: zaczipowanie albo tradycyjną adresówkę z kontaktem,
a jeśli zdarzy się, że twój pupil oddali się od domu (okres cieczek, wystrzały
myśliwych) to szukaj go! Są rożne formy skutecznego poszukiwania: plakaty,
odwiedzenie pobliskich schronisk, przeglądanie stron internetowych
prowadzonych przez schroniska, czy zgłoszenie faktu w miejscowej gminie.
339546
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Wstydu nie ma, ale punktów też
wIDzew łóDź
pelIkaN łOwICz

2 (1)
0(0)

1:0–adamradwański(35),
2:0–Dawidkamiński(90+4).
Widzew: Patrykwolański–Marcin
kozłowski, Marcin nowak, sebastian zieleniecki, bartłomiej Gromek(90+2Patrykbaran),Przemysławrodak(79sebastianolczak),
adamradwański,Maciejkazimierowicz,DanielMąka(63Dawidkamiński),MateuszMichalski,Marcin
krzywicki(70Piotrokuniewicz).
Pelikan: Michał nowak – Piotr
Gawlik, bartosz broniarek, Daniel
bończak, Mateusz kasprzyk (88
Michał adamczyk), Przemysław
bella, tomasz bogołębski, kamil
kuczak(74Fabianwoźniak),rafał
Parobczyk (62 arkadiusz ciach),
wojciech wojcieszyński, Jurij
hłuszko(75MateuszMajewski).
Żółte kartki: bartłomiej Gromek
(8), adam radwański (6), Piotr
okuniewicz(1)–widzeworaztomaszbogołębski(6i7)–Pelikan.
Czerwona kartka:tomaszbogołębski /80 – za drugą żółtą/ (Pelikan). Sędziował: Piotr rzucidło
(warszawa)

Przed tygodniem łowiczanie
rozpoczęli serię wyjazdowych meczów od porażki w Białymstoku.
W ostatnią sobotę poprzeczka została podniesiona jeszcze wyżej,
bowiem biało-zieloni musieli rywalizować z Widzewem. Łodzianie zapowiedzieli walkę o awans,
a do tego mają obiekt, o którym
śmiało możemy powiedzieć, że jest
na miarę ekstraklasy.
Tym razem nie był wypełniony po brzegi. Na trybunach można było znaleźć wolne miejsca,
a sektor za jedną z bramek został
zamknięty przez wojewodę po
ostatnim meczu z Motorem Lubawa. W zespole Pelikana znów za-

brakło Bartosza Bujalskiego, ponadto z powodu żółtych kartek
pauzował Grzegorz Wawrzyński.
Na stoperze zastąpił go eks-widzewiak – Daniel Bończak. Z kolei
w drużynie gospodarzy od pierwszego gwizdka sędziego wystąpił
doświadczony Marcin Nowak, którego poprzednim pracodawcą był
Pelikan.
Faworytem tego spotkania byli
gospodarze. Łodzianie spodziewali się trudniejszego meczu niż we
wcześniejszej kolejce z outsiderem z Lubawy, ale nikt nie zakładał straty punktów. Mało tego, nikt
nie spodziewał się, że wiele razy to
Pelikan będzie stroną dominującą.
Mogło się to podobać licznie zgromadzonym na trybunach kibicom
z Łowicza.
Początek rywalizacji należał do
gospodarzy. Jednak poza utrzymywaniem się przy piłce, niewiele z tego wynikało. Tak naprawdę
tylko w 6. minucie widzowie mogli mieć przyspieszone bicie serca.
Adam Radwański podał górą do
Mateusza Michalskiego, ten miał
przed sobą już tylko bramkarza, ale
niemal zerowy kąt i Michał Nowak
obronił strzał gracza Pelikana.
Podopieczni Piotra Zajączkowskiego, zaczęli przejmować inicjatywę i coraz częściej przenosić
ciężar gry na połowę przeciwnika.
Z upływem czasu zaczęły przychodzić okazje strzeleckie. Kilka
razy w polu karnym urwał się Jurij
Hłuszko, ale jego odegrania spod
linii końcowej były blokowane albo
niecelne. Raz sprawę zawalili dwaj
partnerzy, futbolówka była zagrana
między nich, ale obaj postanowili
się od niej odsunąć umożliwiając
interwencję bardziej zdecydowanemu obrońcy.
Łowiczanie często wykonywali stałe fragmenty gry. Z rzutu rożnego sporo zamieszania robiły do-

Łowiczanie znówprowadziligręimieliswojeokazje,alezabrakłoimzdecydowaniapodbramkąrywala.

środkowania Rafała Parobczyka.
Pomocnik Ptaków raz spróbował
wkręcić piłkę bezpośrednio z kornera, ale Patryk Wolański wybił
futbolówkę poza linię końcową.
Kilka razy dobrze dośrodkował na
głowę Daniela Bończaka, ale jego
uderzenia były niecelne. Raz wychowanek Ptaków powinien uderzyć znacznie lepiej, gdy obrońcy
zapomnieli o nim i znalazł się sam
na 10 metrze.
Najlepszą szansą miał w 30 minucie gry Przemysław Bella. Biało-zieloni szybko rozegrali przy linii
bocznej rzut wolny ponad 30 metrów od bramki. Gawlik podał do
Wojcieszyńskiego, a ten uruchomił w polu karnym niepilnowanego Bellę. Pomocnik Ptaków oddał
płaski strzał na krótki róg, a łodzian
uratował słupek. Na to wszystko
gospodarze odpowiedzieli tylko
bardzo niecelnym uderzeniem Radwańskiego sprzed pola karnego.
Ta nieudolność ofensywna zemściła się na łowiczanach w 35.
minucie. Atak rozpoczął się od

Piłka nożna|kompletwyników20.kolejkiIIIligi
tym gronie znajduje się także Pelikan Łowicz.
Mateusz Lis
Wyniki 20 kolejki II ligi:
 Motor Lubawa – Concordia elbląg 0:3 (0:0), 0:1 – Martin strach
(78),0:2–Martinstrach(82),0:3–
adamDuda(87).
 MKS ełk – Huragan Wołomin
2:0 (1:0), 1:0 – Daniel Świderski
(22),2:0–DanielŚwiderski(67).
 Huragan Morąg – Ruch Wysokie Mazowieckie 3:0 (2:0), 1:0 –
Paweł Galik (23), 2:0 – sebastian
zajączkowski(31),3:0–Danielchiliński(56–karny).
 Świt Nowy Dwór Mazowiecki –
Lechia Tomaszów Mazowiecki
2:0(1:0),1:0–Patrykszczepański
(23),2:0–rafałMaciejewski(90).
 Sokół Ostróda – ŁKS 1926
Łomża 4:0 (3:0),1:0–roberthirsz
(25),2:0–łukaszsuchocki(31),3:0
–roberthirsz(37),4:0–sebastian
Pączko(59).
 Widzew Łódź – Pelikan Łowicz
2:0 (1:0), 1:0 – adam radwański
(35),2:0Dawidkamiński(90).
 Finishparkiet
Drwęca Nowe

Mateusz Lis

Przełamać łódzką niemoc

Miasto Lubawskie – Ursus Warszawa 2:0 (1:0), 1:0 – Grzegorz
Domżalski(36–karny),2:0–Maciej
koziara(73).
 ŁKS Łódź – Jagiellonia II Białystok 0:1 (0:0), 0:1 – Damian szymański(72–karny).
 Sokół Aleksandrów Łódzki – Legia II Warszawa/śr05.04.2017r.,
godz.17:00
1.łksłódź

20 47

2.FinishparkietDrwęca

20 45 50-21

3.widzewłódź

41-8

20 38 33-22

4.legiaIIwarszawa

19 36 39-24

5.lechiatomaszówMaz.

20 34 36-20

6.JagielloniaIIbiałystok

20 32 22-22

7.Pelikanłowicz

20 32 25-19

8.ŚwitnowyDwórMaz.

20 32 30-18

9.huraganMorąg

20 30 27-17

10.sokółostróda

leckiej, a łodzianie kąsali za to
groźniej niż w pierwszej połowie
i kibice obserwowali wymianę ciosów. Po niespełna godzinie gry biało-zieloni przeprowadzili najefektowniejszą akcję w meczu. Szybka
wymiana piłki na prawej stronie,
w końcowej fazie zagranie „piętką”
przed pole karne, gdzie bez przyjęcia huknął Kamil Kuczak. Atomowe uderzenie było jednak wprost
w Wolańskiego, który pewnie złapał piłkę. W odpowiedzi sytuację
sam na sam miał Krzywicki, ale
przegrał ją z Nowakiem.
Dwadzieścia minut przed końcem z rzutu wolnego huknął Bartosz Broniarek. Piłka po rykoszecie przeszła tuż obok celu. W
odpowiedzi prawą stroną urwał się
Mateusz Michaski i zagrał na środek pola karnego, gdzie bez przyjęcia uderzył Adam Radwański –
w słupek. Dziesięć minut przed
końcem łowiczanie sami skomplikowali sobie sytuację. Tomasz Bogołębski popełnił faul taktyczny,
a że w pierwszej połowie też trafił

Piłka nożna|Przedmeczemłks–Pelikan

Jagiellonia pogromcą ŁKS
Do bardzo dużej niespodzianki,
a wręcz sensacji doszło na koniec
kolejki. Rezerwy Jagiellonii Białystok wygrały w Łodzi z liderem.
Dla ŁKS była to pierwsza porażka
w tym sezonie.
Jedyny gol tego spotkania padł
na niespełna dwadzieścia minut
przed końcem, gdy rzut karny za
zagranie ręką wykorzystał Damian Szymański. Poza tym kibice
nie oglądali widowiskowego spotkania, a gra gospodarzy była tego
dnia dość chaotyczna.
Wobec tego do dwóch punktów
stratę zmniejszył do lidera Finishparkiet. Drwęca, zgodnie z oczekiwaniami, ograła Ursus Warszawa. Na najniższy stopień podium
wskoczył Widzew. Łodzianom
udało się tego dokonać głównie
dlatego, że mecz z udziałem Legii
II został przełożony na początek
kwietnia.
Ogromny ścisk panuje w środku stawki. Pomiędzy trzecią a dziewiątą drużyną jest tylko osiem
punktów różnicy, a aż trzy zespoły mają na koncie po 32 punkty. W

straty biało-zielonych w środku
boiska. Błyskawiczna akcja prawą stroną zakończyła się dograniem wzdłuż bramki, gdzie piłkę
nieudolnie wybijali obrońcy. Przejął ją Daniel Mąka i podał przed
szesnastkę do Adama Radwańskiego. Pomocnik Widzewa mając
mnóstwo miejsca oddał techniczne
uderzenie, a piłka wpadła do siatki
tuż przy słupku. Michał Nowak nie
miał nic do powiedzenia.
Ta bramka wybiła nieco łowiczan z rytmu. Jeszcze przed przerwą Mateusz Michalski ładnie
odwrócił się w polu karnym, ale
uderzył niecelnie. Po zmianie stron
to też Widzew dominował. Doskonałą szansę miał Daniel Mąka, ale
w sytuacji sam na sam nieumiejętnie mijał bramkarza i wyrzucił się
pod linię końcową, gdzie zdołał
wywalczyć już tylko rzut rożny.
Z upływem kolejnych minut obraz gry zaczął przypominać ten
z pierwszej połowy. Była jednak
zasadnicza różnica, Pelikanowi
ciężej było dojść do sytuacji strze-

do notesu sędziego, to musiał opuścić plac gry.
Piłkę meczową trzy minuty później miał Piotr Gawlik. Z rzutu wolnego z dystansu uderzył Mateusz
Majewski, fatalnie zachował się
Patryk Wolański wypluwając piłkę
przed siebie, z kilku metrów dobijał właśnie Gawlik, ale trafił w rozpaczliwie interweniującego bramkarza Widzewa. To była ostatnia
dogodna okazja Pelikana w tym
meczu. W końcówce to gospodarze mieli trzy sytuacje.
Łodzianie dwa razy wychodzili sam na sam z bramkarzem, ale
Piotr Okuniewicz i Marcin Kozłowski zaprzepaścili akcje fatalnym (a właściwie jego brakiem)
przyjęciem piłki. Pelikan postawił
wszystko na jedną kartę niemal odpuszczając grę w obronie. Mimo
gry w osłabieniu wciąż potrafił rozegrać piłkę i zmusić gospodarzy
do biegania za nią.
Widzewowi udało się jednak w
czwartej minucie doliczonego czasu gry postawić kropkę nad „i”. Łodzianie wyszli z kontrą i w pewnym
momencie w polu karnym czterech
łowiczan próbowało przeciwstawić
się szóstce rywali. Nie mogło się to
skończyć inaczej, Dawid Kamiński
ze spokojem ułożył sobie piłkę na
nodze i uderzył skutecznie po długim słupku. Po tej bramce sędzia
nie wznowił już gry.
Ciężko powiedzieć żeby gospodarze byli stroną zdecydowanie lepszą i zasłużyli na trzy punkty. Pelikan wyglądał na drużynę
z większą kulturą gry, piłkarze biało-zielonych lepiej się rozumieli,
a także w indywidualnych pojedynkach nieraz wyglądali lepiej.
Rafał Parobczyk momentami kręcił obrońcami Widzewa, jak wiatrakami, a Piotr Gawlik wyłączył
ofensywne zapędy młodszych
od siebie rywali, do tego umiejętnie wspomagając skrzydłowych
w grze z przodu. To było jednak za
mało, aby zdobyć w sobotę choćby
punkt. W trzech dotychczasowych
meczach w tym roku, Pelikan nie
przegrał tylko z Motorem Lubawa.

