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Rozstrzygnięto konkursy Wielkie święto
na dyrektorów szkół
strażackie
w Bedlnie i Szewcach Nadolnych. str. 9

Spółdzielnie wyłączyły
ogrzewanie,
a potem musiały je przywrócić. str. 5

w Maurzycach. str. 25
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Żychlin|OdsłoniętotablicęTadeuszaKościuszki

Nasze święto, nasze miasto,
nasz kraj

Dobrzelin

Inwestycje
w cukrowni
za ponad
21 milionów

Tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w Żychlinie
miały wyjątkowo uroczysty charakter.

zychlin@lowiczanin.info

Po mszy za Ojczyznę nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej Tadeusza Kościuszkę
i kopiec Kościuszki usypany przez
mieszkańców Żychlina w okresie
międzywojennym w parku koło
biblioteki. Samorządowcy zorganizowali też piknik rodzinny z promocją książki o historii Żychlina.
Msza święta za Ojczyznę
w rocznicę uchwalenia konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie
i drugiej na świecie, była bardzo
uroczysta. Uczestniczyło w niej 8
pocztów sztandarowych reprezentujących: Urząd Gminy w Żychlinie, ZHP, Solidarność Emit, OSP
Żychlin oraz żychlińskie szkoły.
Uroczystość uświetniała Orkiestra
Dęta Clonovia. Byli też przedstawiciele Grupy Rekonstrukcyjnej
Kościuszkowców w mundurach
z tamtych czasów. Podczas mszy

został poświęcony nowy sztandar
Urzędu Gminy Żychlin. Następnie uczestnicy uroczystości patriotycznych przeszli na plac koło
biblioteki, gdzie nastąpiła dalsza
część uroczystości.
Trzy głazy
jak trzy rozbiory
W okresie międzywojennym
mieszkańcy Żychlina w miejscu
obecnej biblioteki usypali kopiec
pamięci Tadeusza Kościuszki
z 2-metrowym głazem. W czasie
wojny kopiec został zniszczony,
a na jego miejscu postawiono budynek dla niemieckiego zarządcy Żychlina Karola Hempla. Dziś
znajduje się w nim biblioteka.
O potrzebie upamiętnienia kopca
Kościuszki samorządowcy mówili od 4 lat. Dokonano tego dopiero w tym roku, w 620. rocznicę
nadania praw miejskich Żychlinowi.
Ponieważ były problemy ze
znalezieniem jednego dużego
głazu, samorządowcy ustawili
trzy mniejsze, wyrażające sym-
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W Cukrowni Dobrzelin,
należącej do Krajowej
Spółki Cukrowej, trwają
prace modernizacyjne
i budowlane, które mają
zmniejszyć koszty produkcji
cukru, by cukrownia mogła
skutecznie konkurować
na rynku po 1 października,
gdy ceny cukru w Europie
zostaną uwolnione.

Pamiątkową tablicę Pamięci Tadeusza Kościuszki z 3 głazami symbolizującymirozdarciePolskipomiędzy
trzechzaborcówodsłaniałaElżbietaTarnowska,przewodniczącaRadyMiejskiejwŻychlinie.

bolikę rozdarcia Polski pomiędzy trzech zaborców. Kamienie
są z podłużnymi bruzdami, jak-

zamontowano tablicę z napisem
„Pamięci Tadeusza Kościuszki
1746-1817”.
str. 3

by ranami powstałymi na skutek
drapania dłońmi, by wyrwać niepodległość. Na jednym z głazów

Żychlin|Egzaminydojrzałości

Maturzyści robią krok w dorosłe życie

Maturę zaczęli pisać zaraz po
majowym weekendzie, 4 maja.
Pierwszy był język polski, następnie matematyka, dwa dni oddechu
w sobotę i niedzielę, by emocje
opadły – i matura pisemna z języka angielskiego.
Największe emocje były
pierwszego dnia. Ponieważ zdających było niewielu, maturzyści z ZS pisali egzamin w jednej z sal lekcyjnych, a nie w hali
sportowej. Maturzyści podkreślali, że egzamin w sali jest mniej
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Piętnaście osób
spośród tegorocznych
absolwentów liceum
w Zespole Szkół
przy ulicy Narutowicza
przystąpiło do
egzaminu dojrzałości.

Maturzyści z Zespołu Szkół tużprzedrozdaniemarkuszymaturalnychzjęzykapolskiego.

stresujący niż w wielkiej, obcej
hali. W klasie czują się bezpieczniej, a samopoczucie jest bardzo
ważne, by myśleć konstruktywnie. Wszystkie telefony komórkowe zostawili u woźnej. Na salę,
oprócz dowodu osobistego i długopisu, mogli wziąć tylko butelkę z wodą mineralną.
O miejscu przy stoliku decydował los. Stolik z numerem „13”,
na końcu sali, wylosowała Dominika Trusińska, która przyznała,
że trzynastka wcale nie jest dla niej
pechowa, to dobry znak. Michał
Jakubowski za to zasiadł w pierwszej ławce, tuż przed komisją. Nie
był zachwycony miejscem.
Po pierwszym dniu matur zdający byli zadowoleni. W ich ocenie matura z języka polskiego była
stosunkowo prosta. Rozprawkę
na temat pracy, która jest pasją lub
obowiązkiem, mógł napisać każdy, kto potrafi logicznie myśleć,
nawet nie znając literatury.
W ocenie maturzystów z ZS
zdecydowanie trudniejsza była
matematyka.
str. 6

W tym roku na inwestycje
w dobrzelińskiej cukrowni przeznaczono ok. 21 mln złotych.
Największą inwestycją jest budowa nowego pieca węglowego
do produkcji pary technologicznej, który wraz z urządzeniami
towarzyszącymi będzie kosztować ok. 13 mln zł. Dotychczasowy wyeksploatowany piec na początku roku został rozebrany. Na
placu w cukrowni zgromadzono
już elementy nowego pieca, które
są montowane. Kolejne elementy
będą wstawiane do środka budynku po rozebraniu dachu.
Piec będzie mieć kształt prostopadłościanu. Będzie produkować 50 ton pary na godzinę i wytworzy ciśnienie 40 atmosfer. Jego
sprawność wzrośnie o 10 proc., do
84 proc., co oznacza mniejsze zużycie węgla.
Nowoczesne rozwiązania technologiczne sprawiają, że po zakończeniu przedsięwzięcia będzie
on emitować trzy razy mniej pyłów, o połowę zmniejszy się emisja tlenku węgla oraz zdecydowanie zmniejszy emisja dwutlenku
siarki. Zarząd Krajowej Spółki
Cukrowej decyzję o modernizacji
pieca podjął w marcu 2016 roku.
W styczniu cukrownia dostała pozwolenie na budowę i prace rozpoczęto.
str. 4
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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

Bedlno|Obchodyśw.Floriana–patronastrażakówiparafii

Wozy strażackie poświęcone

Betonowy płot należący do parafii w Żychlinieporazkolejnyzostał
zniszczonyprzezwandali.

Żychlin |Ktotozniszczył?

Betonowe elementy
ogrodzenia na polu
Kilkanaście betonowych przęseł z ogrodzenia przy ulicy Ściegiennego, naprzeciwko strażnicy,
koło miejskiego targowiska – leży
w zbożu. Nieustaleni sprawcy
wyjmowali betonowe przęsła, które ważą po kilkadziesiąt kilogramów i rzucali je za ogrodzenie, na
pobliskie pole. Większość z nich
zostało uszkodzonych.
Betonowe ogrodzenie należy
do parafii św. Piotra i Pawła w Żychlinie. – Wiosną ubiegłego roku
ogrodzenie uzupełnialiśmy, gdyż

poprzednie też zostało zdewastowane – mówi nam ks. Wiesław
Frelek. – Takich napraw było już
wiele – ubolewa.
Zniszczono mienie, na uzupełnienie którego trzeba wydać kolejne pieniądze, a te można by
wykorzystać efektywniej, choćby dołożyć do remontu kościoła, który wkrótce się rozpocznie.
Dewastacji nie dokonano w 5 minut, na pewno nie obyło się bez
hałasu, mimo to nikt nie zareagował.
dag

Jak co roku strażackie uroczystości odbywały się w kościele. Została odprawiona uroczysta
msza święta, w której uczestniczyli księża ze wszystkich parafii dekanatu żychlińskiego. W tym roku
odprawiał ją ks. Robert Lejwoda,
proboszcz z parafii w Pleckiej Dąbrowie. Podczas liturgii obecne
były poczty sztandarowe jednostek OSP Bedlno, ze szkół na terenie gminy Bedlno oraz PSL.
Tradycją obchodów patriotycznych w Bedlnie jest też montaż

słowno-muzyczny, w tym roku
zaprezentowany przez uczniów
Gimnazjum w Bedlnie im. Jana
Pawła II, którzy przypomnieli
znaczenie Konstytucji 3 Maja dla
Polski i Polaków. Była to I konstytucja w Europie i druga po USA
na świecie.
– Dziękuję strażakom za ofiarność, za bezinteresowną pomoc
jaką niosą potrzebującym – mówił
Krzysztof Kołach, wójt gminy Bedlno i prezes gminnej OSP.

str. 4

Policja|Kierowcyukarani
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4 maja w gminie Bedlno jest szczególnie ważny,
obchodzony uroczyście od wielu lat, tym bardziej,
że święty Florian jest nie tylko patronem strażaków, ale
też i patronem parafii w Bedlnie. Dodatkowo tego dnia
świętowana jest rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja.

Ks. Robert Lejwoda z Pleckiej Dabrowy poświęcił strażackie auta.
NazdjęciustrażacyzOSPPniewo.

Gmina Domaniewice |Zaginionynieżyje

Za brak pasów 100 zł mandatu Tragedia w jeziorze
9 maja, po tym jak w pobliżu jeNie żyje 29-letni mężczyzna,
i 2 punkty karne
ziora znaleziono telefon komórktórego w tym tygodniu poszuki-

Dwudniowa akcja gostynińskich funkcjonariuszy, przeprowadzona w dniach 4 i 5 maja, skutkowała ujawnieniem 15 przypadków
kierowania samochodami bez pasów bezpieczeństwa. Wszyscy zapłacili mandaty po 100 zł i otrzymali 2 pkt. karne. W przypadku
pasażera jest to również 100 zł i kolejne 2 pkt., razem 4 pkt. karne.
– Korzystanie z pasów bezpieczeństwa to nie tylko wymóg

prawny, ale też sposób na zwiększenie bezpieczeństwa i uniknięcie poważniejszych obrażeń
w przypadku wypadku – mówi
sierż. szt. Dorota Słomkowska,
rzecznik KPP Gostynin. – Tylko
w I kwartale br. na terenie garnizonu mazowieckiego doszło do 9
wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w których ofiary nie miały
zapiętych pasów bezpieczeństwa.
dag

wała policja i straż pożarna. Jego
ciało zostało 9 maja wyłowione
z jeziora Okręt, od strony Rogóźna (na terenie gm. Domaniewice).
Zmarły pozostawił żonę i dzieci.
Był mieszkańcem bliskiej okolicy. Wyszedł z domu 5 maja wieczorem, a jego zaginięcie zostało
zgłoszone w nocy z 6 na 7 maja,
po północy i od tego czasu trwały
poszukiwania. Największą akcję
poszukiwawcza przeprowadzono

kowy i portfel. Brały w niej udział
policyjny helikopter, sześć radiowozów, śledczy, a także kilka jednostek straży pożarnej, w tym płetwonurkowie z OSP-RW, a także
mieszkańcy pobliskich miejscowości i rodzina. Ciało znaleźli płetwonurkowie w odległości około 3
metrów od brzegu, w miejscu gęsto zarośniętym trzciną. Prawdopodobnie znajdowało się w wodzie
już od kilku dni.
tm

RZUT OKIEM |NAJLEPSIWWOJEWÓDZTWIEWMUSZTRZE

Gmina Żychlin|AkcjawDrzewoszkach

Zabezpieczali
przeciekający dach
Jak informuje Zdzisław Pęgowski, rzecznik PSP w Kutnie,
w minionym tygodniu było spokojnie. Strażacy mieli tylko jedną akcję, w nocy 4 maja w Drzewoszkach w gminie Żychlin.
Dyżurny straży otrzymał zgłoszenie o godz 21.20, że w budynku jednorodzinnym na skutek

obfitego deszczu zalewany jest
remontowany dom. – Nasze działania polegały na zabezpieczeniu
dachu przed deszczową wodą –
mówi rzecznik. – Na miejsce wysłaliśmy jednostkę OSP Żychlin i
drabinę z JRG Kutno. Działania
zabezpieczające budynek trwały
2 godziny.
dag

Żychlin, Bedlno|Strażacywszkołach
Wzorem ubiegłego roku strażacy z PSP w Kutnie organizują
„czadową akcję” w szkołach gimnazjalnych. Akcja informacyjna
na temat zagrożeń wynikających
z zatrucia czadem, czyli tlenkiem
węgla, ma w tym roku inny charakter niż przed rokiem.
Teraz strażacy do szkół przyjeżdżają z 20 laptopami, zaś uczniowie będą uczestniczyć nie tylko
w pogadankach, ale też będą mieć
do rozwiązania specjalne zadania
na laptopie.
– Informacje o tlenku węgla
chcemy przekazywać uczniom
w formie zabawy – mówi Zdzi-

sław Pęgowski, rzecznik PSP
w Kutnie. – Rok temu najlepszym rozdawaliśmy czujki czadu.
W tym roku zawarliśmy porozumienia z samorządowcami, którzy ufundowali nagrody: czadowe
koszulki, breloczki i książeczki informacyjne. Gmina Bedlno zdecydowała, że kupi nagrody sama.
Czadowa akcja w Gimnazjum w Bedlnie będzie 15 maja,
zaś w Gimnazjum w Żychlinie
26 maja. Jak mówi nam rzecznik
PSP, czadowa akcja, jako pilotażowy projekt, została przetestowana w Gimnazjum w Oporowie 28
kwietnia.
dag
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Czadowa akcja

Próbkę umiejętności w pokazie musztry paradnej uczniowie LO im. Adama Mickiewicza w Żychlinie z Jednostki Strzeleckiej 1024,pod
kierunkiemRafałaMikołajczyka,zaprezentowalipodczasuroczystości3-Majowychwnaszymmieście.Pokazzostałnagrodzonybrawami,
aprzewodniczącaradyElżbietaTarnowskaiburmistrzGrzegorzAmbroziakosobiściegratulowalimundurowejmłodzieży.Przypomnijmy(pisaliśmy
otymwNŁnr17/2017z27kwietnia),żeuczniowietejjednostkiwygrali19kwietniawojewódzkieeliminacjeVOgólnopolskiegoPrzegląduMusztryKlas
Mundurowych.Jaksiędowiedzieliśmy,UrządGminyŻychlinpokryjekosztytransportunaszychmistrzówwojewództwałódzkiegonafinałkrajowy
doZakopanego–zapowiadanynadniod31majado2czerwca.dag
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Aktualności

Uroczystość obchodów 3 Maja oraz odsłonięcia Tablicy Pamięci Tadeusza Kościuszki uświetniła
obecnośćGrupyRekonstrukcyjnejKościuszkowcóworazgrupymundurowejzLOim.MickiewiczawŻychlinie.

Doktor Piotr Stasiak, autor monografii o Żychlinie w latach 1918-1975, przez dwie godziny podpisywał
swoją książkę.Zainteresowanieżychlinianhistoriąmiastaprzerosłooczekiwaniaorganizatorów.

Żychlin|OdsłoniętotablicęTadeuszaKościuszki

Nasze święto, nasze miasto, nasz kraj
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Kolejkapoksiążkę
iautografbyładużo
dłuższaniżpo
kiełbaskęzgrilla,
którątegodniateż
rozdawanozadarmo.

Rekonstruktorzy z Grupy Kościuszkowców w strojach z epoki
wzbudzalidużezainteresowanie,zwłaszczamłodszejgrupyżychlinian.
Byłaokazja,abyzrobićsobiepamiątkowezdjęcia.

Monety z herbem Żychlina,zokazjijubileuszu620-lecianadaniapraw
miejskich,wtradycyjnysposóbwybijałGrzegorzGacekzPracowni
MedalierstwaArtystycznego.

bileuszu 620-lecia nadania praw
miejskich Żychlinowi. Monety
w tradycyjny sposób wybijał
Grzegorz Gacek z Pracowni Medalierstwa Artystycznego, należący do Ogólnopolskiego Cechu
Rzemieślników.
Dzieci ustawiały się w kolejce, by pomalować swoje drewniane monety z herbem miasta.
Z kolei Paweł Aftewicz, wraz
z żoną, którzy prowadzą Warsztat
Garncarski Rodziny Konopczyńskich w Bolimowie, pokazywali
jak wyrabia się naczynia z gliny.
Przywieźli ze sobą worek urobionej gliny, z której na oczach
wszystkich wyrabiali różne naczynia codziennego użytku. Każdy z uczestników mógł przyłożyć
swój palec do powstającego naczynia, które zabierał na pamiątkę. Goście przywieźli ze sobą też
50 sztuk gotowych dzbanuszków,
które dzieci chętnie samodzielnie
malowały.
Członkowie Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina w uroczystości uczestniczyli w strojach
historycznych wypożyczonych
z teatru w Płocku. Wiele osób robiło sobie pamiątkowe zdjęcia
z rekonstruktorami przebranymi
w strój kościuszkowski.
Ta wyjątkowa uroczystość patriotyczna na długo pozostanie
w pamięci żychlinian.
dag
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Piknik rodzinny
Po części oficjalnej w parku
koło biblioteki zorganizowano
piknik rodzinny. Uroczystość stała
się okazją do promocji papierowej
wersji książki o Żychlinie autorstwa dr Piotra Stasiaka, kustosza
Muzeum na Zamku w Oporowie,
pt. „Żychlin, dzieje miasta i gminy
w latach 1918-1975”.
Tego dnia książki były rozdawane za darmo – i to z dedykacją
autora. Okazało się, że zainteresowanie książką o historii grodu nad
Słudwią było ogromne, a kolejka
po książkę i autograf była dużo
dłuższa niż po kiełbaskę z grilla,
którą tego dnia też rozdawano za
darmo.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się też warsztaty wybijania
okolicznościowych monet z nowym herbem Żychlina z okazji ju-

Paweł Aftewicz z Warsztatu Garncarskiego Rodziny Konopczyńskich
z Bolimowanamiejscuzglinyrobiłprzedmiotycodziennegoużytku,
któreuczestnicyuroczystościmoglizabraćzadarmododomu.

RZUT OKIEM|MIASTOMANOWYSZTANDAR
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– Konstytucja 3 Maja była bardzo ważnym dokumentem zmieniającym ustrój Polski, dziełem
polskich patriotów, którzy walczyli, by Polska odzyskała niepodległość. Kraj był wtedy pogrążony
w chaosie, rozdarty pomiędzy zaborców – mówił przed obeliskiem
Grzegorz Ambroziak, burmistrz
Żychlina. – Dziś jesteśmy winni
pamięć naszym przodkom, którzy walczyli o wolną Ojczyznę.
Na czele pierwszych powstańców
stał Tadeusz Kościuszko, którego w okresie międzywojennym
uhonorowali mieszkańcy Żychlina. Dziś przywracamy symbolikę
tamtych wydarzeń.

Odsłonięcia tablicy dokonała
przewodnicząca Rady Miejskiej
w Żychlinie Elżbieta Tarnowska,
zaś ks. Wiesław Frelek poświęcił obelisk, a Orkiestra Dęta Clonovia zagrała hymn państwowy.
Delegacja z UG Żychlin, Stowarzyszenia Dzieci Wojny, TMHŻ,
szkół oraz dyrektor biblioteki złożyli wiązanki kwiatów.
DOROTAGRĄBCZEWSKA

dokończenie ze str. 1

Podczas uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Majaproboszczks.WiesławFrelekpoświęciłnowy
sztandarŻychlinawyhaftowanyprzezAnnęStaniszewskązŁowicza,którawcześniejhaftowałasztandardla
ZespołuSzkolno-Przedszkolnegonr2im.JanaPawłaII.Najednejstroniejestwyhaftowanyorzełbiały,nadrugiej
nowyherbŻychlina,zatwierdzonykilkamiesięcytemuprzezkomisjęheraldycznąwWarszawie.Nowysztandar
zostałteżpierwszyrazzaprezentowanymieszkańcommiasta.Wyglądaimponująco.Porazpierwszyponieśligo
radni:EwaWypych,JózefKowalskiiElżbietaSikora(nazdjęciu).Przypomnijmy,żeprzyjęcienowychinsygniów
władzysamorządowejzatwierdzonychprzezheraldykówzbiegłosięwczasiezobchodami620-lecianadania
prawmiejskichŻychlinowi.dag
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Czy gmina
już nic nie może

Aktualności

w szkole którą utrzymuje? str. 10

Dobrzelin|Cukrowniaprzeprowadzamodernizacje

Bedlno|Obchodyśw.Floriana

Inwestycje za ponad 21 mln

Wozy strażackie
poświęcone

dokończenie ze str. 1

dokończenie ze str. 2

– W tym roku przeprowadzimy też remont w laboratorium,
gdyż dotychczasowe urządzenia
po wielu latach eksploatacji były
awaryjne. Zamontowany zostanie
nowy warnik i nowa wyparka – informuje Marek Giżyński, dyrektor
cukrowni Dobrzelin. – Ich koszt to
ponad 2 mln zł, do tego zamontowany zostanie nowy dekantator, czyli filtr soku buraczanego za
kolejny ok. 1 mln zł. Wszystkie te
inwestycje pozwolą na bezawaryjną produkcję oraz poprawę jakości
uzyskiwanego cukru.

Powstanie nowy
magazyn
Do końca roku na terenie cukrowni ma być wybudowany

Strażackie pojazdy
poświęcone
Tradycją w gminie Bedlno jest
poświęcenie wozów strażackich
w Dniu Strażaka. W tym roku
było ich jednak stosunkowo mało.
Nie wszystkie jednostki z terenu gminy przyjechały. Samochodami bojowymi przyjechali tylko
strażacy ochotnicy z OSP Orłów-Kolonia oraz OSP Bedlno. OSP
Mirosławice, OSP Pniewo, OSP
Stradzew i OSP Plecka Dąbrowa
przyjechały tylko strażackimi busami, zaś OSP Tomczyce osobową Skodą Octawią.
Strażacy, zespoły śpiewacze
i wybrani goście tradycyjnie udali się na biesiadę zorganizowaną
w sali GOK.
dag

DOROTAGRĄBCZEWSKA

Nowa linia do produkcji
cukru pudru
W budynku dotychczasowej
paczkarni już została zamontowana linia produkcyjna do produkcji cukru pudru. – KSC podpisało duży kontrakt z firmą MARS
na dostawę mieszanki cukru pudru i skrobi. Zdecydowano, że inwestycja za ok. 2 mln zł zostanie
zrealizowana w naszej cukrowni –
dodaje dyrektor. – Jej wydajność
wynosi ok. 1,5 tony cukru pudru
na godzinę. Ponieważ produkcja będzie się odbywać przez całą
dobę, oznacza to, że 3 osoby znajdą zatrudnienie.
Urządzenie jest tak zrobione,
że w każdej chwili można je rozbudować, aby wydajność była
jeszcze większa. Pierwsza partia
surowca do MARSA ma być dostarczona w lipcu.

– Noszenie strażackiego munduru to zaszczyt, ale też wielka
odpowiedzialność. Dziś w sposób
szczególny doceniamy wagę Konstytucji 3 Maja, która dała nam
wolność.
Ksiądz Robert Lejwoda dziękował młodzieży za piękny, patriotyczny program artystyczny. – My
Polacy potrafimy się zjednoczyć
i walczyć, gdy wolność jest zagrożona, ale gdy ją posiadamy
jest opluwana, a Polakom próbuje się wmówić, że demokracja
w Polsce jest zagrożona. Wolność
to nie samowola, a życie oparte na
prawdzie. Patrioci to ludzie, którzy dbają o dobro wszystkich ludzi, a nie elit. Wielcy patrioci, którzy tworzyli konstytucję 3 Maja
nie szczędzili sił, by ratować Ojczyznę, by nie doszło do kolejnej
targowicy, w której liczą się interesy osobiste. Dziś z przykrością zauważamy, że mamy wrogów we-

wnętrznych, którzy tak jak kiedyś,
dla dobra osobistego, są gotowi
poświęcić dobro ogółu. To wstyd.
Nie można się godzić, by ludzie
pracowali za najniższą krajową,
a elity opływały w luksusach.

W Cukrowni Dobrzelin trwa montaż elementów nowego piecadoprodukcjiparytechnologicznej,który
będziezamontowanywbudynkuztyłu.

nowy magazyn na cukier o powierzchni 2.400 m2, w którym będzie można zgromadzić ok. 4.000
ton cukru. Koszt inwestycji to kolejne ok. 2,5-3 mln zł. Na razie inwestycja jest na etapie projektowania, ale do końca roku ma być
gotowa.

– Ponieważ zwiększamy produkcję, a klienci są coraz bardziej
wymagający, oczekują cukru
w różnych gabarytowo opakowaniach, musimy mieć taki magazyn
– podkreśla dyrektor.
W tym roku rozpoczęcie kampanii cukrowniczej planowane

jest w połowie września. Dlatego do końca sierpnia planuje się
zakończenie wszystkich modernizacji, by był czas na ewentualne poprawki zmodernizowanych
linii technologicznych, aby kampania przebiegała już bez przerw.
dag
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REKLAMA

W maju pierwszy przegląd pogwarancyjnyporokufunkcjonowania.