20 29 32-24

11.sokółaleksandrówł.

19 25 27-22

12.ursuswarszawa

20 24 26-26

13.łks1926łomża

20 22 17-22

14.MksEłk

20 21 24-28

15.concordiaElbląg

20 18 32-38

16.ruchwysokieMaz.

20 16 15-42

17.huraganwołomin

20 12 11-49

18.Motorlubawa

20

1

6-71

Pelikan zawsze uchodził za drużynę, która może napsuć krwi faworytom czy to na domowym
obiekcie, czy na ich terenie. Tylko
w zeszłym sezonie zdobyli cztery
punkty z Polonią Warszawa (późniejszy mistrz III ligi), dwukrotnie ograli Lechię Tomaszów Mazowiecki czy zremisowali w Łodzi
z ŁKS. Inaczej sprawy mają się
w bieżących rozgrywkach.
Łowiczanie źle wypadają
w meczach z faworytami, trzykrotnie mierzyli się już z klubami
z Łodzi i ani razu nie zdobyli punktu. Dwukrotnie przegrali
z Widzewem (0:1 i 0:2), a jesienią musieli na domowym obiekcie
także uznać wyższość ŁKS-u. Styl
gry biało-zielonych nie był w tych
spotkaniach zły, tym bardziej dziwić może fakt tak mizernego dorobku w meczach z czołówką.
W niedzielę będą mieli ostatnią okazję w tym sezonie, aby
w meczu ligowym zapunktować,
z którymś z łódzkich klubów.
Jeszcze do ostatniego weekendu
mało kto dawałby szansę biało-

-zielonym na korzystny wynik
na terenie ŁKS. Rezerwy Jagiellonii pokazały jednak, że „ełkaesiaków” można ograć. Dla łodzian był to także pierwszy mecz
w tym roku z kimś z pierwszej
dziesiątki, wcześniej mierzyli się
z klubami dość rozpaczliwie walczącymi o utrzymanie.
Do tej pory ŁKS z domowego
obiektu zdążył zbudować swoistą
twierdzę. Przed własną publicznością odniósł osiem zwycięstw,
a oprócz meczu z Jagiellonią II
punkty stracił tylko z Widzewem oraz Legią II. Pewnie ograł
za to wicelidera (3:0 z Finishparkietem), a szczególnie imponująco rozprawiał się z dołem tabeli – 4:0 z Motorem Lubawa,
5:0 z Huraganem Wołomin i 7:0
z Ruchem Wysokie Mazowieckie. Najskuteczniejszym piłkarzem wśród podopiecznych
Marcina Pyrdoła jest Jewhen
Radionow. Ukrainiec zdobył już
15 bramek, co daje mu pozycję
lidera w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców.

Na uwagę zasługuje stabilność
w kadrze łodzian. Zimą przede
wszystkim utrzymano kadrę, dotychczas w spotkaniach III ligi
wystąpiło 21 zawodników (dla
porównania – w Pelikanie 26,
w Widzewie blisko dwa razy
tyle). Dokonane wzmocnienia
wydają się solidne, jak np. sprowadzenie z I-ligowego Chrobrego Głogów Maksymiliana Rozwandowicza. Być może
przeciwko łowiczanom nie zagra
wspomniany już wcześniej Radionow. W meczu przeciwko Jagiellonii zszedł z murawy już po
niespełna półgodzinie gry z urazem i nie wiadomo czy wykuruje
się w przeciągu tygodnia.
ŁKS przeciwko Pelikanowi zagra z nożem na gardle. Już teraz
ma tylko dwa punkty przewagi nad
Finishparkietem, a do tego Drwęca dzień wcześniej zagra z jednym
z outsiderów. Spotkanie łodzian
z łowiczanami będzie jednym
z kończących zmagania w 21. serii
gier, początek zaplanowano na godzinę 16:00.
Mateusz Lis

www.lowiczanin.info
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Będzie zmiana lidera?
W sobotę liderem będą mogli
zostać piłkarze Finishparkietu. Jeżeli Drwęca wygra w Wołominie,
to przynajmniej na kilkanaście godzin wyprzedzi ŁKS Łódź. Jeżeli
tak się nie stanie, to będzie oznaczać sporą niespodziankę. Huragan
w tabeli wyprzeda tylko Motor Lubawa i jeżeli zatrzyma wicelidera,
to będzie to dla beniaminka duży
sukces.
Jednym z ciekawiej zapowiadających się meczów w tej kolejce jest starcie Legii II Warszawa
ze Świtem. Dla kibiców będzie to
mecz przyjaźni, dla piłkarzy niekoniecznie. Oba kluby w tabeli dzielą
tylko cztery punkty, a do tego stołeczni będą chcieli jak najszybciej
powrócić na podium. Uda im się to
tylko wtedy gdy wygrają, a w niedzielę punkty straci Widzew.
Łodzian czeka wyjazdowa potyczka z Concordią. Na papierze

zdecydowanym faworytem będzie Widzew, ale biorąc pod uwagę styl gry podopiecznych Przemysława Cecherza w tym roku, to
ich wygrana nie jest już tak pewna.
Poza tym dojdzie do kilku meczów
drużyn będących tuż obok siebie
w tabeli, znów może więc dojść do
przetasowań w stawce.
mlis
21. kolejka III ligi (1-2.04.2017):
huragan wołomin – Finishparkiet
Drwęca nowe Miasto lubawskie,
legia II warszawa – Świt nowy
Dwór Mazowiecki, Jagiellonia II
białystok–huraganMorąg,ursus
warszawa – sokół ostróda, łks
1926łomża–sokółaleksandrów
łódzki, lechia tomaszów Mazowiecki–Motorlubawa,concordia
Elbląg–widzewłódź,ŁKS Łódź –
Pelikan Łowicz (nd 02.04.2017
r., godz. 16:00), ruch wysokie
Mazowieckie–MksEłk.
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Pelikan 2003 tylko zremisował
Mogą czuć niedosyt zawodnicy trenera Dawida Ługowskiego
z rocznika 2003. W pierwszym ligowym meczu w rundzie wiosennej łowiczanie mimo prowadzenia
3:0 do przerwy, nie potrafili zejść
z boiska po końcowym gwizdku
sędziego jako zwycięzcy. Mecz
zakończył się bowiem ostatecznie
remisem 3:3.
Łowiczanie dobrze rozpoczęli spotkania. Pelikan 2003 grał
dojrzale i konstruował ofensywne akcje. Gracze gospodarzy byli
wyraźnie zdziwieni, że Pelikan
dominuje ponieważ gracze Widoku to spadkowicz z I ligi wojewódzkiej.
Już w 10. minucie meczu próbkę swoich możliwości po raz
pierwszy zaprezentował Krystian
Kruk, który pokonał bramkarza
rywali i dał swojej drużynie prowadzenie. Sześć minut później
łowiczanie zadali drugi cios rywalom, a tym razem do siatki trafił środkowy obrońca „Ptaków”
Piotr Lisicki. W 28. minucie gry
podopieczni trenera Dawida Ługowskiego po raz trzeci przeprowadzili skuteczną akcję, którą
wykończył Kruk i to Pelikan prowadził do przerwy 3:0.
W drugiej połowie rywale
w ciągu dwudziestu minut strzelili trzy gole… Najpierw do siatki rywali trafił Jakub Kroć, później gola zdobył Mateusz Rosa,
a w 70. minucie meczu ponownie

na listę strzelców zapisał sie Kroć.
Dwa z trzech goli dla Widoku padły po rzutach karnych. Szalone
spotkanie w Skierniewicach zakończyło się ostatecznie podziałem punktów i remisem 3:3.
Pelikan 2003 w kolejnym meczu zmierzy się z UKS AP Piotrków Trybunalski. Rywale łowickiej drużyny w pierwszej kolejce
wygrali z MULKS Łask aż 5:1.
Spotkanie odbędzie się na stadionie OSiR w sobotę o godzinie
14:00.
ever
MLKS Widok II Skierniewice –
MUKS Pelikan-2003 Łowicz 3:3
(0:3); br.: Jakub kroć 2 (50 i 70)
i Mateusz rosa (65) – krystian
kruk2(10i28)iPiotrlisicki(16).


Wyniki: uks aP Piotrków trybunalski–Mulksłask5:1,wkswieluń – aP uks Mazovia tomaszów
Mazowiecki 2:0, Pogoń zduńska
wola–rtswidzewłódź0:10.

Już na pierwsze wyściginiezbędnyjestspecjalnysprzęt.

Fb/wIzGIEr

 Piotr Zajączkowski (Pelikan):
Gratuluję zwycięstwa. ta wygrana
jednak nie przyszła jednak łatwo
gospodarzom. w przekroju całego
spotkania zasłużyliśmy przynajmniej
na jeden punkt. Mieliśmy sporo stałychfragmentówgry.ubolewamy,że
nie zdobyliśmy punktu. zwłaszcza
doprzerwystwarzaliśmysobiedobre

okazje. Pokazaliśmy w dniu dzisiejszym dobry futbol. Mamy dobry zespółimamnadzieję,żewnastępnym
spotkaniuzdobędziemypunkty.
 Przemysław Cecherz (Widzew):
bardzo nie lubię takich meczów.
wkradłsiędużybałaganwgrę.notowaliśmyzadużostrat,zamałoutrzymywaliśmypiłkęwprzodzie.Przezto
musieliśmydużowięcejbiegaćitomi
sięniepodobało.niemożnamojemu
zespołowi odmówić ambicji i walki.
szkoda bardzo niewykorzystanych
sytuacji. to kolejny mecz, w którym
mamywręczwymarzoneokazje,ale
ichniewykorzystujemy.naszczęście
wygraliśmy,awynik2:0cieszy.codo
jakościgry,myślę,żetodobrespotkanie do oglądania dla kibiców, a dla
trenerówdobrymateriałdoanalizy.

Trener Paweł Wizgier nadrugimstopniupodium.

Motocross|IrundaMistrzostwokręgułódzkiegowcrosscountry

Super udany cross country
Ogromne powody
do zadowolenia może
mieć trener i zawodnik
motocrossu Paweł
Wizgier.

Tydzień temu łowiczanin zapraszał wszystkich miłośników
sportów motorowych na pierwszą
rundę Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w cross country. Zawody
odbyły się w niedzielę 26 marca
2017 w miejscowości Seroki (gmina Łyszkowice) na nowym obiekcie przygotowanym przez Łowicki Klub Motorowy.
super frekwencja
i pogoda
Rozmiar imprezy chyba przerósł
oczekiwania organizatorów. Na regionalne zawody przybyło blisko
200 zawodników z 28 klubów. Do
Serok przyjechali motocrossowcy m.in. z: Strykowa, Łodzi, Częstochowy, Obornik, Gorzowa, Sochaczewa, Olsztyna, Wrocławia,
Lublina, Siedlec, Torunia i Giżycka. Nna torze przewinęło się około
2000 kibiców motocrossu, którzy
podziwiali piękne maszyny i ryk
silników. Impreza okazała się niezwykle udana. Frekwencja i pogoda dopisała, zatem teraz czas na kolejne wielkie imprezy.
Nowy tor już z dobrą opinią
Działacze Łowickiego Klubu Motorowego poświęcili mnóstwo swojego czasu i w kilka tygodni stworzyli jeden z najlepszych
obiektów do uprawiania motocrossu w centralnej Polsce. Z toru można korzystać od ok. miesiąca, ale
już zyskał on ogromną rzesze zadowolonych zawodników jak i amatorów, którym brakowało miejsca do
uprawiania tak widowiskowej dyscypliny sportu w sposób legalny
i bezpieczny. To znajduje się na
prywatnej działce w Serokach.
Prezes łowickiego klubu Bogdan Walczak ma nadzieję, że tor

zbIGnIEwłazIńskI

Obaj trenerzy nie byli zadowoleni z tego meczu. Więcej powodów do narzekania miał oczywiście Piotr Zajączkowski, który do
Łowicza wracał bez punktów. Jednak także Przemysław Cecherz
miał sporo zastrzeżeń do swoich
podopiecznych. Narzekał zarówno na styl gry, jak i mizerną skuteczność.
Mateusz Lis

zbIGnIEwłazIńskI

Zasłużyliśmy choćby na punkt

Pierwsze „loty”totrudnasprawa,aleinajprzyjemniejszawmotocrossie.

będzie co raz lepszy. Na pewno
potrzebne będzie zawodnienie, bo
w lato trudno się będzie ścigać na
suchym torze.
Podczas zawodów na torze
w Serokach pojawiło się około
200 zawodników we wszystkich
kategoriach.
Dobre starty łowiczan
Łowiczanie radzili sobie w wyścigach bardzo dobrze. Drugi czas
uzyskał Paweł Wizgier (Licencja
A), który przegrał tylko z Krzysztofem Jarmużem (Zjednoczeni
Stryków). Na 1. miejscu zakończył wyścig Kamil Pietrasik (ŁKM
Łowicz) w kategorii Licencja C.
W gronie zawodników z kategorii
Licencja B 3. był Łukasz Walczak
(ŁKM).
W wyścigu młodzików, gdzie
ścigały się klasy 65 i 85 świetnie
pojechał łowiczanin Jan Kotowicz
(Automobilklub Gorzowski), który zajął 3. miejsce. Na 2. miejscu
w klasyfikacji klasy 65 sklasyfikowany został Piotr Warchoł (ŁKM),
który uzyskał 12 wynik w wyścigu
młodzików.

– Janka Kotowicza specjalnie
wystawiłem ze starszymi i mocniejszymi rywalami w klasie 85,
ponieważ stwierdziłem, że w klasie
65 Janek nie bardzo miałby z kim
tu walczyć – skomentował trener
Wizgier.
łkM wysoko
w klasyfikacji klubowej
W klasyfikacji klubowej rywalizowało łącznie aż 28 zespołów. Łowicki Klub Motorowy uplasował
się w tym gronie na 5. lokacie (90
punktów). Najwięcej punktów zdobyli zawodnicy z ŁCSM MOTO-STREFA – 203 pkt.
Punkty dla łowickiego teamu
zdobyli: Kamil Pietrasik (Licencja C) – 25, Paweł Wizgier (Licencja A) – 22, Łukasz Walczak
(Licencja B) – 20, Julian Tymiński (Quad 2K) -12, Piotr Warchoł
(Młodzik) – 9, Tomasz Tymiński
(Masters) – 5 i Oskar Kalbarczyk
(Licencja C).
Na zakończenie imprezy najlepszych zawodników dekorował wójt
gminy Łyszkowice Adam Ruta,
który był niezmiernie zadowolony

i mile zaskoczony rozmiarem tego
sportowego wydarzenia.
Można spróbować
swoich sił
Motocross to bardzo wymagający sport. Potrzebne jest tu odpowiednie przygotowanie fizyczne
oraz finansowe. Na sam kombinezon trzeba na początek wyłożyć
około 2000 zł. Do tego dochodzi
kask no i motocykl, który kosztuje
już odpowiednio więcej. Zatem nie
jest to na pewno sport dla wszystkich, ale ma wielu zwolenników
i zapalonych miłośników, którzy
na swoje hobby nie szczędzą finansów. Treningi można już zaczynać
od wieku 8 lat. Potem zdobywa się
kolejne szlify i licencję. Mniej doświadczenie i starsi zawodnicy
mogą próbować swoich sił w kategorii amator. Trener Paweł Wizgier
zaprasza chętnych na treningi do
Serok. Na spotkanie można umówić się telefonicznie pod numerem
693 025 948.0
Całościowe wyniki z zawodów
w Serokach dostępne są na stronie
www.wyniki.motoresults.pl.
zł



2. kolejki (1.04.2017, godz.
13.00):ŁKS II Łódź – MUKS Pelikan-2002 Łowicz.



1.rtswidzewłódź(3)

1 310-0

2.uksaPPiotrkówtrybunalski(5)1 35-1
3.wkswieluń(8)

1 32-0

4.MuksPelikan-2003łowicz(4) 1 13-3
5.MlkswidokIIskierniewice(6) 1 13-3
6.uksMazoviatomaszówMaz.(s)10 0-2
7.Mulksłask(7)

1 01-5

8.Pogońzduńskawola(-)

1 00-10

Dart|26.turniejXVIIIedycjioMł

7.bogdanadamczyk(7)

Przed tarczą stanęło tylko czterech
Większość zawodników nie dotarła na 26. turniej XVIII edycji
Otwartych Mistrzostw Łowicza
w darcie 501 rozegranych 24 marca 2017 roku. Na starcie stanęło
tylko czterech, więc i tym razem
rozgrywki odbywały się w systemie “każdy z każdym”. Liderem
tego spotkania został Mieczysław
Różycki, który rozegrał najwięcej
zwycięskich legów.

Na drugim miejscu znalazł się
Artur Wójcik, a tuż za nim Paweł
Adamczyk. Tabelę zamknął Bogdan Adamczyk zajmując czwartą
pozycję w piątkowych rozgrywkach. Nie uległy większej zmianie
wyniki klasyfikacji generalnej. Nadal pierwszym pozostaje Sylwester
Grzanka, drugi jest Jacek Kocus,
zaś trzeci Michał Kryszkiewicz.
Z miejsca dziewiątego na ósme

8.arturwójcik(9)
9.artursiekierski–łkDleg(8)

awansował Artur Wójcik, wyprzedzając Artura Siekierskiego. Następny turniej odbędzie się w piątek, 31 marca o godz. 19.00. Gogo

108
90
76

10.MichałPłacheta(10)

72

11.Mariuszsiekierski–łkDleg(11)

52

12.andrzejPągowski–łkDleg(12)

46

13.arturborowiec(13)

44

14.MichałPanek(14)

22

15.tomaszwilk(15)

12

1.sylwesterGrzanka–łkDleg(1)

326

16.tomaszkromski(16)

10

2.Jacekkocus–łkDleg(2)

322

17.DamianGendek(17)

8

3.Michałkryszkiewicz–łkDleg(3) 288

18.sylwesterowczuk(18)

6

4.Paweładamczyk–łkDleg(4)

MarcinPodrażka(18)

6

5.Mieczysławróżycki–łkDleg(5) 188

łukaszzielent(18)

6

6.Marcinwroński(6)

21.DariuszDudziński(21)

4

270
148

40
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Rezerwy tylko zremisowały z Macovią
Wznowiono rozgrywki
w skierniewickiej klasie
okręgowej. W pierwszych
meczach największą
niespodzianką jest remis
Pelikana II Łowicz,
w którego składzie
oglądaliśmy kilku graczy
pierwszej drużyny
z ostatnią w tabeli
Macovią Maków.

Łowiczanie mieli w Łyszkowicach sporą przewagę w posiadaniu piłki, ale nie potrafili strzelić gola ostatniej drużynie tabeli.
Macovia z kolei w końcówce po
jednej z nielicznych akcji mogła
strzelić gola, jednak jeden z graczy z Makowa przegrał pojedynek
sam na sam z Mariuszem Jędrzejewskim trafiając piłką w słupek. –
Wiosnę zaczęliśmy od wielkiego
falstartu. Mimo ogromnej przewagi i dużej ilości podbramkowych
sytuacji nie byliśmy stanie ani razu

umieścić piłki w bramce gospodarzy – ocenił trener Piotr Gawlik
Dużo rozczarowanie w szeregach Zrywu Wygoda, który grał
z Astrą Zduny. Z powodu problemów z płytą w Zdunach mecz był
rozegrany na sztucznym boisku
OSiR w Łowiczu. Zryw prowadził 2:0 po trafieniach braci Mariusza i Rafała Trakula. Można rzec,
że taki wynik był najniższym wymiarem kary dla zespołu Mykoli
Dremluka. Astra potrafiła jednak
wykorzystać błędy w defensywie
Zrywu i za sprawą Kacpra Kosmowskiego i Damiana Bryszewskiego doprowadziła do remisu.
W końcówce najbliżej gola był
Rafał Trakula ale jego uderzenie
obronił Maciej Kowalski. – Jak na
pierwszy mecz było trochy nerwowości i prostych błędów w pierwszej połowie. Jestem zadowolony
z pracy, którą wykonali moi zawodnicy, to co zakładaliśmy przed
meczem – skomentował Mykola Dremluk. – Nie wiem jak ocenić takie spotkanie. Powinniśmy
wygrać różnicą kilku goli, a re-

ko pięciu zawodników ma ważne
badania, a reszta ma nieaktualne
badania. Jak udało nam się dowiedzieć wkradło się duże zamieszanie. Rzeczywiście pięć kart lekarskich było z odpowiednią datą,
ale w kolejnych lekarz pomylił
datę badania i wpisał datę kwietniową. Sędzia nie dał się namówić
na rozegranie meczu choć osoby
związane z Pogonią twierdzą, że
wkradła się literówka. Nie wiadomo jak na taką sytuację zareaguje
OZPN Skierniewice, który zajmie
się tą sprawą.
W tej serii gier pauzował Orzeł
Nieborów, który rozegrał w niedzielę 26 marca mecz z rywalem
z łódzkiej klasy okręgowej UKS
SMS Łódź. Nieborowianie wygrali na swoim boisku 3:2. ever

misujemy. Zremisowaliśmy mecz
w którym nie mieliśmy prawa
stracić punktów. Mieliśmy mnóstwo sytuacji podbramkowych, ale
co z tego jak skuteczność była na
beznadziejnym poziomie – dodał
trener Zrywu Dawid Sut.
Ważne trzy punkty zdobył Vagat Domaniewice, który przed
własną publicznością pokonał Jutrzenkę Drzewce 3:2. Vagat dzięki
golom Artura Pawełkowicza, Mateusza Wróbla oraz Przemysława
Imiołka zdołał zainkasować trzy
punkty i przeskoczył w tabeli zespół z Wygody.
Komplet punktów w pierwszym meczu rundy rewanżowej
zyskała również Olimpia Chąśno.
Podopieczni trenera Sylwestra
Knery wygrali u siebie z Orlętami
Cielądz 2:1. Gole na wagę kompletu punktów dla zespołu z Chąśna strzelili Maciej Perzyna oraz
pozyskany z juniorskiej drużyny
Widzewa Łódź Kamil Lenarczyk.
Nie odbył się mecz Juvenii Wysokienice z Pogonią Bełchów.
Sędzia tego meczu uznał, że tyl-

Macovia Maków – KS Pelikan II
Łowicz 0:0;
Pelikan II:Jędrzejewski–Padzik,
Janik(75Grenda),sekuła–woźniak (55 szufliński), P. nasalski,
Mycka, D. nasalski, Mroczkowski
–rześny,balik.



Piłka nożna|1.kolejkaIligiwojewódzkiejjuniorówstarszych

trałut,Mateuszkaźmierczak,radosław Grefkowicz, Paweł burzyński,
kacperJaros–krystianziembiński.