Żychlin|Porokufunkcjonowania

Nivea wymaga troski
Wkrótce odbędzie się
pierwszy pogwarancyjny
przegląd Podwórka Nivea,
które zostało postawione
na placu Spółdzielni
Mieszkaniowej Emit
przy ul. Żeromskiego.
Koszty budowy placu zabaw
pokryła firma – właściciel marki
Nivea, bowiem mieszkańcy oddali wystarczającą ilość głosów,
by inwestycja była zrealizowana
w Żychlinie. Teraz spółdzielnia
przez 10 lat ma dbać o stan techniczny placu zabaw.
– Zleciłem już wykonanie
przeglądu pogwarancyjnego firmie, która montowała urządzenia. Jego koszt to ok. 1.100 zł,
które musi pokryć spółdzielnia.
W tym roku już pomalowaliśmy
od nowa ławki wokół placu, gdyż
one nie wchodzą w skład pla-

cu. Wkrótce zostanie wymieniony piach w piaskownicy – mówi
Marek Kubicki, prezes spółdzielni. – Ławki w wielu miejscach
były porysowane i pomalowane. Jak się przyjrzeć dobrze, to
i urządzenia na placu są porysowane. Gwarancja trwa 2 lata,
później koszt naprawy spadnie
wyłącznie na barki spółdzielni.
Prezes podkreśla jednak, że
prawdziwą zmorą jest sikanie
przez dzieci pod pobliskimi żywopłotami rosnącymi w pobliżu
bloków.
– Wielokrotnie zwracałem
uwagę mamusiom i babciom, że
nie należy wysadzać dziecka pod
żywopłotem opodal naszych bloków, ale bez skutku – przyznaje
prezes. – Bywa, że dzieci rysują
po ławkach, wchodzą na siatkę,
a wielu rodziców też nie interweniuje. Musimy wspólnie dbać
o plac.
dag
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Żychlin |Sezongrzewczyzakończony–iwznowiony

Spółdzielnie wyłączyły centralne
ogrzewanie, a potem musiały
wnioskować o ponowne włączenie

DOROTAGRĄBCZEWSKA

2 maja sezon grzewczy zakończyły: Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólny Dom
i Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ulicy Łąkowej. Od 4 maja ciepło nie płynie już
do budynków komunalnych zarządzanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy.

Załatanie dziur w ulicy Żeromskiego będziemożliwe,gdybędziekilka
ciepłychdniiwodaznikniezwyrw.

Żychlin|Dziuryzmorąkierowców

Drogowcy czekają
na pogodę
Kierowcy z niecierpliwością
czekają na załatanie
pozimowych dziur
w drogach. Niektórych
nie sposób ominąć,
zwłaszcza niebezpieczne są
po deszczu, gdy są zalane
wodą i nie widać
jak głęboka jest wyrwa.
Samorządy mają drogi ubezpieczone, co oznacza, że kierowca, który uszkodzi pojazd,
może dochodzić odszkodowania
– mimo to, lepiej się na takie przygody nie narażać. Drogowcy zapewniają, że łatanie dziur nastąpi
jak tylko poprawi się aura, tj. kiedy kilka dni będzie słonecznych.
Ulica Żeromskiego w Żychlinie jest drogą powiatową.
Na jesieni ma być poddana kapitalnemu remontowi, ale dziur
na niej jest bardzo dużo. Tylko
w tym roku było kilka przypadków uszkodzenia felgi w kołach
samochodowych.
Starostwo Powiatowe w Kutnie 19 kwietnia podpisało umowę

z firmą Fa-Bud z Pniewa na łatanie dziur po zimie. Kiedy firma
zacznie pracę?
– Już zaczęliśmy łatanie dziur
od Pasieki, ale deszcz przerwał
nam pracę – mówi nam Marcin Nowicki, właściciel firmy.
– Mamy na uwadze, że w pierwszej kolejności powinniśmy załatać dziury w ulicy Żeromskiego,
a później Łukasiewicza w stronę
Luszyna oraz okolicach Śleszyna. Niestety, ulica Żeromskiego
nie ma odwodnienia, co sprawia,
że woda długo stoi w głębokich
dziurach. Musimy poczekać na
kilka dni słonecznych, by wyrwy
dokładnie wyschły. Niegospodarnością byłoby wrzucanie masy bitumicznej w mokre wyrwy.
Firma dała starostwu 14 miesięcy gwarancji na wykonane prace,
co oznacza, że muszą one być wykonane solidnie.
Aura wciąż jest niesprzyjająca: częsty i obfity deszcz, a teraz
przymrozki, nie sprzyjają wykonywaniu prac drogowych. Nie pozostaje nic innego jak tylko uzbroić się w cierpliwość.
dag

Chłód na dworze sprawił, że
obie spółdzielnie 8 maja wydały ponowną dyspozycję do spółki Kogeneracja, by ta puściła ciepło do bloków. Za to ciepłem cały
czas cieszą się mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Emit przy
ulicy Żeromskiego. – Zapowiedzi
pogodowe są optymistyczne. Nie
stać nas, aby ogrzewać mieszkania
w maju – mówił nam 4 maja Piotr
Jarosz, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Łąkowej.

Ze względów ekonomicznych
wyłączono też ogrzewanie w blokach Wspólnego Domu. Jak się
dowiedzieliśmy, w tej spółdzielni
za rok 2016 będzie dopłata do centralnego ogrzewania. Rachunki
z dopłatą lokatorzy otrzymają
w lipcu. Wysokość dopłat na razie
jest wyliczana.
Jednak po kilku dniach bez
centralnego ogrzewania i na skutek chłodu na dworze obie spółdzielnie mieszkaniowe zdecy-

dowały, że ponownie włączają
centralne ogrzewanie. Okazało się, że mieszkania szybko się
wychłodziły, a rodziny z małymi
dziećmi narzekały na chłód – dlatego obie spółdzielnie ponownie
zdecydowały o włączeniu centralnego ogrzewania – na razie ciepło
ma płynąć do piątku. Co będzie
później? – zależy od aury.
Ciepło wciąż płynie do mieszkań w blokach przy ulicy Żeromskiego. – W naszej ocenie na dwo-

Żychlin |Spółdzielniadostałapremiętermomodernizacyjną

Rusza docieplanie dwóch bloków
Jak poinformował nas Piotr
Jarosz, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ulicy Łąkowej, 2 maja do spółdzielni wpłynęło pismo z Banku Gospodarki Krajowej w Warszawie, które
poinformowało o decyzji przyznającej spółdzielni premię termomodernizacyjną na docieplenie bloków przy ul. Traugutta 24
i Traugutta 26.

Tym samym spółdzielnia rozpoczęła procedury zmierzające
do wyłonienia wykonawcy.
Spółdzielnia dostanie na termomodernizację bloku przy ulicy Traugutta 24 580.000 zł, zaś
na blok przy ul. Traugutta 26
– 540.000 zł.
– Teraz przygotowywany jest
kosztorys prac – mówi Piotr Jarosz. – Jak tylko go otrzymamy,

ogłaszamy przetarg i będziemy
poszukiwać wykonawców. Myślę, że na przełomie maja i czerwca przetarg powinien zostać rozpisany.
Dachy na obu budynkach spółdzielnia wyremontuje już na własny koszt. Pracę rozpoczął też ornitolog, który za przygotowanie
dokumentacji oraz nadzór w trakcie prac nad ptakami gniazdujący-

rze wciąż jest zbyt chłodno, aby
centralne wyłączać – mówi Marek Kubicki, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej Emit. – Jesteśmy
w tej lepszej sytuacji, że mamy
własne węzły cieplne, które sami
możemy wyłączać lub włączać.
Jesteśmy niewielką spółdzielnią
(80 mieszkań), pobieramy stosunkowo niewielką ilość ciepła, co nie
dezorganizuje pracy Kogeneracji,
producentowi ciepła.
Członkowie tej spółdzielni
za centralne ogrzewanie płacą
za okres grzewczy 2016/2017,
a nie jak w pozostałych spółdzielniach – za rok 2016.
dag

mi na blokach otrzyma po 2.400 zł
od każdego bloku.
Na blokach gniazda mają jeżyki i nietoperze. To, że procedury trwają w czasie, nawet jest korzystne, bowiem roboty rozpoczną
się, gdy ptaki będą mogły już opuścić gniazda.
Jeśli wszystko się uda, to bloki
Traugutta 24 i 26 będą pierwszymi docieplonymi blokami w Żychlinie. W Kutnie docieplanie bloków zakończono już kilka lat temu
– w rezultacie czego mieszkańcy
płacą mniej za ogrzewanie. dag
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Żychlin|WarsztatyTerapiiZajęciowej

Jutro święto
niepełnosprawnych
W piątek, 12 maja, na placu
przed Warsztatami Terapii
Zajęciowej w Żychlinie,
przy ulicy Dobrzelińskiej
6, spotka się ponad 100
niepełnosprawnych osób
z województwa łódzkiego,
którzy przyjadą na obchody
żychlińskiego
Dnia Godności.
Przyjadą delegacje niepełnosprawnych z zaprzyjaźnionych placówek WTZ z: Kutna,
Ozorkowa, Zgierza, Łęczycy,
Urzecza, Pabianic, Aleksandrowa Łódzkiego i Łodzi. Świętować będzie też 30 uczestników

Warsztatów Terapii Zajęciowej
z Żychlina. Tradycyjnie każda
z placówek będzie prezentować
swoje wyroby rękodzielnicze
oraz zaprezentuje na scenie swój
program artystyczny. Wszyscy mają się dobrze bawić. Dla
wszystkich niepełnosprawnych
przygotowano też gorący posiłek.
W tym roku nie będzie żadnej gwiazdy polskiej estrady,
jak to bywało w poprzednich latach, bowiem placówka nie dostała dofinansowania do zorganizowania Dnia Godności. Będzie
skromniej, ale ma być bardziej
rodzinnie. Początek wspólnej zabawy od godz. 10.00.
dag
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Żychlin|SukcesAdrianaKapusty

Wiedział najwięcej o oponach
i wszystkim co się z nimi wiąże

Zwycięzca I Konkursu Vianor – Adrian Kapusta, wrazzdyrektoremszkołyTomaszemRapsiewiczem.

Konkurs był skierowany do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych (technikum oraz zasadniczej
szkoły zawodowej) powiatu kutnowskiego i łęczyckiego. Główny cel konkursu to propagowanie wiedzy z zakresu mechaniki
i przemysłu oponiarskiego oraz

Żychlin |IŻychlińskieForumZawodowe–ciekawainicjatywa

Lepszy konkretny
zawód niż ogólne
wykształcenie
Z inicjatywy Tomasza
Rapsiewicza, dyrektora
Zespołu Szkół w Żychlinie
oraz pracodawców, 18 maja,
o godz. 16.00 w domu kultury
rozpocznie się I Żychlińskie
Forum Zawodowe.

Mile widziani są gimnazjaliści,
którzy stają przed wyborem szkoły oraz ich rodzice, a nawet osoby poszukujące pracy lub chcące ją
zmienić. Na forum mają się pojawić
pracodawcy z konkretnymi propozycjami pracy i szkoleń w określonych
zawodach. Wstęp jest wolny.
– Pracodawcy sami będą opowiadać o zawodach, w których poszukują wykwalifikowanych pracowników. Przedstawią też oferty
zatrudnienia i wynagrodzenia
– mówi Tomasz Rapsiewicz, organizator forum. – Okazuje się, że fachowiec w określonym zawodzie
może zarobić dziś zdecydowanie
więcej niż osoba z wykształceniem
REKLAMA

Pracodawcy
przedstawiąteżswoje
oczekiwaniawobec
pracownikóworaz
wymaganiadotyczące
ichwykształcenia
ikwalifikacji.
ogólnym. Dziś pracodawcy poszukują młodych ludzi przygotowanych
do wykonywania zawodu. ZS, przy
współpracy z pracodawcami, chce
zapewnić właśnie taką edukację, by
absolwenci po jej zakończeniu znaleźli zatrudnienie i nie musieli wyjeżdżać z kraju w poszukiwaniu pracy.
Obecność na forum zapowiedzieli zarówno pracodawcy z Żychlina, jak i z firm z Łódzkiej Specjal-

nej Strefy Ekonomicznej, podstrefy
Kutno.
Na początek słuchacze zostaną
zapoznani ze zmianami w szkolnictwie zawodowym. Następnie
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy przedstawią lokalne zapotrzebowanie na określone zawody
oraz pokażą zawody „nadwyżkowe”, po ukończeniu których ciężko
jest otrzymać zatrudnienie. Dyrektor
szkoły zaprezentuje kierunki kształcenia zawodowego na rok szkolny
2017/2018 oraz będzie przekonywać
o potrzebie nauczania zawodowego.
Pracodawcy będą opowiadać
o pracy w swoich firmach i będą zachęcać, by młodzi ludzie zatrudnili się w nich. Przedstawią też swoje
oczekiwania wobec pracowników
oraz wymagania dotyczące ich wykształcenia i kwalifikacji. Ponieważ
firmy przyjadą z konkretnymi propozycjami zatrudnienia od zaraz,
jest szansa na pracę dla tych, którzy chcieliby rozpocząć pracę lub ją
zmienić.
dag

współpraca między placówkami
oświatowymi a lokalnym biznesem.
Nagrodę otrzymywała szkoła,
w której znalazł się przynajmniej
jeden z uczniów, który odpowiedział prawidłowo na ponad 70
procent pytań.
Takim uczniem okazał się Adrian Kapusta, uczeń II klasy Technikum im. Bohaterów Września
1939 roku w Żychlinie. – Niektóre pytania mnie zaskoczyły, bo nie
były typowo książkowe, ale według mnie każdy, kto interesuje
się motoryzacją, powinien znać na
nie odpowiedź – opowiada uczeń.
Pytano między innymi o to,
w których krajach sąsiadujących
z Polską jest obowiązek wymia-

ny opon na zimowe – albo czego
można się dowiedzieć z oznaczeń,
które są na każdej oponie. – Taka
wiedza jest bardzo praktyczna
i przydaje się w momencie gdy
kupujemy nowe auto czy zmieniamy opony – relacjonuje Adrian.
Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawował Robert Pietrzak – mistrz cechu rzemiosł
różnych. Vianor ufundował dla
zwycięzcy słuchawki i firmowe gadżety, a dla szkoły głośniki
komputerowe.
– Staramy się współpracować z firmami z całego regionu,
by uczniowie mieli jak najlepszy
start na rynku pracy – podkreśla
dyrektor szkoły, Tomasz Rapsiewicz.
ag

Żychlin

Maturzyści
robią krok
w dorosłe
życie
dokończenie
ze str. 1

W ocenie maturzystów
z ZS zdecydowanie trudniejsza była matematyka.
Nawet Oliwia Jurek, która
z matematyki miała piątkę,
przyznała, że egzamin do
łatwych nie należał, ale egzamin próbny był jeszcze
trudniejszy. Aleksandra Kowalska, która z matematyki
miała czwórkę, też przyznaje, że zadania otwarte sprawiły jej trochę problemów,
wymagały skupienia i zebrania myśli. Jeszcze więcej problemów mieli słabsi
uczniowie.
Bardziej optymistycznie pochodzono do matury
z języka angielskiego, którego przecież uczą się od
ponad 8 lat. Wyniki matury
mają być znane 30 czerwca.
Od wyników tego egzaminu w dużej mierze będzie
zależeć wybór uczelni i kierunku studiów. Dobrze zdana matura otwiera szersze
perspektywy, zdana gorzej
ogranicza wybór najlepszych uczelni.
dag
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ALEKSANDRAGŁUSZCZ

28 kwietnia został
rozstrzygnięty I konkurs
Vianor, organizowany
przez kutnowski serwis
i wulkanizację Vianor.
Firma jest w sieci
zajmującej się sprzedażą
opon firmy Nokian Tyres,
takich warsztatów w Polsce
jest ponad 50.