Pelikan 1998 przegrał z Wartą Sieradz
Nie udała się inauguracja rundy wiosennej w I lidze wojewódzkiej juniorów starszych A1.
Podopieczni trenera Jarosława Rachubińskiego przegrali z Wartą
Sieradz aż 0:4. Trenerem drużyny z Sieradza jest doskonale znany
z występów w Pelikanie Michał
Łochowski.
Spotkanie rozpoczęło się od dobrej sytuacji dla Pelikana. Niestety
w 5. minucie meczu po dośrodkowaniu z rzutu rożnego minimalnie niecelny strzał głową oddał
Paweł Burzyński i grę wznowił
bramkarz gości z Sieradza. Już
w 9. minucie było 0:1. Zawodnicy
z Sieradza przeprowadzili składną akcję i z zimną krwią wykończyli sytuację podbramkową. Zespół z Łowicza przed przerwą grał
przyzwoicie i miał swoje sytuacje

aby wyrównać wynik meczu. Najpierw niecelnie uderzał Burzyński, który posłał piłkę obok słupka.
Kilka minut później po wybiciu
piłki na przedpole swojej szansy
na gola szukał pozyskany z Korony Wejsce Krystian Ziembiński,
ale on również strzelił niecelnie.
W drugiej połowie po prostym,
dalekim zagraniu za linie obrony łowiczanie pomylili się w prostej sytuacji i było 2:0 dla Warty. Ten gol wyraźnie podziałał na
drużynę Pelikana demotywująco.
W dalszej fazie meczu łowiczanie nie potrafili nawiązać walki z
rywalami którzy z każdą minuta
czuli się na boisku coraz pewniej.
Podopieczni trenera Michała Łochowskiego zdołali podwyższyć
wynik na 4:0 i wracali z Łowicza
w szampańskich nastrojach.

Zespół z Łowicza wystąpił
w jedenastoosobowym składzie.
Jedynym graczem rezerwowym
był bramkarz Oktawian Zimny. Trener juniorów starszych
z pewnością liczy na nieobecnych
graczy ponieważ trzeba będzie
szukać punktów w kolejnych meczach.
Łowiczanie w drugiej serii gier
zmierzą się na wyjeździe z Ceramiką Opoczno, która w pierwszej
kolejce I ligi przegrała w Łodzi
z RTS Widzew 1:3. Mecz został
zaplanowany na sobotę 1 kwietnia
na godzinę 11.00.
ever

 RTS Widzew Łódź – Ceramika
Opoczno 3:1

Włókniarz
Konstantynów
Łódzki – AKS SMS Łódź 2:5
 Boruta Zgierz – Pogoń Zduńska Wola–meczprzełożony

2. kolejka (1-2.04.2017):Ceramika Opoczno – KS Pelikan-1999
Łowicz (s, godz. 11.00),włókniarz
konstantynówłódzki–rtswidzew
łódź,wartasieradz–borutazgierz,
sMsłódź–Pogońzduńskawola.



KS Pelikan-1998 Łowicz –
Warta Sieradz 0:4(0:1);
Pelikan:Patrykorzeł–szymonbejda,krystianrutkowski,DamianGórowski,Dawidkonikowski–Damian


Szachy |Finałwojewódzkizłotejwieży

Pałacowcy jadą na Mistrzostwa Polski

Władze Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi bardzo dobrze ocenili zeszłoroczną organizację turnieju i ponownie
najlepsze ekipy wiejskie z naszego województwa spotkały się
w Zajeździe Rozdroże aby zawalczyć o mistrzostwo.
Faworytem
(jak
zwykle
w ostatnich latach) była drużyna
ze Starzenic a przy nieobecności
szachistów z Bełchatowa otworzyła się szansa zajęcia 2 miejsca
przez gospodarzy zawodów.
Zawodnicy Pałacu nie dość ze
wypełnili zadanie i zajęli miejsce
gwarantujące awans do zawodów
ogólnopolskich to jeszcze napsuli
sporo krwi „parkowym”. Pierwsza drużyna Pałacu minimalnie
przegrała z faworytem a druga
wywalczyła nawet remis i przez

robErtchoJnowskI

Po raz drugi z rzędu
gospodarzem finału
wojewódzkiego turnieju
drużynowego „Złota
Wieża” był Nieborów.

Po raz pierwszy w historiipalacowcypojadąnaMistrzostwaPolski

moment na sali gry zapachniało
sensacją.
Ostatecznie ekipa ze Starzenic
zajęła pierwsze miejsce a nasze
ekipy z Pałacu Nieborów zdobyły srebrne i brązowe medale Mistrzostw Województwa Łódzkiego. „Srebrny” Pałac I Nieborów
wystąpił w składzie: Roman Zimochocki (3,5), Mateusz Brzo-

zowski (5,0), Dominik Fudała (5,5) i Zuzanna Mazgaj (5,5),
a „brązowi pałacowcy” grali
w składzie: Marek Wawrzyn (5,0),
Norbert Jagura (4,0), Gabriel Jagura (5,5) i Eliza Placek (3,5).
Trzecia nasza ekipa Powiatowego
Zrzeszenia LZS w Łowiczu zakończyła rywalizację na niezłym
5 miejscu i wystąpiła w składzie:

1.wartasieradz

1

3

4-0

2.akssMsłódź

1

3

5-2

3.rtswidzewłódź

1

3

3-1

4.borutazgierz

0

0

0-0

5.Pogońzduńskawola

0

0

0-0

6.ceramikaopoczno

1

0

1-3

7.włókniarzkonstantynówł.1

0

2-5

8.ksPelikanłowicz

0

0-4

1

Grzegorz Marczak (2,0), Michał
Wiązowski (2,0), Kacper Zakrzewicz (4,0) oraz Natalia Małecka
(2,0).
Wręczono również statuetki za
zwycięstwa na poszczególnych
szachownicach. Tutaj też nieźle
spisali się gospodarze zdobywając połowę nagród. „Na deskach”
zwyciężyli: 1– Rafał Kowalczyk
(LKS „Park” Starzenice), 2– Mariusz Kowalczyk (LKS „Park”
Starzenice), 3– Dominik Fudała
(UKS „Pałac” Nieborów I), 4 –
Zuzanna Mazgaj (UKS „Pałac”
Nieborów I). Ceremonię wręczenia nagród prowadził Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Łowiczu Pan Andrzej
Myczka, a kolejne doświadczenia
sędziowskie zbierał na mistrzowskiej imprezie sędzia Robert Chojnowski asystując sędziemu międzynarodowemu
Andrzejowi
Miętkiewiczowi.
Fischer
1.lks„Park”starzenice

11pkt

2.uks„Pałac”nieborówI

10pkt

3.uks„Pałac”nieborówII

9pkt

4.„caissa”rawaMazowiecka

6pkt

5.Powiatowezrzeszenielzsłowicz

4pkt

6.ulksDziałoszynII

2pkt

7.ulksDziałoszynI

0pkt

Astra Zduny – Zryw Wygoda
2:2 (0:1); br.: kacper kosmowski
(60),Damianbryszewski(72)–Mariusztrakul(37),rafałtrakul(51)
Astra: kowalski – Jędrachowicz,
owczarek, Grzegory M., bryszewski–Małek(55Dylik),brzozowski,
PapugaJ.,Płóciennik,kosmowski
–Papugał.(52skierski).
Zryw: Grzegory – rembowski,
Domińczak,wojda,Dróżdż(80M.
Miazek) – sobieszek (80 Płacheta),woźniak(25wróbel),r.trakul,
sumiński (70 kosiewicz), ulasiewicz(75lenarczyk)–M.trakul.


Olimpia:Milczarek–kołaczyński,
burzykowski, czarnota, Perzyna –
lenarczyk,bogus,kotlarski,Matuszewski(75okraska)–Grocholewicz(80kowalski),bury(64Gać).
Juvenia Wysokienice – Pogoń
Bełchów – mecz się nie odbył
(sędzianiedopuściłdogrygości,
argumentującżeniemająważnych
badańlekarskich)


 Widok Skierniewice – GLKS
Wołucza 0:3

Tabela:
Vagat Domaniewice – Jutrzenka Drzewce 3:2 (1:1); br.: artur
Pawełkowicz(35),Mateuszwróbel
(55),PrzemysławImiołek(70)
Vagat: zimny – lis, kruk (50 kuciński),olejnik,kostrzewa–Pawełkowicz (70 Grabowicz), P. Imiołek
(90 waleńcik), siatkowski, wróbel
–J.Imiołek,borowski.


Olimpia Chąśno – Orlęta Cielądz 2:1(2:1);br.:MaciejPerzyna
(25),kamillenarczyk(35)


1.olimpiachąśno

13 33 41-9

2.orzełnieborów

12 2836-23

3.PelikanIIłowicz

13 27 35-11

4.Juveniawysokienice

13 2133-21

5.Glkswołucza

13 1929-23

6.astrazduny

13 18 21-24

7.Pogońbełchów

13 1628-32

8.JutrzenkaDrzewce

13 1531-35

9.widokskierniewice

13 1520-32

10.orlętacielądz

13 13 31-31

11.VagatDomaniewice

13 1218-49

12.zrywwygoda

13 1117-28

13.MacoviaMaków

13

821-43

Piłka nożna|14.kolejkaklasya

Remis Daru ze Startem
Podobnie jak w skierniewickiej
klasie okręgowej do rozgrywek
wrócili również gracz z „Serie A”
czyli skierniewickiej A klasy.
Największym wydarzeniem tej
kolejki jest chyba debiut Roberta
Wilka w barwach Laktozy Łyszkowice. Mający na swoim koncie
296 meczów w polskiej Ekstraklasie Wilk nie pomógł Laktozie
w meczu z Olympiciem Słupia.
Zespół z Łyszkowic powalczył
z czwartym w tabeli Olympicem,
ale gol Dawida Bodka nie wystarczył choćby na zdobycie jednego
punktu. Zespół ze Słupi wygrał
bowiem 2:1 po dwóch trafieniach
Sylwestra Bachury.
W kiepskich humorach z Miedniewic wracali również gracze
Olimpii Niedźwiada. Drużyna trenera Macieja Grzegorego przegrała z Miedniewiczanką 2:0, tracąc
oba gole w pierwszej części gry.
W drugiej odsłonie meczu zespół
z Niedźwiady atakował, piłka po
strzałach graczy Olimpii odbijała
się od słupka, poprzeczki, ale nie
wpadła do bramki ani razu.
Nieoczekiwanie komplet punktów wywalczyli Czarni Bednary,
ktorzy nie byli faworytem meczu
z Olimpią Jeżów. Czarni wyszli
na prowadzenie w 56. minucie po
skutecznym strzale Mateusza Budzałka, ale rywale zdołali doprowadzić do remisu w 72. minucie
meczu. Ostatni cios należał jednak do zespołu z Bednar, który
w 81. minucie przeprowadził akcję na wagę zwycięstwa. Autorem
trafienia był Hubert Taczalski, zapewniając tym samym swoim kolegom cenne trzy „oczka”.
Dwa gole Damiana Taraski
dały wygraną Koronie Wejsce
w starciu z Pogonią Godzianów.
Pierwszego gola Taraska strzelił
już w 12. minucie meczu. Chwilę wcześniej czerwoną kartką ukarany został bramkarz Pogoni Tomasz Zych, który poza polem
karnym sfaulował mijającego go
Mariusza Zydlewskiego. Taraska
wykorzystał złe ustawienie bramkarza rezerwowego gości i pokonał go strzałem z rzutu wolnego.
Ten sam zawodnik podwyższył

prowadzenie w 40. minucie gry
wykorzystując sytuacje sam na
sam.
Zwycięstwo odniosła również
Victoria Bielawy, która pokonała
Wolę Wolę CHojnata 3:1. Pierwszego gola dla Victorii strzelił Adrian Zieliński, który nieoczekiwanie zdecydował się na powrót do
Bielaw z juniorów starszych Pelikana. Dwa pozostałe gole dla zespołu z Bielaw strzelił Robert Liberski, któ®y pojawił się na placu
gry od początku drugiej połowy.
Tylko punkt zdobył lider tabeli – Dar Placencja, który zremisował ze Startem Złaków Borowy
2:2. Dar prowadził w tym meczu
już 2:0 po dwóch celnych strzałach Jakuba Kędziory. Start dzięki
ambitnej grze i bramkom Łukasza
Rybusa oraz Dominika Lusa zdołał doprowadzić ostatecznie do remisu.
ever
 Miedniewiczanka Miedniewice
– Olimpia Niedźwiada 2:0;
 Czarni Bednary – Olimpia Jeżów 2:1; br.: Mateusz budzałek
(56),huberttaczalski(81)
 Laktoza Łyszkowice – Olympic
Słupia 1:2;br.:Dawidbodek(60)
 Korona Wejsce – Pogoń Godzianów 2:1;br.:Damiantaraska
2(12,40)
 Victoria Bielawy – Wola Wola
Chojnata 3:0;br.:adrianzieliński
(16),robertliberski2(48,66)
 Dar Placencja – Start Złaków
Borowy 2:2;br.:Jakubkędziora2
(57,64)–łukaszrybus(69),Dominiklus(83)

Tabela:
1.DarPlacencja

14 30 35-19

2.GlksrzDŻelazna

14 26 29-18

3.Victoriabielawy

14 24 32-21

4.olympicsłupia

14 23 23-13

5.olimpiaJeżów

14 22 18-16

6.MiedniewiczankaMiedn. 14 22 36-23
7.koronawejsce

14 21 29-28

8.czarnibednary

14 21 25-24

9.PogońGodzianów

14 20 31-26

10.startzłakówborowy

14 18 27-33

11.wolawolachojnata

14 16 26-30

12.sierakowiankasier.