Anna Bartczak,psychologzkutnowskiegoHospicjum,rozmawiała
zesłuchaczamiUTWostarości.

Żychlin|UniwersytetTrzeciegoWieku

Starość to nie wiek, to stan ducha
5 maja do Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyjechała psycholog
zatrudniona w kutnowskim Hospicjum, Anna Bartczak. Rozmawiała z seniorami na temat starości.
Podkreślała, że starość, to nie tylko
wiek, ale stan ducha. Przekonywała, że gdy marzymy i mamy plany,
to starzejemy się wolniej.
Podkreślała, że niewątpliwie
procesów starzenia związanych
z obumieraniem różnych komórek
się nie uniknie, ale aktywność życiowa na różnych płaszczyznach
poprawia psychofizyczną kondycję i starzejemy się wolniej. Osoby melancholijne, mało aktywne

w życiu, szybciej i częściej chorują i umierają. Momentem krytycznym dla wielu osób jest przejście
na emeryturę, które oznacza wycofanie się z aktywnego życia.
Temat starości i sposobów
funkcjonowania po przejściu na
emeryturę bardzo zainteresował
słuchaczy UTW. Oni, uczestnicząc w różnorodnych zajęciach,
wciąż pozostają aktywni, mają
kontakt z wieloma osobami, nie
zamykają się w czterech ścianach i nie spędzają wielu godzin
na kanapie przed telewizorem. To
wszystko sprawia, że starzeją się
później.
dag
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Żychlin |AllaViennawdomukultury

Koncert zespołu Alla
Vienna z Łodzi, który odbył
się w Żychlińskim Domu
Kultury z okazji Konstytucji
3 Maja, był jednym
z najlepszych w ostatnim
czasie w Żychlinie.

Profesjonalizm muzyków, brawura i swoboda, z jaką wykonywali utwory, porwały żychlińską

publiczność, która biła brawo na
stojąco. Artyści bisowali trzy razy.
Półtoragodzinny koncert był
ucztą dla osób kochających muzykę. Siedmioro muzyków (wszyscy ukończyli łódzką Akademię
Muzyczną) stworzyło mini orkiestrę, która brzmiała w żychlińskim domu kultury idealnie. Zagrali nie tylko standardy muzyki
poważnej, znane wszystkim, ale
też muzykę filmową m.in. z filmu

„Dom”, „Kariera Nikodema Dyzmy”, „Czterdziestolatek”, walc
z „Nocy i Dni”, muzykę z filmu
„Czarne chmury”, „Alternatywy
4”, „Janosik”, „Stawka większa
niż życie” czy „Różowa pantera”.
Utwory tak dobierano, by każdy
z artystów mógł pokazać swój
muzyczny kunszt.
Koncert poprowadził Jan
Niedźwiecki, kontrabasista, który założył zespół. Dziś gra w nim

DOROTAGRĄBCZEWSKA

Brawa na stojąco
dla muzyków z Łodzi
Artyści z zespołu Alla Vienna z Łodzizaswójkunsztmuzycznyzebralibrawanastojąco.

Muzycy, jak rzadko bywa, po
każdym utworze nagradzanym
brawami kłaniali się publiczności,
dziękując za uznanie. A braw żychlinianie nie żałowali.
– Jestem pod wrażeniem i dziękuje, że stworzyliście w Żychlinie
mini filharmonię – mówiła Mag-

na flecie wuj – Jan Dobrowolski oraz żona, skrzypaczka Marta Niedźwiecka (zastępca koncertmistrza Filharmonii Łódzkiej). Na
klarnecie zagrał doktor Mariusz
Barszcz, na wiolonczeli Małgorzata Smyczyńska, a na pianinie
Marta Sobczak.

Bedlno |VFestiwalPiosenkiBiesiadnej

Sanniki |Konkursrecytatorski

Dobra zabawa w Bedlnie

Maja Wiercińska, uczennica
I klasy Gimnazjum
w Pacynie, po raz kolejny
wygrała eliminacje rejonowe
konkursu recytatorskiego
„Pięknie być człowiekiem”,
które odbyły się 25 kwietnia
w Gminnym Ośrodku
Kultury w Sannikach.

Krystyna Kowalska i Zygmunt Deptułarozbawilipublicznośćdołez.

ALEKSANDRAGŁUSZCZ

Z gminy Bedlno wystąpiły: Zespół Śpiewaczy „Żeroniczanki”, Zespół „Wesołe Pleckowianki”, Zespół Śpiewaczy
„Wojszycanki”, Zespół Śpiewaczy „Szewcowianki”. Z gminy
Strzelce Zespół Śpiewaczy „Klonowanki” oraz Zespół Śpiewaczy „Strzelce”. Z gminy Łanięta Zespół „Łanięckie Słowiki”.

Gminę Krzyżanów reprezentowały Zespół Śpiewaczy „Siemienice” oraz Zespół Śpiewaczy „Krzyżanówek”. Nie mogło
zabraknąć reprezentacji z gminy
Kutno. Prezentowały ją Zespół
Śpiewaczy „Finezja”, Ludowy
Zespół Wokalno-Instrumentalny „Leszczynianki” z kapelą biesiadną „Okowita” i Zespół „Pozytywnie Zakręceni”. Z gminy
Nowe Ostrowy Zespół „Oktawa”,
z gminy Żychlin Zespół Wokalno
– Instrumentalny Radość, Zespół
Wokalno-Instrumentalny „Złoty Akord”. Z gminy Krośniewice
przyjechał Chór Seniora „Młodzi
Duchem” oraz Kapela „Krośniewiacy”. Z gminy Dąbrowice Zespół „Dąbrowickie Nutki”.

Maja Wiercińska najlepsza
wśród gimnazjalistów

ALEKSANDRAGŁUSZCZ

W niedzielę, 30 kwietnia
w Gminnym Ośrodku
Kultury w Bedlnie odbył
się V Powiatowy Festiwal
Piosenki Biesiadnej.
Na scenie wystąpiło
aż 25 zespołów
i wykonawców.

Ludowy Zespół Wokalno-Instrumentalny „Leszczynianki”nascenie.

REKLAMA

dalena Rzeźnicka, dziękując artystom za występ i wręczając im po
czerwonej róży. – Wierzę, że na
scenie w Żychlinie zagraliście nie
ostatni raz.
I taką nadzieję ma też duża
grupa mieszkańców, która przyszła na koncert.
dag

Poza zespołami na scenie nie
zabrakło solistów. Na scenie wystąpili solo: Mieczysław Cichocki, Helena Stępniak, Irena Szymańska, Wiesław Tomaszewski,
Bogusława Stępniak. W duecie
zaprezentowali się Krystyna Kowalska i Zygmunt Deptuła. Wystąpiło także jedno trio: Bernardetta Kacprowicz, Helena Bonio,
Barbara Jabłońska.
Zarówno zespoły jak i soliści
potrafili porwać zebranych do tańca, mimo że miejsca na pląsy przy
zapełnionej sali nie było zbyt wiele. – Panie wójcie, mamy za małą
salę – żartowała prowadząca imprezę Jolanta Rosół – dyrektor
GOK. Poza tańcem nie brakowało wspólnego biesiadnego śpiewania, żartów i poczęstunku dla
występujących uczestników. ag

Ona też pojedzie 27 maja na finał do Książnicy Płockiej. Patrycja Kowalska ze Szkoły Podstawowej w Pacynie w kat. kl. IV-VI
zajęła III miejsce.
Do eliminacji rejonowych
w GOK Sanniki przystąpiło 33 recytatorów ze szkół w: Sannikach,
Iłowie, Osmolinie, Kapturach
i Pacyny. Recytatorzy rywalizowali w trzech kategoriach: klasy I-III, IV-VI oraz gimnazja.
Recytatorów oceniało jury
w składzie: aktor Teatru Dramatycznego w Płocku Jacek
Mąka, Iwona Kosewska metodyk
z Książnicy Płockiej, Iwona
Adamczyk dyrektor przedszkola
w Sannikach, Monika Cichońska,
dyr. GOK w Szczawinie Kościelnym, Artur Bedyk dyr. biblioteki
w Słubicach i Ewa Lewandowska
kustosz biblioteki w Gąbinie.
W kat. klas I-III wygrała Blanka Kurpias z SP w Iłowie, II miejsce zajęła Maria Kowalczyk z SP
w Sannikach, III Amelia Tomaszewska z SP w Iłowie.
W kat. klas IV-VI jury przyznało I miejsce Julii Rybickiej z SP

w Iłowie, II miejsce Wojciechowi
Szymańskiemu z Iłowa i III miejsce Patrycji Kowalskie z SP w Pacynie.
W kat. gimnazja najwyżej oceniono recytację Mai Wiercińskiej
z Gimnazjum w Pacynie, II miejsce zajęła Anna Kucharska z Gimnazjum w Iłowie, a III Natalia Jarzyńska z Gim. w Sannikach.
– Maja Wiercińska to stała bywalczyni naszych konkursów, która od wielu lat reprezentuje nasz
region w finale konkursu w Płocku – mówi Barbara Golus, dyrektor GOK w Sannikach. – Zawsze
zachwyca interpretacją swoich
utworów, jest zawsze świetnie
przygotowana. Pamiętam ją, jak
rywalizowała już w kat. klas I-III.
Przed rokiem Maja Wiercińska
w finale ogólnopolskim konkursu
w Płocku w kat. klas IV-VI zajęła
II miejsce, w 2015 roku była w tej
kategorii trzecia. Teraz staje przed
szansą sukcesu w kat. gimnazja.
W Sannikach recytowała wiersz
„Sto pociech” oraz mówiła fragment prozy „Panna nikt”.
Najlepsi recytatorzy otrzymali
nagrody książkowe, wszyscy okolicznościowe dyplomy ufundowane ze środków Gminnej Komisji
Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W przerwie, w oczekiwaniu
na werdykt jury, uczestnicy konkursu mieli słodki poczęstunek,
który był możliwy dzięki sponsorowi Ryszardowi Smolarkowi
z Sannik, który prowadzi sklep
spożywczy.
dag
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Gmina Zduny|Strategiarozwojuturystykiprzyjęta

Co gmina zamierza
przedsięwziąć
Strategia wskazuje kierunki
rozwoju i promocji turystyki przez
gminę, ale nie tylko. W zestawie-

niu planowanych zadań z turystyki znalazło się aż 11 przedsięwzięć.
Gmina Zduny planuje np. pobudowanie 2 pomostów pływających
dla kajaków, urządzenie siłowni
plenerowych w kilku miejscowościach, przebudowę drogi prowadzącej do skansenu w Maurzycach,

remont domu ludowego w Strugienicach, budowę letniego pawilonu
sportowego przy boisku w Jackowicach. Poza tym w planach jest:
opracowanie i wydanie materiałów
promujących ofertę turystyczną
gminy, rozbudowanie swojej strony
internetowej o kompleksową informację dla turystów.
Muzeum w Łowiczu, które jest
właścicielem Skansenu Wsi Łowickiej w Maurzycach, planuje remonty budynków, które się w nim
znajdują, m.in. wymianę strzech,
zabezpieczenie przez niszczeniem.
Parafia w Bąkowie Górnym bierze
pod uwagę przebudowę istniejącej
świetlicy parafialnej na cele rekreacyjno-sportowe. Chodzi o poddasze, w którym można byłoby urządzić pokoje gościnne i zaplecze
socjalno-bytowe, doprowadzić do
nich ogrzewanie.
Wśród tych przedsięwzięć jest
uwzględniony park kulturowy,
który gmina Zduny miała tworzyć
z Łowiczem, a także gminami: Kocierzew, Kiernozia i Bielawy.
Inwestycja, która stała się przyczynkiem do przygotowania strategii, została nazwana „Między nowoczesnością a tradycją – budowa
nowoczesnej infrastruktury hotelowo-konferencyjnej z wykorzystaniem obiektów Przytuliska i skansenu w Złakowie Kościelnym”.
Planów jest więc niemało, ale czy
zostaną zrealizowane zależeć będzie głównie od możliwości pozyskania unijnych dotacji.
mwk

Uchwalony przez radę plan
obejmuje charakterystykę obszaru
ze względu na jego walory przyrodnicze, glebowe i surowcowe,
klimatyczne itp. Uwzględniono
w nim opis obiektów zabytkowych
oraz bazy noclegowej i cyklicznych
imprez kulturalno-sportowych.
Ważny jest plan działań, jakie
mają służyć osiąganiu założonych
celów z zakresu rozwoju turystyki.
Do planu wpisana została inwestycja Katarzyny Kośmider, właścicielki neogotyckiego zameczku
w Sobocie, która planuje zagospodarować go na hotel z salą wielofunkcyjną i częścią kawiarnianą

oraz izbę pamięci Artura Zawiszy
ps. Czarnego. Na realizację tego
zamierzenia właścicielka będzie
ubiegała się o dotację unijną.
W końcowej części gminnego
dokumentu uwzględniono także
inwestycje drogowe, przewidywane do realizacji na lata 2018-2022,
budowę brakującego oświetlenia
ulicznego oraz budowę placów
zabaw w Sobocie i Borowie.
Za uchwaleniem planu na sesji rękę podniosło 12 radnych, 1
osoba była przeciw, 2 wstrzymały
się od głosu. Jak dowiedzieliśmy
się 5 maja od wójta gm. Bielawy
Sylwestra Kubińskiego, świeżo

opracowany plan musi być nieco
zmieniony, ponieważ w pewnym
punkcie analizy uwzględniono
w nim de facto niefunkcjonujący
Miętowy Park – Bielawski Dom
Kultury, w ramach którego zajęcia dla dzieci i młodzieży miała prowadzić Fundacja „Kalina”.
Ta jednak po krótkim epizodzie
z działalnością zespołu folklorystycznego zaniechała wszelkiej
aktywności.
Dokument, w którym działalność Miętowego Parku przedstawiono jako fakt, musi być poprawiony, bo opis nie może odbiegać
od rzeczywistości.
ewr

Z myślą o Przytulisku, ale nie tylko
59-stronicową Strategię rozwoju turystyki gminy Zduny na lata 2017-2020 przyjęła jednogłośnie rada tej gminy na sesji 27 kwietnia.
Przed głosowaniem uchwały w tej sprawie wójt Jarosław Kwiatkowski wyjaśniał, że strategia została przygotowana na wniosek nabywcy
„Przytuliska” w Złakowie Kościelnym, który starał się o dotację na zagospodarowanie tego obiektu z puli na rewitalizację.
Ponieważ to się nie powiodło, to chce podjąć starania o dotację z puli przeznaczonej na rozwój turystyki.

mirka.wolska@lowiczanin.info

Jest to o tyle uzasadnione, że
inwestor chce „Przytulisko” zagospodarować na centrum konferencyjno-hotelowe, z częścią restauracyjną (patrz tekst obok).
Warto wyjaśnić, że do otrzymania unijnej dotacji z puli na rewitalizację potrzebne było przyjęcie
przez gminę programu rewitalizacji. Program ten miał być jeszcze
zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, ale decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma.
Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Gminy w Zdunach, można
się spodziewać, że ta decyzja będzie pozytywna, ale nie było jej
na dzień składania wniosku przez
inwestora (było to w styczniu br.
– przyp.red.), a to był jeden z warunków ubiegania się o dotacje
z rewitalizacji. Złożony już wniosek

Atrakcji nie brakuje
Strategia rozwoju turystyki zawiera opis atrakcji przyrodniczych,
kulturowych i historycznych oraz
atrakcji turystycznych gminy. Są
w niej m.in. opisy obszaru chronionego krajobrazu rzeki Bzury,
obszaru Natura 2000, pomników
przyrody. Są wymienione i opisane
takie miejsca i obiekty jak: spawany most na Słudwi w Maurzycach,
skansen w Maurzycach, kościół,
plebania i inne kościelne zabudowania w Zdunach, zabudowa wsi
Złaków Borowy, kościół i cały
kompleks jego zabudowań w Złakowie Kościelnym, kościół w Bąkowie, mini skansen w Złakowie
Kościelnym i park dworski w Bogorii Górnej. Wiele z nich znajduje
się w rejestrze zabytków.
Opracowanie zawiera też informacje o dojeździe do gminy Zduny
koleją, drogami, przebieg przez teren gminy wszystkich trzech ozna-

TOMASZBARTOS

MIRKA WOLSKA
-KOBIERECKA

na „Przytulisko” zostanie więc odrzucony ze względów formalnych.

Zabytkowy most w Maurzycach na Słudwi –pierwszyspawanymostnaświecieoddanydoużytkuw1929r.

telarskiej oraz bardzo słaba baza
gastronomiczna.

kowanych przez powiat łowicki
szlaków turystyki rowerowej.
Są tam też wymienione imprezy, które przyciągają turystów: cykliczne wydarzenia organizowane
w skansenie w Maurzycach oraz
Boże Ciało w Złakowie Kościelnym. Wskazany jest brak bazy ho-

Gmina Bielawy|Radachcepomócludziomzinicjatywą

Po co powstał plan rozwoju turystyki?
Dokument ma praktyczne znaczenie przede wszystkim dla właścicieli obiektów zabytkowych,
którzy powinni go załączać, chcąc
ubiegać się o dotacje na remonty
czy prace konserwatorskie. A takie
w planach mają m.in. właściciele
zameczku w Sobocie.
REKLAMA

ELŻBIETAWOLDAN-ROMANOWICZ/ARCHIWUMNŁ

26 kwietnia Rada Gminy
Bielawy w drodze uchwały
przyjęła Plan Rozwoju
Turystyki na lata 2017-2023.

Neogotycki pałacyk Zawiszów w Sobocie.Stanwmarcu2015roku.

www.lowiczanin.info
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Żychlin|ObawymieszkańcówcodoprzygotowaniaplacunaŚwiętoŻychlina

Gm. Bedlno|Dwakonkursynadyrektorów

Z obawą można patrzeć na stan placu, na którym za
trzy tygodnie ma się odbyć największa miejska impreza
– Święto Żychlina. Póki co, teren łąki za blokiem TBS
nie przekonuje, że lokalizacja imprezy w tym roku
jest dobra. Organizator uspokaja, że plac zostanie
uwałowany i przygotowany do masowej imprezy.

5 maja komisja konkursowa
otworzyła oferty złożone
na stanowisko dyrektora
nowo tworzonej Szkoły
Podstawowej w Bedlnie
oraz na dyrektora
Szkoły Podstawowej
w Szewcach Nadolnych.
Na każdy z konkursów
wpłynęła jedna oferta.

Czy kalosze będą potrzebne?

zychlin@lowiczanin.info

Na razie łąka jest wzruszona
kultywatorem, co sprawia, że nie
ma tam trawy, lecz jest sama ziemia. – Nawet po uwałowaniu terenu, bez trawy oznacza to, że albo
będziemy tonąć w chmurach kurzu, albo tonąć w błocie. Najlepiej,
jak każdy zaopatrzy się już teraz
w kalosze, bo na tym klepisku nie
będzie dobrze – mówi nam jeden
mieszkańców miasta, który z obawą patrzy na miejsce masowej imprezy, na którą przyjdzie ponad
1000 mieszkańców. – Miejsce imprezy dobre, ale za rok, gdy trawa

urośnie, nie w tym roku. Może
warto powrócić na teren restauracji „Pod Wierzbą”? – pyta.
Dyrektor Żychlińskiego Domu
Kultury jest jednak pełna optymizmu. – Czekamy na pogodę i teren zostanie uwałowany. Wszystko będzie dobrze, nie ma obaw.
Nie będzie błota, ani kurzu. Pogoda na 28 maja jest zamówiona
i żadnego deszczu nie będzie –
mówi optymistycznie Magdalena
Rzeźnicka. – Teren koło restauracji „Pod Wierzbą” w tym roku nie
wchodzi w rachubę. Droga ewakuacyjna, według wskazań straży, w poprzednich latach przechodziła przez prywatne pole sąsiada,
który teraz je sprzedał, a na niej
leży nawieziona ziemia. Po dru-

DOROTAGRĄBCZEWSKA

DOROTA
GRĄBCZEWSKA

Teren, gdzie 28 maja będzie święto Żychlina,byłwśrodę10maja
równanyzapomocąciężkiegosprzętu.

gie na środku stał słup energetyczny, a po lewej stronie była studnia
kanalizacyjna, co ograniczało ilość
urządzeń dla dzieci. W tym roku
ma być ich dużo więcej, aż 10.
Jak uchyla nam rąbka tajemnicy dyrektor, w planach jest również
podciągnięcie w przyszłym roku
zasilania energetycznego. Kilka

dni temu, w pobliżu bloku TBS, na
zlecenie strażaków został zrobiony
hydrant, na wypadek pożaru.
– Ostateczna decyzja będzie
należeć do straży, policji i ochrony, która będzie opiniować plac
na masową imprezę – dodaje dyrektor. – Będzie dobrze! Trzeba
patrzeć optymistycznie! 

URZĄDGMINY

RZUT OKIEM|LISTINTENCYJNYPODPISANY

REKLAMA

– Przyjęto nas bardzo serdecznie,
gościnnie, czuliśmy się jak u siebie
w domu–mówiburmistrzŻychina
GrzegorzAmbroziakpowizycie
wBrodachnaUkrainie
(októrejpisaliśmyprzedtygodniem
nastr.40).Mogępowiedzieć,że
po2dniachwizytymamwrażenie
bliskości.PolacyiUkraińcymają
podobneusposobienie,podobnie
myślimy,topokrewnedusze.
Wyraziliśmychęćwspółpracy
napłaszczyźniesportowej,
gospodarczej,samorządowej,co
spotkałosięzakceptacjąmeraBród.
–Podczasmajowejkomisjizradnymi
przedstawięprojektporozumienia.
Jeśliuzyskamprzyzwolenie,umowa
owspółpracyzostaniepodpisana–
dodajeGrzegorzAmbroziak.dag

Na dyrektora SP w Bedlnie, która od 1 września będzie funkcjonować w budynku gimnazjum, ofertę
złożyła Ewa Kowalska, dotychczasowa dyrektor Gimnazjum w Bedlnie. Ona też została zaakceptowana przez komisję konkursową.
Ostateczną decyzję podejmie wójt
Krzysztof Kołach.Drugi konkurs
dotyczył wyboru dyrektora do SP
w Szewcach Nadolnych. Kadencja
dotychczasowej dyrektor Joanny
Jankowskiej dobiega końca, zaś dyrektor do konkursu nie przystąpiła.
– Wpłynęła tylko jedna oferta. Ponieważ oferta nie zawierała wszystkich dokumentów, oferta została odrzucona, a konkurs
nie został rozstrzygnięty – mówi
Magdalena Gawrońska, kierownik
ds. oświaty w gm. Bedlno i przewodnicząca komisji konkursowej.
– Niestety, więcej nie mogę powiedzieć, gdyż obowiązuje mnie

DOROTAGRĄBCZEWSKA

Ewa Kowalska dyrektorem

Dyrektorem nowo tworzonej SP
wBedlniezostałaEwaKowalska.

klauzula do zachowania tajemnicy.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,
że do konkursu chciał przystąpić
Krzysztof Trusiński, radny z PSL,
nauczyciel muzyki w szkołach na
terenie gm. Bedlno oraz organista
w Bedlnie.
Na stanowisko dyrektora w SP
w Szewcach Nadolnych ma być
rozpisany kolejny konkurs.
Jak mówi nam Magdalena
Gawrońska, ponieważ nie można
łączyć funkcji dyrektora w dwóch
szkołach – Gimnazjum i Szkole
Podstawowej, Ewa Kowalska funkcję dyrektora w podstawówce obejmie z dniem 1 września 2017 r, zaś
z funkcji dyrektora musi zrezygnować. – W jej miejsce na dyrektora
wygasającego gimnazjum powołamy jednego z nauczycieli – wyjaśnia nam pani kierownik.
dag

Kutno|AgromaKutno-zaproszenie

Dzień Rolnika z Bayer Full
Z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Kutnie, Agromy Kutno
i Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego 13 maja, na placu Agromy Kutno przy ul. Sklęczkowskiej
odbędzie się Dzień Rolnika z prezentacją maszyn rolniczych i licznymi atrakcjami i dobrą muzyką
disco polo. Początek o godz. 10.
Na placu zostaną rozstawione stoiska producentów maszyn,
którzy będą prezentować swoje
wyroby, będą stoiska z częściami

zamiennymi oraz akcesoriami rolniczymi i ogrodniczymi. Będą prezentacje dostawców pasz, nawozów i środków ochrony roślin.
Przewidziane są konkursy z nagrodami, w tym konkurs o Puchar
Starosty dla Perfekcyjnego Rolnika. Dodatkową atrakcją będą występy zespołów ludowych oraz pokazy rękodzieła KGW. Atrakcją
dnia będzie występ zespołów disco
polo oraz lidera tej muzyki zespołu
Bayer Full.
dag
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Punkt zapalny
Dąbkowice Dolne |OsprawiebędzierozstrzygałSądPracywSkierniewicach