14 14 21-39

13.olimpianiedźwiada

14 9 21-40

14.laktozałyszkowice

14 8 8-31
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Piłka halowa|soccerkidscuprocznik2009

Pelikan 2002 przegrałminimalniezespadkowiczemzIligi.

Piłka nożna |IIligatrampkarzyc1

Pelikan 2002 nawiązał walkę
Mogą żałować straconej bramki już w 35 sekundzie meczu gracze trenera Jakuba Jędrachowicza
z rocznika 2002. Łowiczanie grali
u siebie z Pogonią Zduńska Wola
czyli spadkowiczem z I ligi i przegrali 0:1, tracąc gola od razu po
rozpoczęciu spotkania.
Rywale
przeprowadzając
pierwszą akcję z pewnością nie
sądzili, że już w 35 sekundzie meczu będą cieszyć się z prowadzenia. Gracze Pelikana fatalnie weszli w to spotkanie i w kolejnych
minutach było widać w ich poczynaniach, że strata gola od razu
po rozpoczęciu gry podcięła im
skrzydła. Na boisku w pozostałych minutach działo się niewiele.
Obie drużyny nie potrafiły w znaczącym stopniu zagrozić bramce
rywali i pierwsza część gry zakończyła się skromnym prowadzeniem gości ze Zduńskiej Woli.
W drugiej połowie meczu Pelikan 2002 wyszedł na boisko
zdeterminowany. Trener Jakub
Jędrachowicz przekazał swoim podopiecznym odpowiednie
wskazówki i gra łowickiej drużyny wyglądała znacznie lepiej.
Pelikan miał okazje do zdobycia
gola, jednak kilka razy pod bramką golkipera Pogoni zabrakło zimnej krwi. Mimo wielu dogodnych
okazji pod bramką rywala łowiczanie nie potrafili znaleźć sposobu na dobrze dysponowanego bramkarza Pogoni. Rywale w
drugiej połowie ograniczali się do
obrony własnej bramki i praktycznie nie zagrozili bramce Pelikana.

O wyniku zadecydowała więc sytuacja z 35 sekundy, kiedy to Pogoń zdobyła jak później się okazało zwycięskiego gola.
Gracze Pelikana 2002 w drugiej kolejce będą mieli okazję
do rehabilitacji. Rywalem „Ptaków” będzie ŁKS II Łódź, który
w pierwszym meczu rundy wiosennej wygrał wysoko z Salosem
Różą Kutno 5:1. Spotkanie w Łodzi zostanie rozegrane w sobotę 1
kwietnia o godzinie 13:00. ever
MUKS Pelikan-2002 Łowicz –
MGUKS Pogoń Zduńska Wola
0:1(0:1);br.:(1).
Pelikan: bartosz Graczyk (36 karolszczepański)–Damianczajka,
łukasz sejdak, Piotr Piekacz, Mateusz lesiak – Jakub kępka, Maciejlesiak,Jakubbylewski,Dawid
kaczmarek–kobiwodras,adam
siekiera.nazmianywchodzili:DorianDziedziciMaciejsiejka.
2. kolejki II (1-2.04.2017): ŁKS II
Łódź – MUKS Pelikan-2002 Łowicz (s, godz. 13.00),wkswieluń–łksłódź,Glksandrespolia
wiśniowa–slsalosróżakutno,
ksceramikaopoczno–MGuks
Pogońzduńskawola.
1.wkswieluń(6)

1 3 6-1

2.łksIIłódź(3)

1 3 5-1

3.Pogońzduńskawola(s)

1 3 1-0

4.andrespoliawiśn.Góra(7) 0 0 0-0
5.łksłódź

0 0 0-0

6.MuksPelikanłowicz(8)

1 0 0-1

7.slsalosróżakutno(4)

1 0 1-5

8.ksceramikaopoczno(5) 1 0 1-6

Młodzi gracze UKS Soccer
Kids z rocznika 2009 rywalizowali w ciągu dwóch dni w turnieju
Soccer Kids Cup. W sobotę rozgrywki toczyły się w Zdunach,
gdzie wystąpiło sześć zespołów,
zaś w niedzielę gracze walczyli na
parkiecie hali OSiR w Łowiczu,
gdzie wystąpiło osiem zespołów.
W sobotę w Zdunach przystąpiły dwa zespoły Widoku Skierniewice (jeden zastąpił w ostatniej chwili drużynę Wilczki Be
A Star Academy Warszawa, która nie dojechała na turniej), Soccer
Kids Łowicz, AF Widzew Brzeziny, Soccer Bełchatów oraz Pogoń
Grodzisk Mazowiecki.
Gracze trenera Dawida Suta
i Macieja Grzegorego w pierwszym meczu pokonali po dobrej grze AF Widzew 2:1, a gole
w tym meczu strzelili Nathalian
Ekwueme oraz Marcel Liwiarski.
W drugim meczu „Soccerowcy”
rozbili Pogoń, zwyciężając aż 6:1!.
Hattrickiem w tym meczu popisał się Ekwueme, a kolejne gole
strzelili Fabian Chlebny (dwa)
oraz Gabryś Adamczyk. W trzecim meczu łowicka drużyna przegrała bardzo pechowo z Widokiem „Żółci”. Kolejnym rywalem
był Widok „Czerwno”. Mocniejszy zespół Widoku był faworytem
turnieju, ale Soccer Kids dzielnie
walczyło i na minutę przed koń-

w Lidze Mistrzów. Najlepszym
golkiperem turnieju został Jan
Adamczyk z Widoku, zaś najlepszym graczem został Bartosz Jaros
z Czarnego Orła Bednary.
ever

anDrzEJaDaMczyk

PElIkan2002Fb

Ciekawie w Soccer Kids Cup

Soccer Kidszajęłodrugiemiejscewsobotnimturnieju.

cem prowadziło 2:1 po trafieniach
Ekwueme i Antka Bąby. W ostatniej minucie Widok doprowadził
do remisu. W ostatnim meczu
mimo Soccer Kids mimo olbrzymiej przewagi, wygrało skromnie
1:0 z prowadzonym przez byłego zawodnika GKS-u Bełchatów
i Wisły Płock Jacka Popka Soccerem Bełchatów.
Gracze Soccer Kids zajęli ostatecznie drugie miejsce w turnieju,
prezentując dobrą grę. Gdyby nie
stracony gol w ostatniej minucie
z Widokiem to gospodarze cieszyliby się ze zwycięstwa. Najlepszym zawodnikiem turnieju
wybrano Mateusza Mularczyka z
Widoku Skierniewice, zaś najlep-

szym bramkarzem Jana Uczciwka z Soccer Kids.
W niedzielę do gry oprócz
trzech drużyn Soccer Kids Łowicz, przystąpiły jeszcze UKS
SMS Łódź, Czarny Orzeł Bednary oraz dwa zespoły Widoku
Skierniewice.
Gra na parkiecie była zacięta
i każdy zespół po rozegraniu pięciu spotkań był zmęczony trudami turnieju. Najlepszą drużyną
turnieju okazał się Czarny Orzeł
Bednary.
Zespół trenera Jana Jacha w finale pokonał Widok „Zielonych”
3:0! Najwyższej spośród zespołów
Soccer Kids uplasowała się „jedynka” zajmując czwarte miejsce

Wyniki (sobota):
 UKS Soccer Kids – AF Widzew
Brzeziny 2:1;br.:nathalianEkwueme,Marcelliwiarski
 UKS Soccer Kids – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 6:1;br.:nathalianEkwueme3,Fabianchlebny2,
Gabrieladamczyk
 UKS Soccer Kids – Widok „Żółci” Skierniewice 0:1
 UKS Soccer Kids – Widok „Zieloni” Skierniewice 2:2;br.:nathalianEkwueme,antekbąba
 UKS Soccer Kids – Soccer
Bełchatów 1:0; br.: nathalian
Ekwueme
Wyniki (niedziela) – Faza finałowa:
 3. miejsce Liga europy: UKS
Soccer Kids II – UKS Soccer
Kids III 2:0; br.: Miłosz Gajewski,
kacpertrębski
 1. miejsce Liga europy:Victoria
bielawy–widok„czerwoni”skierniewice3:0
 3. miejsce Liga Mistrzów:uks
soccerkidsI–ukssMsłódź3:0;
 1. miejsce Liga Mistrzów:czarny orzeł bednary – widok „zieloni”skierniewice3:0

Piłka halowy|widokcuprocznika2010

Soccer Kids 2010 walczył w Skierniewicach
W sobotę 25 marca podopieczni trenera Pawła Dziedzieli z UKS
Soccer Kids wzięli udział w turnieju Widok Cup, który odbył
się w skierniewickiej hali OSiR.
W turnieju wzięło udział aż 12
drużyn, które rozgrywały swoje mecze równocześnie na trzech
boiskach. Wszystkie zespoły rywalizowały wg nowej unifikacji

Piłka nożna|IIligawojewódzkajuniorówmłodszychb2

szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej.
W turnieju oprócz graczy Soccer Kids wystąpiły trzy drużyny
Widoku Skierniewice, dwa zespoły Lechii Tomaszów Mazowiecki, AF Widzew Brzeziny, Football Academy Piaseczno, UKS 12
Włocławek, Boruta Zgierz, Włókniarz Zgierz, Mały Jeziorak Iła-

wa. Każdy z zespołów rozegrał 9
spotkań, które trwały dwanaście
minut. Zawodnicy bardzo chętnie
uczestniczyły w turnieju i w każdym ze spotkań dawali z siebie
wszystko.
Gracze UKS Soccer Kids wygrali cztery spotkania, zaś pięciokrotnie schodzili z parkietu jako
pokonani. W turnieju nie była pro-

wadzona oficjalna tablica wyników, dzieci miały przede wszystkim czerpać radość z gry w piłkę i
trzeba przyznać, że z tego wywiązały się wspaniale.
Zawodnicy wszystkich zespołów rywalizowały w duchu fair
play, strzeliły mnóstwo goli i wielokrotnie cieszyli się ze strzelonych bramek.
ever
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Pelikan 2001 przegrywa w słabym stylu Wysoka porażka Pelikana 2000
Nieoczekiwaną porażkę na
własnym boisku ponieśli gracze
trenera Pawła Kutkowskiego z
rocznika 2001. Łowiczanie jako
spadkowicz z I ligi wojewódzkiej
byli faworytem meczu z LKS-em
Mierzyn, ale to rywali cieszyli się
po końcowym gwizdku sędziego
z sukcesu.
Zespół Pelikana z rocznika
2001 fatalnie spisał się w pierwszej połowie meczu. Rywale w
odstępie dziesięciu minut (pomiędzy 15, a 25 minutą meczu) strzelili trzy gole i wszyscy obserwatorzy meczu z niedowierzaniem
patrzyli na to co dzieje się na boisku. Gra Pelikana była słaba, a
brakowało w niej przede wszystkim zadziorności, determinacji i
woli walki. Trener Kutkowski próbował ratować sytuację zmianami
jeszcze w pierwszej połowie by
wstrząsnąć drużyna. To niestety
nie pomogło, zawodnicy Pelikana
nie wyglądali na drużynę i schodzili na przerwę z bagażem trzech
goli. W drugiej połowie meczu sygnał do ataku dał jeden z rezerwowych czyli Hubert Matyjas, który
w 50. minucie spotkania zdobył
pierwszą bramkę dla Pelikana.
Po strzelonej bramce gra „Biało-Zielonych” wyraźnie się ożywi-