Dyrektor odwołał się od nagany
wystawionej mu przez wójta
Sąd Pracy w Skierniewicach będzie rozpatrywał odwołanie się przez dyrektora szkoły w Dąbkowicach Dolnych
Jacka Stelmaszewskiego od nagany, jaką wystawił mu po kontroli placówki wójt gminy Łowicz Andrzej Barylski.
Kuratorium uważa, że przynajmniej w części tej kontroli wójt przekroczył swoje kompetencje.
AGNIESZKA
ANTOSIEWICZ
agnieszka.antosiewicz@lowiczanin.info

Dyrektor szkoły Jacek Stelmaszewski powiedział nam, że nie
chce komentować tej sprawy do
czasu rozstrzygnięcia jej przez
sąd. Nie odmówił jednak informacji, co do przebiegu kontroli w placówce, którą kieruje. Odbyła się
ona 10 lutego i nie została wcześniej zapowiedziana. Tego dnia
wójt Andrzej Barylski wizytował
szkołę dwukrotnie, po raz pierwszy wraz z sekretarz gminy Beatą
Orzeł, kolejnym razem z pracownikiem zatrudnionym w urzędzie
na stanowisku ds. oświaty.
Wójt poprosił, aby dyrektor
oprowadził go po szkole i pokazał, jak wygląda w niej organizacja pracy. Jak czytamy w protokole, kontrole przeprowadzono
w oparciu o plan lekcji nauczycieli i uczniów na bieżący rok
szkolny. Z tego samego dokumentu dowiadujemy się, że jednym z powodów kontroli było
sprawdzenie informacji zawarREKLAMA

tych w anonimowej skardze, jaka
napłynęła do Urzędu Gminy.
Nagana dla dyrektora
W dwóch oddzielnych protokołach zostało wyszczególnione,
co stwierdzono podczas kontroli. O czym wspominał też wójt na
sesji, w jednej z klas, która miała mieć zgodnie z planem zajęcia
z wychowania fizycznego, nie rozpoczęły się one mimo upływu 30
minut po dzwonku, a lekcja zaczęła być prowadzona po tym, jak
zauważono w szkole obecność
wójta. W innym punkcie czytamy, że klasa III zamiast zaplanowanych zajęć technicznych miała język polski, jak też, że lekcja
angielskiego dla dzieci z oddziału przedszkolnego nie odbywała
się w przeznaczonej sali, a dzieci przebywały z nauczycielem
w szatni, gdzie pomagał on jednemu z uczniów ubrać się w kurtkę.
Zarzuty dotyczą też tego, że
w szkole nie było pracowników
obsługi – „woźnej” i „palacza”,
a dyrektor nie potrafił zidentyfikować, gdzie się znajdują. Jak też nie
potrafił – według wójta – wskazać
klasy, gdzie planowo powinny być
prowadzone zajęcia świetlicy.

W protokole zapisano też, że
wejście do szkoły i przedszkola było oblodzone i w żaden sposób nie zostało zabezpieczone
przed poślizgiem. W innym punkcie protokołu czytamy nadto, że
na lekcji zajęć komputerowych
obecnych było dwoje nauczycieli: nauczyciel informatyki i angielskiego, przy czym ten drugi –
jak zostało wskazane – „utrudniał
prowadzenie zajęć”. Poza tym, jak
cytujemy „uczniowie nie realizowali zajęć z podstawy programowej, zamiast zdobywać wiedzę
dzieci grały w gry komputerowe
(widoczne na ekranach monitorów komputerowych)”.
Dyrektor zapoznał się z protokołami, co potwierdził podpisem.
Pisemnie zapytał, czy otrzyma

Dyrektorniepotrafił–
wedługwójta–wskazać
klasy,gdzieplanowo
powinnybyćprowadzone
zajęciaświetlicy.

pokontrolne zalecenia. Jakiś czas
później wójt i pani sekretarz odwiedzili szkołę ponownie. Dyrektor mógł się ustosunkować do
wszystkich zapisów w protokole. Wójt dał się przekonać, że nie
było uchybień jedynie w kwestii
tego, że w szkole nie było „palacza” i „woźnej”, gdyż obecności
pierwszego z nich nie przewidywał ustalony stały grafik pracy,
zaś „woźna” była na zwolnieniu
lekarskim.
Na zakończenie rozmowy wójt
wręczył dyrektorowi naganę. Jest
ona pierwszą jaką Jacek Stelmaszewski otrzymał przez 32 lata
swojej pracy w szkole, z czego
27 lat jest dyrektorem. Przez rok
taka nagana figuruje w teczce akt
osobowych. Dyrektor nie zgodził
się z nią, złożył pisemny sprzeciw do wójta, który został przez
niego odrzucony. Dlatego odwołał się od nagany do Sądu Pracy
w Skierniewicach. Rozprawa została zaplanowana na sierpień.
Pozytywny wynik
kontroli z kuratorium
Wójt przesłał protokoły do
skierniewickiej delegatury Kuratorium Oświaty, zwracając się

o skontrolowanie warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły
w Dąbkowicach, zgodnie z kompetencjami leżącymi po stronie
organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Jak powiedziała nam
dyrektor tej delegatury Irena Lesiak, pismo wójta zostało potraktowane jako wniosek, dlatego dwie pracownice kuratorium
zostały skierowane na wizytację
szkoły w gminie Łowicz. Jak zapewnia Irena Lesiak, dobrze się do
niej przygotowały, przeprowadziły
ją w sposób rzetelny i obszernie
ustosunkowały się do wszystkich
wskazanych uchybień.
W protokole z ich kontroli możemy przeczytać, że zapoznały
się z dokumentami oraz przeprowadziły wywiady z dyrektorem
i nauczycielami. W zreferowanych
do protokołu wyjaśnieniach dyrektora możemy m.in. przeczytać,
że prawdą jest, że nauczyciel angielskiego przebywał na lekcji informatyki bez jego wiedzy, jednak
jest on w szkole odpowiedzialny
za sieć komputerową i podczas,
gdy odbywała się lekcja informatyki nauczyciel konfigurował
sprzęt.

Inne wyjaśnienia dotyczą tego,
że jeden z dzwonków na przerwę
nie zadzwonił, bo pani „woźna”
przebywała na zwolnieniu lekarskim, a upoważniony do tego nauczyciel opiekował się dziećmi
w świetlicy. Co do śliskiego podejścia do szkoły dyrektor stwierdził, że było posypane piaskiem,
a żaden pracownik, ani rodzic nie
zgłaszali mu uwag na ten temat,
jak również nie wydarzył się żaden wypadek.
Nauczycielka wychowania fizycznego wyjaśniała z kolei, że
w danym dniu zostały zaplanowane „gry i zabawy na śniegu”, jednak z uwagi na to, że nie wszystkie dzieci były właściwe ubrane,
zmodyfikowano temat lekcji i zrealizowano „gry i zabawy ruchowe”. Wcześniej w sali omówiono
zasady doboru stroju, a reszta zajęć miała się odbyć w sali gimnastycznej. Przedstawiony temat był
zgodny z tym, który został zapisany w dzienniku.
Kontrola
przeprowadzona
przez wizytację z kuratorium nie
wykazała uchybień. We wnioskach końcowych możemy przeczytać, że dyrektor prawidłowo
sprawuje nadzór pedagogiczny
nad realizacją podstawy programowej, a podstawa ta jest na bieżąco realizowana przez nauczycieli, w tym nauczyciela wychowania
fizycznego. Co więcej, jak cytujemy z protokołu: „dyrektor podejmuje skuteczne działania w celu
zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, wychowania i opieki, zgodnie z przepisami prawa oświatowego”.
Kontrola nie na
„swoim” podwórku?
Dyrektor Irena Lesiak ocenia,
że w kontroli przeprowadzonej
przez wójta i jego pracowników,
przynajmniej w części zostały
przekroczone kompetencje, jakie
ma organ prowadzący szkołę –
czyli gmina. Jak przekonuje, weryfikowanie realizacji podstawy
programowej w szkole należy do
organu prowadzącego nadzór pedagogiczny, czyli do kuratorium.
W tym kontekście nieuzasadnione było sprawdzanie, czy lekcja
informatyki i wychowania fizycznego przebiega zgodnie z planem.
Dyrektor delegatury kuratorium
nie widzi też nic złego w tym, że
w klasach nauczania początkowego została zamieniona kolejności
lekcji, gdyż na tym etapie nauczania jest to naturalne i zgodne z systemem organizacji nauczania.
Tłumaczy, że organ prowadzący może kontrolować szkołę
w zakresie nadzoru finansowego
i przestrzegania zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, z czego
ta druga kompetencja jest wspólna
dla gminy i kuratorium.
– Nie przekroczyłem w zakresie przeprowadzonej kontroli
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Nieprzekroczyłem
wzakresie
przeprowadzonejkontroli
żadnychuprawnieńinie
wchodziłem
wkompetencjeorganu
sprawującegonadzór
pedagogiczny.
Wójt Andrzej Barylski
żadnych uprawnień i nie wchodziłem w kompetencje organu
sprawującego nadzór pedagogiczny – to jedyny komentarz, na
jaki zdecydował się w rozmowie
z NŁ wójt Andrzej Barylski.
Dyrektor delegatury w Skierniewicach zwróciła też uwagę, że
mając na uwadze dbałość o dobrą współpracę między organem
prowadzącym i szkołą należało
uprzedzić o kontroli w placówce.
Jej doświadczenia podpowiadają też, że każda kontrola w szkole powinna zostać odnotowana
w książce kontroli. Z naszych inZAPYTAJMY KTO TU PŁACI
Szkoda,żewójtAndrzej
Barylskiniechceszerzejsię
wypowiadaćnatentemat,
ograniczającsiędosuchego
wyrażeniaprzekonania,
żenieprzekroczyłswych
uprawnień.Szkoda,bo
mógłbyzaprezentować
ostrestanowiskowobronie
uprawnieńsamorządów
wstosunkudoprowadzonych
przeznieplacówek
oświatowych.Odkilkunastu
latustawodawca–zmusiwszy
wcześniejsamorządydo
prowadzeniaszkół–niedaje
imnatowystarczającejilości
pieniędzy.Samorządymuszą
dokładaćdoutrzymywania
szkółzwłasnychdochodów.
Ratowałyswojefinanse
zamykającnajbardziejpuste
placówki,reorganizującich
sieć–aleobecnawładza
jeszczebardziejdokręciła
śrubę,odbierającimtę
możliwość:wsprawiekażdej
reorganizacjidecydujące
zdaniemakuratoroświaty,
anieorganprowadzący
czyligmina.Kurator–czyli
ktoś,ktozautrzymanie
szkołyniepłaci.Gmina
zostałasprowadzonadoroli
niewolnika,któremukaże
sięwykonywaćnajcięższe
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formacji wynika, że ta przeprowadzona przez wójta nie została
w niej odnotowana.
Dyskusyjna jest jeszcze jedna kwestia, gdyż w spornych sytuacjach, orzecznictwo sądowe
bardzo różnie traktuje stosunek
zatrudnienia dyrektorów, wynikający z Kodeksu Pracy. Część
rozstrzygnięć opiera się na założeniu, że wójt nie jest bezpośrednim przełożonym dyrektora,
a jedynie wykonuje czynności na
podstawie Kodeksu Pracy (m.in.
powołuje i odwołuje). W tym
konkretnym przypadku dyrektora
zatrudnia szkoła. Jakie rozumienie przepisów przyjmie sąd może
być kluczowe przy rozstrzygnięciu złożonego przez dyrektora
odwołania od nagany.
Nam osoby postronne zwróciły uwagę, że praca tego akurat
dyrektora nigdy nie była najlepiej oceniana przez wójta. Może
o tym świadczyć choćby fakt, iż
jako jedyny ze wszystkich dyrektorów szkół w gminie Łowicz
nie otrzymał uznaniowej nagrody finansowej, jakie były wręczane na jednej z sesji Rady Gminy
Łowicz. 

praceiktóremu
niewolno
sięodezwać.
Zilustrowały
toopisywane
przeznas
konfliktyw
sprawieszkółwZielkowicach
iDąbkowicach,wktórych
kuratorjasnopokazałgminie,
żeniemaonajużnicdo
gadania.
Wtejsytuacjitrudnosię
dziwić,żewójtmoże
chciećwinny,nawetjeśli
dośćsymbolicznysposób,
podkreślić,żejednaktoon,
jakoten,którypłaci,ma
prawowymagać.Kontrola
taka,jakąprzeprowadził,
niepowinnanikogodziwić.
Reagowanienasygnały
odrodziców(bopewnie
tojedenzrodzicówprosił
ointerwencję)jestjego
prawemiobowiązkiem.Na
interwencjekuratoriumnie
macoliczyć–onezawsze
będąsięsprowadzałydo
grzebaniawpapierach.Nie
wiem,czywójtmaszanse
wsądziewygrać–ale
walczyćtrzeba.Wobronie
samorządu–botoonkoniec
końcówdobrzedbaoszkoły.
Wojciech Waligórski
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Powiat łowicki|OŁowickiejGrupieRybackiejnasesji

Tylko niektórzy opłacili wszystkie składki
Radny Wojciech Miedzianowski (PiS) przedstawił
na ostatniej sesji Rady Powiatu Łowickiego,
19 kwietnia, informację na temat działalności Łowickiej
Grupy Rybackiej, której powiat łowicki jest członkiem.
Radny jest jednocześnie pracownikiem biura tej grupy.
Po jego wystąpieniu ze strony starosty Krzysztofa Figata
jak i Jacka Chudego, który był delegatem powiatu
podczas ostatniego walnego zebrania ŁGR, padło wiele
uwag i pytań, które Wojciech Miedzianowski odebrał
jako atak na jego osobę ze strony radnych z PSL.
MIRKA WOLSKA
-KOBIERECKA
mirka.wolska@lowiczanin.info

W informacji, jaką przedstawił,
Miedzianowski mówił o procesie likwidacji ŁGR, o którym decyzja zapadła 17 marca podczas
Walnego Zebrania Członków.
O tym, że taka decyzja zapadnie,
pisaliśmy 9 marca, choć ona tak
naprawdę przesądzona była już
w lutym. Tak zdecydowali członkowie, których jest w sumie 40
(były to nie tylko samorządy, ale
przede wszystkim przedsiębiorcy
i organizacje pozarządowe).
Na marcowym walnym zebraniu obecnych było 27 członków, za zlikwidowaniem grupy
było 24, przeciwne głosy były 2,
wstrzymujący – 1.
Tym samym większością głosów członkowie uznali, że nie ma
sensu odwoływać się od decyzji
o nieprzyznaniu dotacji z Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego, która była potrzebna do realizacji nowej strategii.
Jak kilkakrotnie na łamach NŁ
pisaliśmy, grupa nie dostała jej ze
względu na zbyt małą ilość uzyskanych punktów. Sprawę można byłoby teoretycznie wygrać,
ale nic nie udałoby się zyskać,
ponieważ pula pieniędzy z tego
funduszu jest już wyczerpana.
Kolejnych naborów nie będzie.
W innych programach unijnych
nie ma natomiast możliwości pozyskiwania pieniędzy z UE przez
stowarzyszenie tego typu, które
zrzesza samorządy, sektor prywatny i organizacje społeczne.
Od 17 marca stowarzyszenie
nie prowadzi statutowej działalności i nie funkcjonują już jego organy. Zgodnie z wolą członków
postępowanie zamykające działalność prowadzą likwidatorzy.
Warto przypomnieć, że ŁGR
powstała w 2009 roku. W latach 2010-2014 rozdysponowa-

ła, w sześciu naborach, ponad 15
mln zł. Były one wykorzystane
na realizację 116 bardzo różnych
projektów, były m.in. budowane
chodniki, ścieżki rowerowe, urządzane siłownie plenerowe, kupowany sprzęt do świetlic i strażnic,
zaś gospodarstwa rybackie kupowały sprzęt – od takiego do transportu ryb po spycharki gąsienicowe. Pisaliśmy o nich wielokrotnie,
ponieważ nieraz podział pieniędzy
wzbudzał kontrowersje, a starający się o dotacje, niezadowoleni z
podziału, składali odwołania.

Przezrokzostało
wydaneokoło200tys.zł
nawynagrodzenia
dla2pracownikówbiura
itojestbardzoduża
kwota,zważywszy
nafakt,żeniebyłajuż
prowadzonadziałalność.
W informacji przedstawionej na sesji w powiecie była też
wzmianka o płaceniu składek
członkowskich. Zaleganie z płaceniem przez 3 miesiące może, ale
nie musi, spowodować wykluczenie członka przez zarząd. Najczęściej w takich sytuacjach stosowano pisemne ponaglenie, a znaczna
część członków płaciła składki po
terminie, gdy ich gospodarstwa
miały dochody.
Ta ostatnia informacja jest
o tyle ważna, że była jednym z tematów późniejszej dyskusji, którą rozpoczął Jacek Chudy. Powiedział, że na walnym zebraniu był
przeciwny likwidacji i przeciwny
przyjęciu sprawozdania finansowego, które – jego zdaniem – było
sporządzone niezgodnie z ustawą o rachunkowości. Na sesji nie
powiedział w tej sprawie konkretów, pytany o to przez nas później

przyznał, że nie były to poważne
zastrzeżenia.
Na sesji zaś mówił, że powiat,
podobnie jak gmina Domaniewice były jedynymi samorządami,
które w 2016 roku zapłaciły składki członkowskie po 10 tys. zł. Pozostałych 5 samorządów składek
nie zapłaciło i powinny one zostać
wykreślone z listy członków. Miał
na myśli gminy Łowicz, Bielawy,
Piątek, Nieborów i Łyszkowice.
– Żałuję bardzo, że komisja
rewizyjna i zarząd ŁGR nie zadbali o to, aby składki wpłynęły.
Powiat nie dostał uchwały o likwidacji, więc teoretycznie rzecz
biorąc, powinien zapłacić składkę na ten rok, nawet z odsetkami,
bo termin już minął – mówił Jacek Chudy. Wspomniał też o tym,
że wójt gminy Domaniewice Paweł Kwiatkowski upominał się na
walnym zebraniu o zwrot składki
za 2016 rok. Wojciech Miedzianowski odparł, że nie ma w statucie paragrafu, który to przewiduje.
Na koniec Jacek Chudy dodał,
że głosował przeciwko likwidacji
ŁGR, ponieważ myślał, że będą
jeszcze możliwości uzyskania
przez nią dotacji. Zdania tego nie
podzielało większość członków,
dlatego podjęta została uchwała o
likwidacji. On nad tym ubolewa.
Potem nastąpiły dość jałowe
przepychanki na temat tego, dlaczego składek nie zapłacili wszyscy członkowie ŁGR, co zrobiono, aby je wyegzekwować,
co zrobił w tej sprawie Wojciech
Miedzianowski i czy to jest atak
na niego czy na zarząd. Pojawił
się też ze strony radnych PSL zarzut dotyczący wyprowadzania
pieniędzy z grupy. Chodziło o to,
że w ciągu roku stan kont zmniej-

szył się z około 250 tys. zł do 50
tys. zł, a nie była już prowadzona
żadna działalność.
– Ja rozumiem, że pan nie jest
władny – mówił Jacek Chudy do
Wojciecha
Miedzianowskiego
– ale trzeba rozważyć, jak nam i
Domaniewicom wynagrodzić to,
że zapłaciliśmy, żebyśmy nie wyszli na frajerów.
Dwa dni po sesji Wojciech
Miedzianowski w rozmowie z NŁ
zapewniał, że wszystko było zrobione prawidłowo, a zarzuty formułowane przez radnych wynikają z ich nieznajomości zagadnień.
– Te pytania na sesji to była czysta polityka. Żadnych argumentów poważnych nie było, a jeśli
ktoś uważa, że były nadużycia, to
powinien powiadomić o tym prokuraturę – powiedział nam stanowczo Wojciech Miedzianowski.
Jarosław Papuga i Jacek Chudy,
pytani przez nas o swoje zastrzeżenia do finansów ŁGR po sesji,
wypowiadali się już łagodniej, nie
było już mowy o wyprowadzeniu pieniędzy. Jarosław Papuga
powiedział, że przez rok zostało
wydane około 200 tys. zł na wynagrodzenia dla 2 pracowników
biura i to jest bardzo duża kwota,
zważywszy na fakt, że nie była już
prowadzona działalność. – Nie zamierzam składać zawiadomienia
do prokuratury, uważam jednak,
że jak nie była prowadzona działalność, to biuro powinno było
przestać działać. O tym, że w takiej sytuacji w stowarzyszeniu powinno się pracować społecznie
– tak jak w wielu innych stowarzyszeniach – powiedział nam też Jacek Chudy. Jego zdaniem w ŁGR
od początku wielu osobom chodziło głównie o pieniądze. 
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Marka Łowicz|NowośćwAgrosNova

Kwiaty w naszych dżemach
Kwiaty jadalne to wyjątkowe
kulinarne rarytasy.
Mają wiele cennych
właściwości – przekonuje
nas spółka Maspex Wadowice,
która właśnie wprowadziła
na rynek produkowane
w Łowiczu i opatrzone
marką Łowicz dżemy,
w produkcji których
wykorzystano kompozycje
owoców i kwiatów.
Kulinarne rarytasy–czystanąsięrynkowymprzebojem?

– Tej wiosny na stołach królować
będą: truskawka z dodatkiem kwiatu

czarnego bzu, wiśnia z aromatycznymi
płatkami róży oraz brzoskwinia połączona z lawendą – przekonują marketingowcy pracujący na zlecenie spółki.
Jeśli wierzyć ich zapewnieniom, słodycz owocu truskawki doskonale uzupełnia orzeźwiający smak smażonego
kwiatu czarnego bzu, podobnie wyrazisty smak wiśni komponuje się z cenionymi za niepowtarzalny aromat płytkami róży.
Najbardziej zaskakująca może być
jednak kompozycja owocu brzoskwini –
uprawianego w Polsce z kwiatem lawendy, która ceniona jest jako roślina ozdobna, miododajna i lecznicza, ale w Polsce
rzadko jest uprawiana na większych powierzchniach. Dżem z połączenia tych

smaków stworzono z myślą o daniach
wytrawnych.
Kwiatowo-owococowe kompozycje
dostępne są w sprzedaży w małych słoikach po 280 gram i kosztują około 4 złotych. Ponieważ jest to seria limitowana,
to wiadomo, że spółka nie planuje stale
ich produkować.
Na wielu portalach, nie tylko kulinarnych, zamieszczone są przepisy opracowane specjalnie pod kątem wykorzystania nowych dżemów z Łowicza
w kuchni: na chrupkie pieczywo na bazie
migdałów i ziaren z dżemem brzoskwiniowym z lawendową nutą oraz suflet
serowy z dżemem wiśniowym z płatkami róży. Jeśli brzmią kusząco – można
je łatwo odnaleźć i wypróbować. mwk

Piaski Bankowe |Przedłużająsięproceduryprzetargowe

Przedsiębiorstwa jak psy ogrodnika?
Krajowa Izba Odwoławcza wydała w lutym wyrok nakazujący Związkowi Międzygminnemu „Bzura” odrzucenie
oferty stołecznego konsorcjum wykonawców Limba sp. z o.o. i Ekonova S.A., które zostało wyłonione jako wykonawca
w przetargu na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Piaskach Bankowych. Co dalej z inwestycją?
AGNIESZKA
ANTOSIEWICZ
agnieszka.antosiewicz@lowiczanin.info

Przypomnijmy, że do ogłoszonego we wrześniu przez ZM
„Bzura” przetargu wpłynęło 6
ofert, których ceny kształtowały
się od ponad 54 mln. zł do ponad
71 mln. zł.
Komisja przetargowa uznała, że
najkorzystniejsza z nich należy do
konsorcjum wykonawców Limba
i Ekonova. Była ona jednocześnie
najtańszą w zestawieniu i jedyną,
na którą w tamtej chwili związek
miał zgromadzoną pełną sumę
pieniędzy.
Przypomnijmy, że w związkowym budżecie na przetarg zabezpieczono ponad 56 mln. zł,
z czego blisko 41 mln. zł stanowiły
dotacja i pożyczka z WFOŚiGW
w Łodzi.
Firmy Strabag z Pruszkowa
i Molewski z Włocławka nie zgodziły się jednak z rozstrzygnięciem przetargowym i zaskarżyły
je do Krajowej Izby Odwoławczej.
Na początku roku odbyły się dwie
długie rozprawy, podczas których
firmy starały się wykazać, że poREKLAMA

stępowanie o udzielania zamówienia publicznego zostało przeprowadzone przez ZM „Bzura”
w sposób nie zapewniający uczciwej konkurencji, a także, iż wyłonione konsorcjum nie spełniło
wszystkich warunków przetargowych. – Z 61 zarzutów udało nam
się obronić 59 – powiedział nam
Przemysław Milczarek, członek
zarządu ZM „Bzura”.
Wyrok nakazujący odrzucenie
wybranej oferty zapadł 13 lutego. – Uzasadniony został niespełnianiem warunków postępowania,
a dokładniej brakiem wykazów
maszyn i elementów systemów
wentylacyjnych – precyzuje Milczarek.
Łakomy kąsek
Oczekiwanie na dostarczenie
wyroku wraz z uzasadnieniem,
bez którego nie były możliwe
dalsze procedury, trwało około
miesiąca. – Podjęliśmy działania
w dwóch kierunkach. Po pierwsze termin ukończenia inwestycji do końca roku był już mało realny z powodu przedłużających
się procedur. Było to technicznie
niemożliwe. Dlatego wystąpiliśmy do WFOŚiGW, który przekazał nam środki na budowę za-

kładu, o zgodę na przedłużenie
terminu realizacji programu –
opowiada Milczarek.
Kolejnym krokiem było wystąpienie do wójtów i burmistrzów
o zwiększenie środków na realizację inwestycji, gdyż każda
kolejna oferta w przetargu była
droższa od wyłonionej. – Prowadziliśmy rozmowy, które wskazywały, że uzyskamy akceptację
zaproponowanych
rozwiązań,
dlatego 23 marca unieważniliśmy
przetarg zgodnie z tym, co nakazała KIO – dodaje członek zarządu „Bzury”.
Pod koniec kwietnia spłynęła
z Wojewódzkiego Funduszu

Wystąpiliśmy
doWFOŚiGW,który
przekazałnamśrodki
nabudowęzakładu,
ozgodęna
przedłużenieterminu
realizacjiprogramu.
Przemysław Milczarek

zgada o przedłużenie programu
na realizację inwestycji do końca 2018 roku. – Otworzyła nam
się furtka na dwa działania: albo
unieważnić przetarg i ogłosić
nowy, albo dołożyć pieniądze
i zapraszać kolejne firmy z listy –
mówi nam Milczarek. Jak tłumaczy, obserwując rynek zamówień
publicznych i rosnące ceny materiałów budowlanych, nikłe były
szanse, by przy ponownie ogłoszonym przetargu wpłynęły niższe oferty budowy zakładu. Zdecydowano się więc na to drugie
rozwiązanie.
– Procedura postępowania
przy zamówieniach publicznych
nakazuje w takich przypadkach
zaprosić do przetargu kolejną firmę, którą było konsorcjum wykonawców Lider Molewski Sp.
z o.o. z ofertą za blisko 59 mln. zł
– wyjaśnia Milczarek. Firma została poproszona o złożenie bieżących dokumentów, jednak nie
dostarczyła wszystkich. Związek podjął decyzję o odrzuceniu
oferty, jednak firmie przysługuje odwołanie do KIO. W stawce
pozostają jeszcze dwie oferty, należące do firmy Strabag i Zakładu Techniki Ochrony Środowiska
„Foleko”.