ła. Pelikan poszedł za ciosem i w
60 minucie meczu po raz drugi
bramkarz z Mierzyna musiał wyciągać piłkę z siatki. Tym razem
autorem gola był rezerwowy Patryk Kośmider. Mimo faktu, że do
zakończenia meczu zostało kilkanaście minut łowiczanie nie byli
w stanie strzelić już żadnego gola
i ostatecznie przegrali z LKS-em
Mierzyn 2:3. Jest to duża niespodzianka ponieważ to Pelikan 2001
był zdecydowanym faworytem
tego meczu.
W piłce nożnej nie można lekceważyć rywali i przede wszystkim trzeba walczyć by odnieść
zwycięstwo. Charakteru w tym
meczu z pewnością zabrakło drużynie gospodarzy. Rywale mimo,
że technicznie i taktycznie byli zespołem słabszym wywieźli z Łowicza komplet punktów.
W drugiej kolejce II ligi wojewódzkiej juniorów młodszych
Pelikan 2001 zagra z GKS-em II
Bełchatów. Spotkanie w Bełchatowie zaplanowano na niedzielę
2 kwietnia na godzinę 14:00. ever

Pelikan: Filip szymajda – Patryk
Papuga, Mateusz kardas, Piotr
tkacz, Michał kunat – Jakub lis,
Jan sejdak, Igor tomaszewski,
krystian tabara, oskar sadowski–krystianbiałas.nazamianę
wchodzili: hubert Duda – Dawid
Piecka,hubertMatyjas,Patrykkośmider,olafandrzejewskiiMaciej
Grotkowski.
RKS UKS Mechanik Radomsko
– KS Ceramika II Opoczno 1:0
 LKS Omega Kleszczów – GKS
II Bełchatów 4:2
 MGUKS Pogoń Zduńska Wola
– MKS Łodzianka Łódź 1:3


2. kolejka (1-2.04.2017): GKS II
Bełchatów – MUKS Pelikan-2001
Łowicz (n, godz. 14.00), lks
Mierzyn–MuGksPogońzduńska
wola, rks uks Mechanik radomsko – omega kleszczów, ks ceramikaIIopoczno–łodziankałódź.



1.lksomegakleszczów(s)

1 3 4-2

2.Mksłodziankałódź(7)

1 3 3-1

3.lksMierzyn(6)

1 3 3-2

4.uksMechanikradomsko(3) 1 3 1-0
 MUKS Pelikan-2001 Łowicz –
LKS Mierzyn 2:3 (0:3);br.:hubert
Matyjas (50) i Patryk kośmider
(60)–3(15,20i25).

5.MuksPelikanłowicz(s)

1 0 2-3

6.ksceramikaIIopoczno(4) 1 0 0-1
7.GksIIbełchatów(8)

1 0 2-4

8.Pogońzduńskawola(5)

1 0 1-3

Zespół trenera Artura Balika
nie zdołał zdobyć punktów w inauguracyjnym meczu przeciwko
GKS-owi Bełchatów. Łowiczanie dzielnie trzymali kroku rywalom tylko do przerwy. Po zmianie stron rywale trzykrotnie trafili
do siatki i zainkasowali komplet
punktów.
W pierwszej połowie obie drużyny grały zachowawczo i badały
swoje siły. Po wyrównanym pojedynku był bezbramkowy remis,
choć zarówno Pelikan jak i GKS
miał swoje szanse do zdobycia
goli.
Po zmianie stron w 45. minucie Mieszko Śpiewak zachował się
najsprytniej w polu karnym łowickiej drużyny i po dośrodkowaniu
z rzutu rożnego zdobył gola głową.
Trzeba przyznać, że zawodnikowi GKS-u nie przeszkadzał żaden
z łowickich graczy. Po stracie gola
podopieczni trenera Artura Balika mieli dwie świetne okazje do
strzelenia gola. najpierw Wojciech
Guzek będąc w dogodnej sytuacji zdecydował się na podanie do
Kacpra Wiechno, a strzał popularnego „Wiesia” był niecelny (piłka po jego strzale trafiła zaledwie
w boczną siatkę). W 62. minucie
jeden z defensorów GKS-u pod-

ciął w polu karny Wiechno i sędzia
wskazał na jedenasty metr. Do piłki
podszedł sam poszkodowany i niestety obroną ręką z tej sytuacji wyszedł bramkarz z Bełchatowa. Niestrzelony rzut karny podciął morale
naszemu zespołowi. W 75. minucie Igor Kubiaczyk strzelił drugiego gola i stało się jasne, że GKS
wygra ten mecz. W 80. minucie
spotkania Tomasz Wudkiewicz popełnił przewinienie we własnym
polu karnym i tym razem GKS
miał rzut karny, który na gola zamienił Robert Kowalik.
Zespół z Bełchatowa wygrał
3:0, ale nie można Pelikanowi
2000 odmówić walki. Taki wynik meczu jest za wysoki, a gracze
trenera Balika mogą żałować tego
meczu. Przede wszystkim niewykorzystanego rzutu karnego.
Pelikan 2000 w kolejnym meczu zagra z Ceramiką Opoczno.
Mecz odbędzie się w Opocznie
w sobotę 1 kwietnia o godzinie
11:00. Ceramika w pierwszej kolejce I ligi podzieliła się punktami
z Mechanikiem Radomsko, remisując 2:2.
ever
MUKS Pelikan-2000 Łowicz
– GKS Bełchatów 0:3 (0:0); br.:
MieszkoŚpiewak(45),Igorkubia-



czyk(75)irobertkowalik(80).
Pelikan: aleksander krajewski –
Michał wawrzyńczak (49 Mikołaj
zimowski), tomasz wudkiewicz,
kamil Papiernik, kamil bogusz –
wojciechGuzek(64adrianFryczkie), Eryk woliński, kuba sokół
(51 hubert Matyjas), adrian rosa
–Mateuszsekuła(49szymonkowalczyk),kacperwiechno.
Sport-Perfect Łódź – AKS SMS
Łódź 2:0
 MGUKS Pogoń Zduńska Wola
– ŁKS Łódź 3:2
 RKS UKS Mechanik Radomsko
– KS Ceramika Opoczno 2:2


2. kolejka (1-2.04.2017): KS
Ceramika Opoczno – MUKS
Pelikan-2000 Łowicz (s, godz.
13.00),Gksbełchatów–MGuks
Pogońzduńskawola,sport-Perfect
łódź–rksuksMechanikradomsko,akssMsłódź–łksłódź.



1.Gksbełchatów(4)

1 3 3-0

2.sport-Perfectłódź(3)

1 3 2-0

3.Pogońzduńskawola(8)

1 3 3-2

4.uksMechanikradomsko(a) 1 1 2-2
5.ksceramikaopoczno(a)

1 1 2-2

6.łksłódź(6)

1 0 2-3

7.akssMsłódź(5)

1 0 0-2

8.Pelikan-2000łowicz(7)

1 0 0-3
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Drużyna ZS ŻychlinodbierającapucharzazajęciepiątegomiejscawEkatraklasiekobietkals.
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Drużyna siatkarek Volley Team ŻychlinzpucharemimedalamizazajęcietrzeciegomiejscawEkstraklasie
kalskobietwsezonie2016/2017.

Piłka siatkowa|kutnowskaamatorskaligasiatkówki

Kacper Walczak (Volleyteam
ŻychlinJunior)najlepszylibero
IIligiMężczyznkals.

Daria Karasiewicz(Volley
teamŻychlin)najlepszalibero
Ekstraklasykobietkals.

reprezentanci I ligi z reprezentantami II i III ligi. Ostatnim meczem
było spotkanie reprezentacji I ligi
z mistrzem ligi, czyli z Gladiatorem Parzęczew.
Po zakończeniu rozgrywek
sportowych wręczono puchary
i medale dla wszystkich drużyn

biorących udział w KALS, dokonali tego Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kutnie – Grzegorz
Chojnacki, Zastępca Prezydenta
Miasta Kutna – Zbigniew Wdowiak oraz Dyrektor MOSiR Kutno – Paweł Ślęzak. W rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet KALS

siatkarki Volley Team Żychlin
otrzymały puchar za zajęcie III
miejsca. Piąte miejsce przypadło
żeńskiej drużynie ZS Żychlin. Natomiast w rozgrywkach siatkówki
mężczyzn w II lidze juniorska
drużyna Volley Team Żychlin zajęła piąte miejsce, zaś w III lidze
– zespół Akademia Siatkówki Żychlin uplasował się na czwartym
miejscu.
mr
nagrodyIndywidualne:
ekstraklasa Liga Kobiet – MVP
Ligi: MVP Ligi: Justyna Maciaszek
(łęczyca team). najlepsza rozgrywająca: katarzyna witkowska (łęczyca team). najlepsza atakująca:
Marta ludwicka (Victoria koło).
najlepszylibero:Dariakarasiewicz
(Volley team Żychlin). Miss Foto:
Gabriela strzelińska (Victoria koło).
najlepiej punktująca zagrywką:
agnieszka chodorowska (hurt Pap
arsVitakutno).najwierniejszykibic:
Piotr wójciński (hurt Pap ars Vita
kutno)

Drużyna Juniorów Volley Team Żychlinzpucharemzazajęciepiątego
miejscawrozgrywkachIIligiMężczyznkals.
I Liga – MVP Ligi: Paweł Dębski
(Gladiator Parzęczew). najlepszy
rozgrywający:PiotrDośpiał(GladiatorParzęczew).najlepszyatakujący:
krzysztof bartosiak (azs wsGk
kutno). najlepszy libero: cezary
Dołowiec (azs wsGk kutno). najlepiej punktujący zagrywką: Michał
Główczyński(Gladiator Parzęczew).
najwierniejszykibic:katarzynabartosiak(azswsGkkutno)
II Liga – MVP Ligi:wojtczakkrzysztof (chem Pak kutno). najlepszy
rozgrywający:Pawełbabecki(chen
Pak kutno). najlepszy atakujący:
tomasz boberek (awantura sło-

PROGNOZA POGODY|30.03.2017–5.04.2017
SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodękształtujeukładwyżowy,
wniedzielęzatokaniżowa.
zpołudniowego-zachodunapływaciepła
masapowietrzapolarno-morskiego.

wik). najlepszy libero: kacper walczak (Volley team Żychlin Junior).
najlepiej punktujący zagrywką:
adam ostrowski(awantura słowik).
najwierniejszy kibic: Daria chylińska(awanturasłowik)
III Liga – MVP Ligi: kamilJaworski
(szkołalucień).najlepszyrozgrywający:Piotrłuczak(Januszesiatkówki). najlepszy atakujący: kruszyński
Grzegorz (Dąbrowice). najlepszy
libero:adrianwłodarczyk(Dąbrowice). najlepiej punktujący zagrywką:
seweryn Janczura (nowożytni kutno). najwierniejszy kibic: Ewa kacprzak(Dąbrowice)

Piłka nożna|Meczesparingowe

Przegrana KS Żychlin
w ostatnim meczu

CZWARTeK – PIąTeK:
zachmurzeniedużezprzejaśnieniami,wpiątek
słonecznie,zachmurzeniemałe,bezopadów
orazcorazcieplej.widzialnośćdobra.
wiatrzachodniipołudniowo-zachodni,
słabydoumiarkowanego,3-7m/s.
temp.maxwdzień:+11st.cdo+16st.
temp.minwnocy:+7st.cdo+5st.c.
SOBOTA – NIeDZIeLA:
słonecznie,zachmurzeniemałe,okresami
umiarkowane,bezopadów,wiosennieciepło.
widzialnośćdobra.wiatrpołudniowo-zachodni
izachodni,słabydoumiarkowanego,3-7m/s.
temp.maxwdzień:+17st.cdo+19st.c.
temp.minwnocy:+7st.cdo+5st.c.
PONIeDZIAŁeK – WTOReK – ŚRODA:
Pogodnie,zachmurzenieumiarkowane,
bezopadóworazciepło.
widzialnośćdobra.wiatrzachodni,
słabydoumiarkowanego,3-7m/s.
temp.maxwdzień:+12st.cdo+15st.c.
temp.minwnocy:+7st.cdo+5st.c.
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W niedzielę 26 marca w sali
sportowej Szkoły Podstawowej
Nr 6 w Kutnie odbyło się zakończenie rozgrywek ligi KALS. Kibice siatkówki mieli okazję obejrzeć cztery ciekawe spotkania.
Siatkarki dały popis swoich umiejętności – Team Łęczyca (mistrz
ligi) zmierzyły się z Reprezentacją
Ekstraklasy wygrywając 2:1.
W skład Reprezentacji Ekstraklasy Kobiet wchodziły również
zawodniczki z Żychlina: Aleksandra Kowalska (Zespół Szkół
Żychlin), Jagoda Garboś (Volley
Team Żychlin), Aleksandra Kowalczuk (Volley Team Żychlin),
Daria Karasiewicz (Volley Team
Żychlin). Następnie zostały rozegrane mecze siatkówki mężczyzn. Jako pierwsi zmierzyli się
na boisku mistrz I ligi – Gladiator
Parzęczew z reprezentacją II i III
ligi. W skład reprezentacji II i III
ligi mężczyzn wszedł Kacper
Walczak (Volley Team Żychlin
Junior). Kolejny mecz rozegrali

MarcInranachowskI

Podsumowanie sezonu
siatkarskiego 2016/2017

PROGNOZA BIOMeTeOROLOGICZNA
Pogodakorzystniewpływaćbędzie
nanaszesamopoczucie.Dobrasprawność
psychofizycznaifizyczna.
bIuroMEtEoroloGIcznEcuMulus

Na stadionie miejskim w Żychlinie odbył się w sobotę, 25
marca, mecz sparingowy drużyny
KS Żychlin z Błyskawicą Lucień.
Drużyna z Żychlina przegrała to
spotkanie 1:4.
W pierwszej połowie nie padły
bramki, piłkarze schodzili na przerwę z wynikiem 0:0. Natomiast
druga połowa meczu przyniosła
bramki, jednak w większości po
stronie gości. Zawodnicy z Lucienia strzelili aż cztery bramki. Natomiast drużynie z Żychlina udało
się strzelić jedynie honorowego
gola, którego autorem był Maciej
Pawlak.
Najbliższy mecz z udziałem
drużyny KS Żychlin odbędzie

się 1 kwietnia, podczas 12. Kolejki łódzkiej klasy B grupy
I, a ich przeciwnikiem będzie
drużyna MKS Expom Krośniewianka.
mr
Skład drużyny KS Żychlin: konradMaterka,łukaszGuzek,rafał
bogusz,krzysztofradecki,sylwester Józwik, Dariusz kaźmierczak,
Danielszczepaniak,kamilGuzek,
Przemysław Mrowicki, Mateusz
Materka,Damianarkuszewski,Maciej Pawlak, tomasz walczewski,
Eryk Podczaski, Dariusz szcześniak.trener:Marekledzion.
 KS Żychlin – Błyskawica Lucień 1:4(0:0)

www.lowiczanin.info
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Piłka siatkowa|kutnowskaamatorskaligasiatkówkikobiet

Siatkarki jednak
na trzecim miejscu
Victoria Koło. Zatem drużyna
dziewcząt Volley Team Żychlin
zdobyła brązowy medal w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet
KALS w sezonie 2016/2017. 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
1.teamłęczyca

22 65 44:1

2.hurtPap-arsVitakutno 22 52 34:11
3.VolleyteamŻychlin

22 48 34:14

4.Victoriakoło

22 46 33:16

5.zsŻychlin

22 45 33:17

6.Gostyninteam

22 39 29:18

7.uksrutkiPłońsk

22 30 23:18

MarcInranachowskI

Na łamach artykułu, który ukazał się w ubiegłym tygodniu informowaliśmy o miejscach w tabeli,
jakie uzyskały poszczególne drużyny kobiet w Kutnowskiej Ekstraklasie. Okazało się wówczas,
że siatkarki Volley Team Żychlin
uplasowały się na czwartym miejscu. Była to jednak pomyłka ze
strony organizatora.
Po dokładnej weryfikacji tabeli
okazało się, że siatkarkom należy się trzecie miejsce, co wynika
z uzyskanej większej liczby punktów na ich koncie – niż siatkarek

8.liderkiszczawinkościelny22 25 18:25
9.uksstrzelce

22 18 15:35

10.staszickutno

22 15 11:35

11.Gimnazjumnr2kutno

22

8 6:39

12.saloskutno-woźniaków 22

4 4:44

Alicja Ciszewska (Volley Team Żychlin) z pucharem za zajęcie trzeciego miejscawEkstraklasiekals
kobietwsezonie2016/2017.

Lekkoatletyka|12.PzuPółmaratonwarszawski

„Rozbiegani Żychlin” pobiegli
w półmaratonie w Warszawie
Pierwszą kobietą na mecie została
Ayantu Gemechu Abdi (Etiopia)
z czasem 01:10:26. Pierwszym Polakiem na mecie był Łukasz Woźniak z czasem 01:08:27. Wśród
Polek pierwsza na metę dotarła
Olga Ochal z czasem 01:13:50.
W półmaratonie warszawskim wzięła również udział grupa „Rozbiegani Żychlin”. Jeden
z członków Rozbieganych Żychlin
– Michał Kowalczyk w ubiegłym
tygodniu pokonał dystans półmaratonu w Gdyni. Biegacz mierzy
się ze zdobyciem korony półmaratonów polskich, a bieg w Warszawie był drugim z kolei „zali-

Piłka nożna|łódzkaIVliga

Piłka nożna|łódzkaligaokręgowa

rozbIEGanIŻychlIn

Liczna grupa Rozbieganych Żychlin biorących udział w 12. Półmaratonie Warszawskim,prezentujący
medalezaukończeniebiegu.

Półmaraton Warszawski to
impreza biegowa odbywająca się
corocznie od 2006 roku. Organizatorem jest Fundacja „Maraton
Warszawski”. W ubiegłym roku
bieg zwyciężył Kenijczyk Daniel
Muimbi Muteti. Dystans 21 km
97 m pokonał w 1 godz. 2 min.
14 sek.
Tegoroczna, dwunasta edycja półmaratonu warszawskiego
odbyła się w niedzielę 26 marca.
Start i meta biegu były przy Placu
Teatralnym. 12. PZU Półmaraton
Warszawski wygrał Kenijczyk
John Kipsang Lotiang, który
ukończył bieg z czasem 1:01:12.

KS Kutno bez punktu
22. kolejka rozgrywek łódzkiej
IV ligi odbyła się w niedzielę,
26 marca. W tym dniu zespół KS
Sand Bus Kutno rozegrał wyjazdowe spotkanie z GKS II Bełchatów. Kutnowianie przegrali to
spotkanie 2:3.
Pierwsza połowa spotkania
przebiegała pod dyktando drużyny z Bełchatowa. W 21 minucie
gospodarze wyszli na prowadzenie, a 10 minut później podnieśli
wynik na 2:0. Takim rezultatem
zakończyła się pierwsza połowa
spotkania.
Po zmianie stron to KS Kutno
zaczął przeważać. Podopieczni
Sławomira Ryszkiewicza w 53
minucie zdobyli kontaktowego
gola. Tuż przed końcem meczu
w 86 minucie piłkarze z Kutna
doprowadzili do remisu 2:2. Gdy
wydawało się, ze zespoły podziela się punktami, w 91 minucie,
po kontrataku przeprowadzonym
przez gospodarzy pada gol dający drużynie GKS Bełchatów

zwycięstwo. Bramki dla KS Kutno strzelili: Kamil Zagajewski
i Rafał Serwaciński.
Następna, 23. kolejka rozgrywek łódzkiej IV ligi z udziałem
piłkarzy KS Sand Bus Kutno
odbędzie się w sobotę, 1 kwietnia. Zmierzą się oni na wyjeździe
z Ceramiką Opoczno.
mr
Skład KS Sand Bus Kutno: sokołowicz, bartczak, kaczor, Pietrow,
bartczak,Placek,Dębowski,nouri,
nadolski,kowalczyk,serwaciński,
zagajewski, kralkowski. trener:
sławomirryszkiewicz.
GKS II Bełchatów – KS Kutno
3:2
 Unia Skierniewice – Ceramika
Opoczno 2:0
 Omega
Kleszczów – LKS
Kwiatkowice 1:3
 KS Paradyż – Zjednoczeni Bełchatów 1:1
 Zawisza Rzgów – Jutrzenka
Warta 1:1


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

Polonia Piotrków Trybunalski –
Pilica Przedbórz 1:3
 Warta Sieradz – Mechanik Radomsko 4:0
 Warta Działoszyn – Andrespolia Wiśniowa Góra 4:0
 Włókniarz Zelów – Zjednoczeni Stryków 0:0
 Ner Poddębice – Zawisza Pajęczno 2:0


1.wartasieradz

22 52 52:14

2.wartaDziałoszyn

22 48 48:19

3.uniaskierniewice

22 38 34:18

4.GksIIbełchatów

22 37 43:32

5.zjednoczenibełchatów 22 37 37:27
6.ksParadyż

22 33 34:29

7.zawiszaPajęczno

22 33 42:40

8.PilicaPrzedbórz

22 32 38:38

9.kskutno

22 32 37:32

10.nerPoddębice

22 31 46:40

11.włókniarzzelów

22 30 26:34

12.omegakleszczów

22 30 44:46

13.lkskwiatkowice

22 29 35:47

14.zawiszarzgów

22 29 27:34

15.zjednoczenistryków

22 28 32:42

16.ceramikaopoczno

22 23 24:30

17.Jutrzenkawarta

22 22 37:59

18.andrespoliawiśniowaG. 22 19 32:42
19.Mechanikradomsko

22 18 25:41

20.PoloniaPiotrkówtryb.

22

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)

8 25:54

czonym” Półmaratonem, który
wchodzi w skład korony. Następny bieg, w którym wezmą udział
biegacze z Żychlina to Orlen Warsaw Marathon 23 kwietnia.
mr
Grupa „Rozbiegani – Żychlin”:
1.remigiuszMichalak

01:28:15 m.625

2.JarosławDurys

01:29:02 m.726

3.bartłomiejŚwiątkowski01:31:02 m.965
4.krzysztofMielczarek 01:31:48 m.1037
5.krzysztofJaźwiński

01:34:12 m.1361

6.rafałJaźwiński

01:38:34 m.2117

7.krzysztofwiśniewski 01:42:13 m.2870
8.Michałkowalczyk

01:51:26 m.5253

9.agnieszkakajak

01:58:17 m.7119

10.andrzejDzięgielewski 02:01:29 m.7963

GKS Bedlno przegrała u siebie
z Sokołem Aleksandrów
W niedzielę 26 marca piłkarze
GKS Bedlno na stadionie miejskim w Żychlinie rozegrali 17.
kolejkę łódzkiej ligi okręgowej,
ich rywalem był Sokół II Aleksandrów Łódzki. GKS Bedlno przegrał to spotkanie 1:0. Od samego
początku pojedynku zarysowała
się lekka przewaga piłkarzy z Bedlna. GKS grał pewnie w defensywie i starał się wykorzystać błędy
rywali.
Drużyna Łukasza Znyka stworzyła kilka sytuacji, jednak brakowało skuteczności i wykończenia
sytuacji podbramkowych. Żadnej
z drużyn nie udało się zdobyć
gola do przerwy. Po zmianie stron
obraz gry się nie zmienił. Minimalną przewagę w dalszym ciągu
posiadali gospodarze. Jednak to
goście po kontrze umieścili piłkę
w siatce, wychodząc na prowadzenie. Mimo prób odrobienia
strat drużynie z Bedlna nie udało
się strzelić gola. Mecz zakończył

się jednobramkowym zwycięstwem gości.
Następna, 18. kolejka łódzkiej
ligi okręgowej odbędzie się w niedzielę 2 kwietnia. Drużyna GKS
Bedlno zagra wówczas na wyjeździe z UKS SMS Łódź.
mr
Skład GKS Bedlno: Mateusz
sawicki, adam witczak, Marcin
Panek,łukaszGórczyński,Michał
wiśniewski, łukasz znyk, Dawid
lachowicz, rafał rybicki, Damian
okupski,kamilbłęcki,DamianMichalski, Marcin Głogowski, kamil
Gałązka,kamilkowalczyk,Maciej
Jackowski.trener:łukaszznyk
GKS Bedlno – Sokół II Aleksandrów Łódzki 0:1
 Orzeł Parzęczew – Zawisza II
Rzgów 1:1
 Boruta Zgierz – GLKS Dłutów
4:1
 PTC Pabianice – Stal Głowno
2:4


 Górnik Łęczyca – LKS Rosanów 0:1
 Termy Uniejów – Start Brzeziny 2:2

Włókniarz
Konstantynów
Łódzki – Włókniarz Pabianice
1:0
 Polonia Andrzejów – UKS SMS
Łódź 0:3(walkower)

1.borutazgierz
3.orzełParzęczew

17 36 51:27

4.stalGłowno

17 36 42:22

5.PtcPabianice

17 31 44:27

6.ukssMsłódź

17 29 51:28

7.włókniarzPabianice

17 25 26:17

8.Górnikłęczyca

17 25 40:30

9.lksrosanów

17 20 27:30

10.termyuniejów

17 20 33:45

11.Gksbedlno

17 18 24:32

12.włókniarzkonstantynów 17 17 22:34
13.GlksDłutów

17 16 26:51

14.zawiszaIIrzgów

17 15 20:42

15.startbrzeziny

17

9 20:46

16.Poloniaandrzejów

17

7 21:61

redakcjazastrzegasobieprawoskracania
nadesłanychtekstów,zmianyichtytułów,
dodawaniaśródtytułów.
nieodsyłamyniezamówionychtekstów.

Ogłoszenia drobne przyjmowanesąosobiście
wbiurzeogłoszeń,punktachwymienionychnastronie30,atakżeprzezstronęwww.lowiczanin.info
Skład tekstuwłasny.

Ogłoszenia ramkowe i reklamy
przyjmujemytelefonicznie,faxem:(46837-37-51,
46830-34-08),e-mailem(reklama@lowiczanin.info)
lubosobiściewbiurzeogłoszeń,ul.Pijarska3a,
wpon.,wt.ipt.wgodz.7.30-18.00,
śr.iczw.wgodz.7.30-16.00,
sob.wgodz.8.00-14.00.

Druk: sErEGnIPrIntInGGrouPsp.zo.o.
03-796warszawa,ul.rzymska18a.
nakładkontrolowanynowegołowiczanina
8.080egz.nakładwrazzwydaniemgłowieńskim
(wieścizGłownaistrykowa),teżkontrolowanym
przezzkDP:10.400egz.

17 40 51:20

2.sokółIIaleksandrówłódzki17 37 31:17

100%

własnościpolskiej

Sport

„Rozbiegani Żychlin”
pobiegli

Podsumowanie
sezonu siatkarskiego

w półmaratonie
w Warszawie. str. 43

Kutnowskiej Amatorskiej
Ligi Siatkówki. str. 42
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Reprezentacja chłopców SP Nr 2 Akademii Siatkówki Volley Team Żychlin w kategorii „dwójek"podczas
MistrzostwMini-siatkówkiwojewództwa.

MarcInranachowskI

MarcInranachowskI

KALeNDARZ
IMPReZ
SPORTOWYCH

Reprezentacja chłopców SP Nr 2 Akademii Siatkówki Volley Team
Żychlin w kategorii „trójek".

Sport szkolny|ligaMini-siatkówkiwojewództwałódzkiegowkategoriiDwójekitrójekchłopców

Zespoły SP Nr 2 awansowały
do półfinału wojewódzkiego
Do półfinału wojewódzkiego
zakwalifikowali się siatkarze SP2
ASVT Żychlin I i III w „dwójkach” oraz SP2 ASVT Żychlin I
w „trójkach”.
Turniej półfinałowy odbędzie
się 9 kwietnia w Ozorkowie. mr
Wyniki „dwójek” w grupie północnej:
Grupaa:
 SP2 ASVT Żychlin III – Bzura
Ozorków IV 1:2
 SP2 ASVT Żychlin III – Bzura
Ozorków III 0:2
 SP2 ASVT Żychlin III – SP2
ASVT Żychlin II 2:1
 SP2 ASVT Żychlin III – SP2
ASVT Żychlin VI 2:0
Bzura Ozorków III – SP2 ASVT
Żychlin II 2:0
Bzura Ozorków III – SP2 ASVT
Żychlin VI 2:0

Bzura Ozorków I – Bzura Ozorków VI 2:0
Bzura Ozorków I – Krótka Piłka
Łódź II 2:0
 Krótka Piłka Łódź II – SP2
ASVT Żychlin IV 2:0


1.bzuraozorkówI

 Bzura Ozorków III – Bzura

2.krótkaPiłkałódźII

Ozorków IV 2:0
Bzura Ozorków IV – SP2 ASVT
Żychlin II 2:1
Bzura Ozorków IV – SP2 ASVT
Żychlin VI 2:0
 SP2 ASVT Żychlin II – SP2
ASVT Żychlin VI 2:1

Tabela grupy A „dwójek”:

3.sP2asVtŻychlinI

2.bzuraozorkówIV
3.sP2asVtŻychlinIII
4.sP2asVtŻychlinII
5.sP2asVtŻychlinVI

Grupab:
 SP2 ASVT Żychlin I – Krótka
Piłka Łódź II 1:2
 SP2 ASVT Żychlin I – Bzura
Ozorków I 0:2
 SP2 ASVT Żychlin I – SP2
ASVT Żychlin IV 2:0

4.sP2asVtŻychlinIV

Grupac:
 SP2 ASVT Żychlin V – Bzura
Ozorków V 0:2
 SP2 ASVT Żychlin V – Bzura
Ozorków II 0:2
 SP2 ASVT Żychlin V – Bzura
Ozorków VI 2:1
 Bzura Ozorków II – Bzura
Ozorków VI 2:0
 Bzura Ozorków II – Bzura
Ozorków V 2:0
 Bzura Ozorków V – Bzura
Ozorków VI 2:0
 Krótka Piłka Łódź I – SP2
ASVT Żychlin V 2:0
 Krótka Piłka Łódź I – Bzura
Ozorków VI 2:0
 Krótka Piłka Łódź I – Bzura
Ozorków V 0:2

Mecz mini-siatkówkiwkategorii„dwójek”.
 Krótka Piłka Łódź I – Bzura
Ozorków II 0:2

Tabela grupy A „trójek”:
1.bzuraozorków
2.sP2asVtŻychlinI

Tabela w grupie C „dwójek”:
1.bzuraozorkówII
2.bzuraozorkówV
3.krótkaPiłkałódźI
4.sP2asVtŻychlinV
5.bzuraozorkówVI

Skład reprezentacji drużyn
chłopców SP2 ASVT Żychlin
w kategorii „dwójek”:sP2asVt
I–szymonkoteckiikacperDrążkiewicz; sP2 asVt II – ziemowit
Michalak i Dawid kujawa; sP2
asVtIII–Jakubkubiakiszymon
ratajczyk;sP2asVtIV–aleksander Furman i Franciszek wiśniewski;sP2asVtV–JakubMrowicki
ialekskryśkiewicz;sP2asVtV–
PatrykczubińskiiPatrykkaźmierczak.trenerJacekFiliński

3.krótkaPiłkałódźII


Grupab:
 SP2 ASVT Żychlin II – Krótka
Piłka Łódź III 0:2
 SP2 ASVT Żychlin II – MMKS
Łęczyca 0:2
 SP2 ASVT Żychlin II – Krótka
Piłka Łódź I 1:2
 Krótka Piłka Łódź III – Krótka
Piłka Łódź I 2:0
 Krótka Piłka Łódź III – MMKS
Łęczyca 2:0
MMKS Łęczyca – Krótka Piłka
Łódź I 2:0
Tabela grupy B „trójek”:
1.krótkaPiłkałódźIII
2.MMksłęczyca
3.krótkaPiłkałódźI

MarcInranachowskI

4.sP2asVtŻychlinII

Mecz mini-siatkówki wkategorii„trójek”.

PIąTeK, 7 KWIeTNIA:
16.30-19.00 – boisko sportowe zespołu szkół w łowiczu,
ul. Grunwaldzkiej 9; 1. kolejka
VI edycji ŁoLiO, czyli Łowickiej
Ligi Orlika;
 19.00 – Pub krokody-leg
w łowiczu, ul. krzysztofa kamila
baczyńskiego9;28. edycja XVIII
Otwartych Mistrzostw Łowicza
w dartsie 501 d.o.;


Tabela w grupie B „dwójek”:



1.bzuraozorkówIII

NIeDZIeLA, 2 KWIeTNIA:
11.00–stadionwłodzi;18. kolejka Łódzkiej Ligi Okręgowej;
UKS SMS Łódź – GKS Bedlno
12.00–boiskowoporowie;12.
kolejka Łódzkiej Klasy B Grupy I;
Olimpia oporów – Iskra Głowno;


MarcInranachowskI

19 marca siatkarze Szkoły Podstawowej
Nr 2 Akademii Siatkówki Volley Team Żychlin
rozegrali w Ozorkowie III turniej rundy
zasadniczej Ligi Mini Siatkówki Województwa
Łódzkiego 2017 w kategorii „dwójek”
(rocznik 2006) i trójek (rocznik 2005) chłopców.

SOBOTA, 1 KWIeTNIA:
 11.00 – stadion Miejski w Żychlinie; 12. kolejka Łódzkiej
e1 Orlik Grupy IV; KS Żychlin
(rocznik młodzików) – Termy
Uniejów;
 14.00–stadionsportowyosir
im.10PułkuPiechotywłowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; 2. kolejka
II ligi wojewódzkiej piłki nożnej trampkarzy C2: MUKS Pelikan-2003 Łowicz – UKS AP
Piotrków Trybunalski;

16.00 – stadion Miejski
w opocznie; 23. kolejka Łódzkiej IV Ligi; Ceramika Opoczno
– KS Sand Bus Kutno;
 16.00 – stadion w krośniewicach;12. kolejka Łódzkiej Klasy
B Grupy I; MKS expom Krośniewianka – KS Żychlin;
 16.30–stadionsportowyosir
im.10PułkuPiechotywłowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; 14. kolejka
skierniewickiej ligi okręgowej
piłki nożnej: KS Pelikan II Łowicz
– LUKS Juvenia Wysokienice;

Wyniki „trójek” w grupie północnej:
Grupaa:
 SP2 ASVT Żychlin I – Krótka
Piłka Łódź II 2:0
 SP2 ASVT Żychlin I – Bzura
Ozorków 0:2
 Bzura Ozorków – Krótka Piłka
Łódź II 2:0

Skład reprezentacji drużyn
chłopców SP2 ASVT Żychlin
w kategorii „trójek”: sP2 asVt
I – Michał Petera, Jakub kiciński,
adamandrzejczykibartoszratajczyk;sP2asVtII–Makswiśniewski, Dawid kwiatkowski i Filip lewandowski.trenerJacekFiliński

SOBOTA, 8 KWIeTNIA:
 10.00 – hala sportowa osir
nr 2 w łowiczu, ul. topolowa 2;
16. kolejka wojewódzkiej ligi
koszykówki młodzików U-14 –
grupa B: UMKS Księżak-2003
Łowicz – PKK 99 II Pabianice;
 11.00–stadionsportowyosir
im.10PułkuPiechotywłowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; 3. kolejka II
ligi wojewódzkiej piłki nożnej
juniorów młodszych B2: MUKS
Pelikan-2001 Łowicz – RKS
UKS Mechanik Radomsko;
 14.00–stadionsportowyosir
im.10PułkuPiechotywłowiczu,
ul.JanaPawłaII3;3. kolejka I ligi
wojewódzkiej piłki nożnej juniorów A2: MUKS Pelikan-2000
Łowicz – Sport Perfect Łódź.
NIeDZIeLA, 9 KWIeTNIA:
 11.15 – stadion Miejski w łowiczu, ul. stefana starzyńskiego
6/8;22. kolejka III ligi piłki nożnej – grupa I: KS Pelikan Łowicz
– MMKS Concordia elbląg;