Jak zauważa Przemysław Milczarek, budowa zakładu w Piaskach Bankowych to łakomy kąsek dla firm, ponieważ ostatni
rok był kiepski pod kątem dużych inwestycji. – To wyspecjalizowane roboty branżowe, tu jest
konkretna technologia, dlatego
firmy walczą – ocenia. Jak przyznaje, związek spodziewał się, że
będą odwołania od rozstrzygnięcia przetargowego, ale nie sądzono, że wszystko będzie trwało tak
długo.
Nie bez emocji
W międzyczasie zwołano Walne Zgromadzenie ZM „Bzura”, na
którym niemal jednogłośnie (przy
jednym głosie wstrzymującym
się), podjęto decyzję o zwiększeniu środków na budowę zakładu
w Piaskach Bankowych. Zwiększenie polegało na tym, że uchwalono składki członkowskie na
2018 rok, czyli na okres, o który
Wojewódzki Fundusz zgodził się
przedłużyć termin realizacji programu.
Kilkakrotnie na sesjach rad
gmin w całym powiecie reporterzy NŁ mogli odnieść wrażenie,
że atmosfera wokół budowy zakładu gęstnieje, a powodem jest

Atmosferawokół
budowyzakładu
gęstnieje,apowodem
jestzniecierpliwienie.
zniecierpliwienie. Z relacji wiemy, że podczas zgromadzenia wywiązała się na ten temat dyskusja.
– To naturalne, że każdy wójt
czy burmistrz patrzy z perspektywy swojego podwórka. Pojawiają
się naciski ze strony radnych czy
mieszkańców. Czasami trudno
jest wytłumaczyć, dlaczego tak
długo trwa procedura przetargowa
– mówi Milczarek.
Przekonuje, że rozumie to zniecierpliwienie, bo zgodnie z planami od 1 stycznia 2018 roku zakład
w Piaskach Bankowych miał przejąć odpady z gmin, tymczasem
w niektórych gminach kończą się
przetargi na zamówienia publiczne i staną one przed koniecznością
ogłoszenia nowych. Tymczasem
drastycznie rosną ceny składowania odpadów. – Stąd te obawy, one
są zawsze – mówi Milczarek. I dodaje, że mimo dyskusji, w głosowaniu wszystkimi głosami „za”
i przy tylko jednym „wstrzymującym się” przyjęto zwiększenie
środków. 
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Rolnictwo|Czykolejneprzymrozkispowodujądalszestratywsadach?

Wiosna nie rozpieszcza sadowników
Kwietniowe przymrozki spowodowały, że wielu
sadowników już teraz szacuje straty. U niektórych z nich
mogą być znaczne. Tymczasem synoptycy zapowiadają
kolejne nocne przymrozki, które – jeśli będą trwały kilka
godzin – mogą spowodować dalsze straty.

marcin.kucharski@lowiczanin.info

O nawrocie zimy, który na pewno zaszkodził kwitnącym drzewom owocowym, pisaliśmy już
w NŁ 16/2017 z 20 kwietnia
w artykule „Czy uprawy przetrwają zapowiadane mrozy”.
Ostrzegaliśmy – za synoptykami
– że z czwartku na piątek (20/21
kwietnia) temperatura może spaść
do -5°C. To mogła być hiobowa
wieść dla sadowników, choć niektórzy rolnicy już wtedy widzieli, że jest źle. Poprzednie noce,
a w zasadzie poranki były miejscami mroźne. Prognozy na szczęście
nie sprawdziły się w 100% – tak
niskich temperatur, które utrzymywałyby się przez kilka godzin,
w naszym rejonie nie odnotowano.
Straty w sadach jednak są i to
niemałe. O tym, jaka będzie ich
faktyczna skala, będzie jednak
można przekonać się w ciągu najbliższych dni – tym bardziej, że
synoptycy zapowiadają kolejne
przymrozki, które mogą powiększyć straty w sadach.
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
wydało w poniedziałek, 8 maja
ostrzeżenie przed przymrozkami na obszarze województwa. Na
podstawie IMGW-PIB Biura Prognoz Meteorologicznych Oddział
w Poznaniu miejscami prognozuje się spadek temperatury od -1°C
do -3°C, przy gruncie do -5°C –
w nocy z 9 na 10 maja. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska
według biura wynosi 95%.
– Poprzednie przymrozki spowodowały, że u mnie w sadzie nie
będzie wcale moreli. Wymroziło je całkowicie. Znajomi mówią,
że zmarzło też bardzo dużo brzoskwiń, czereśni, wiśni. Brzoskwinie ratuje to, że mają różne okresy kwitnienia i niektóre jeszcze
nie zakwitły, jak były poprzednie
przymrozki – powiedział nam sadownik z Bednar Bogdan Kosiorek.
W jego gospodarstwie sadowniczym wymarzły też kwiaty
niektórych odmian jabłoni. Sadownik szacuje, że amerykańska, letnia odmiana jabłoni „Ear-

ly Geneva” (wyselekcjonowana
w Stacji Doświadczalnej Geneva, w stanie Nowy Jork, ze skrzyżowania odmian Quinte i Julyred) wymarzła nawet w około 95
procentach. – Żywe są jedynie te
kwiaty, które podczas poprzednich przymrozków jeszcze nie
zdążyły otworzyć się, ale z tych
ostatnich kwiatów i tak zwykle
prawie nie ma owoców – relacjonuje sytuację na podstawie swojego doświadczenia, obserwacji
i wielu rozmów z kolegami – sadownikami.
Jabłoń „Early Geneva” jest
średnio wrażliwa na mróz, bez
większych uszkodzeń wytrzymuje zimą nawet do -25°C. Kwitnie
jednak dość wcześnie, co powoduje, że kwiaty mogą być uszkadzane przez wiosenne przymrozki. Drzewa tej odmiany zaczynają
owocować wcześnie lub bardzo
wcześnie, zwykle najpóźniej
w trzecim roku po posadzeniu.
Owocują corocznie, dość obficie
– niestety, nie w tym roku. Dla
konsumentów końcowych oznacza to, że w tym roku może nie
być wczesnych, najsmaczniejszych owoców.

Wsadachjestteż
corazbardziejmokro,
sadownicymogąmieć
kłopotzwjechaniem
donichciągnikami
zopryskiwaczami.
Ciągnikijużzagrzebują
sięwmiękkiejziemi.
Według sadownika z Bednar zapowiadane w najbliższych
dniach, z wtorku na środę oraz ze
środy na czwartek, przymrozki
mogą jeszcze spowodować kolejne straty. – Aplikacja pogodowa
w moim telefonie dzisiaj wskazuje, że ma być tylko około minus
jeden stopień i krótko, więc nie
powinno być bardzo źle – uważa.
Problem z owocami jabłek mógłby być poważniejszy, jeśli przymrozek utrzymałby się przez kilka godzin, a spadek temperatury
sięgnąłby kilku stopni – tak, jak

Helena Kołodziejska

TOMASZBARTOS

MARCIN
KUCHARSKI

Stratywsadachbędą
spore,aległównie
wśródtychdrzew,
którewcześniekwitną
–brzoskwiń,czereśni,
gruszek.Morelipewnie
wcaleniebędzie.
Ucierpiałateżczęść
wczesnychjabłek.

Kwitnący sad w okolicach Kompiny w gminie Nieborów.Wkrótceokażesię,czykwiatyniezostałyprzemrożone.

to miało miejsce w pierwszej połowie kwietnia.
Bogdan Kosiorek nie zamierza w żaden sposób dodatkowo
zabezpieczać sadu, tym bardziej,
że stosowane przez sadowników
metody nie zawsze bywają skuteczne.. – Poprzednio część sadu,
tam gdzie są Genevy, starałem się
trochę „zadymiać” przyczepą słomy, ale nie pomogło. Kolega sadownik zamgławiał sad przez kilka dni, wydał sporo pieniędzy i też
mu Genevy zmarzły. Można było
lepiej wydać te pieniądze – mówi.
Nie tylko zimno
stwarza problem
W najbliższych dniach sadownicy będą zwracali baczniejszą uwagę m.in. na śliwki. Część
z nich jeszcze nie kwitła podczas poprzednich przymrozków.
W tym przypadku problemem
może jednak okazać się deszczowa pogoda. – Nie wiadomo, jak
to będzie z zapyleniem, bo na
kwitnienie śliwek przypadł ciężki okres dla pszczół – mówi. Niezapylone kwiaty mogą dać małe
śliwki, które spadną, zanim osiągną dojrzałość do zbioru.
Gospodarz zwraca uwagę na
jeszcze jeden problem, z którym
w ostatnich dniach muszą borykać się sadownicy. – Pogoda jest
dla nas zła, bo uniemożliwia prowadzenie ochrony przed chorobami. Może być dużo parcha...
– mówi. W sadach jest też coraz
bardziej mokro i w związku z tym
sadownicy mogą mieć kłopot
z wjechaniem do sadu maszynami, np. ciągnikami z opryskiwa-

PRZEDSZKOLEWKIERNOZI

RZUT OKIEM|MARSZEKOLOGICZNYWKIERNOZI
Ulicami Kiernozi przeszedł na
początku maja „przedszkolny
marsz ekologiczny”. Pamiątką
ponimsąwykonaneprzez
miejscowychprzedszkolakówplakaty
ocharakterzeekologicznym,które
zawisłynasłupachogłoszeniowych.
Marszzorganizowanyzostałw
ramachobchodówDniaZiemi.
Plakatyzostaływykonanewramach
konkursuMałyEkolog.–Mamy
nadzieję,żehasłauwidocznionena
plakatachzachęcąmieszkańców
Kiernozidodbaniaośrodowisko
naturalne,anaszagminabędzie
corazpiękniejsza–podsumowuje
dyr.przedszkolaMarzena
Bogucka.mak

czami. Ciągniki już zagrzebują się
w miękkiej ziemi.
Niektórzy
już szacują straty
– Straty w sadach będą na pewno. Dzisiaj to już nie ulega wątpliwości. Jeszcze natomiast nie
zostały odpowiednio oszacowane. Zapowiadane są kolejne przymrozki, więc ewentualne szacowanie strat będzie za jakiś czas
– powiedział nam Tadeusz Żyto
z łowickiej placówki terenowej
bratoszewickiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Według niego, o ile przymrozki mogły spowodować straty w sadach, na
polach nie powinny być bardzo
dużym problemem.
Gmina Kiernozia po kwietniowych przymrozkach poinformowała wojewodę, że może zachodzić konieczność powołania
komisji, która będzie szacowała
straty przymrozkowe. Formalnie
REKLAMA

takich komisji jeszcze nie ma. Są
powoływane w gminach – uczestniczą w nich pracownicy gminy,
ODR-u oraz Izby Rolniczej. Zajmują się zbieraniem danych w terenie i dokładnym szacowaniem
strat. – Największe straty mogą
być w sadach, a tych w naszej
gminie prawie nie ma. Mogły jednak też ucierpieć niektóre oziminy
– powiedział nam sekretarz gminy
Kiernozia Jarosław Bogucki.
– Straty w sadach będą spore, ale głównie wśród tych drzew,
które wcześnie kwitną – brzoskwiń, czereśni, gruszek. Moreli
pewnie wcale nie będzie. Ucierpiała też część wczesnych jabłek –
uważa Helena Kołodziejska z łowickiej placówki terenowej ODR
zajmująca się m.in. gminą Nieborów. Gmina ta już wstępnie poinformowała Urząd Wojewódzki
w Łodzi – na tę chwilę głównie do
celów statystycznych oraz oszacowania skali problemu w regionie –

o zgłoszonych stratach. – Z uwagi
na krótki termin na składanie informacji oraz okres kwitnienia roślin, część mieszkańców nie podała w wyznaczonym terminie strat
w uprawach. Podane powierzchnie mogą być większe – zastrzega
jednak wójt gminy Nieborów Andrzej Werle.
Straty zgłosiło w tej gminie 38
gospodarstw. W wyniku mrozów
uszkodzeniu uległy sady (m.in.
jabłonie, grusze, czereśnie, śliwy, wiśnie, brzoskwinie) oraz truskawki, czarna porzeczka, żyto,
pszenżyto oraz bób. Najwięcej
strat dotyczy powierzchniowo jabłoni. Straty w różnym stopniu
występują na ponad 91 ha sadów
jabłoniowych na terenie gminy Nieborów. Ponadto straty są
w sadach, gdzie rosły między innymi grusze – 6 ha, czereśnie –
2 ha, śliwy – 4,25 ha, czarna porzeczka – 5,4 ha, bób – 4,35 ha,
pszenżyto – 2 ha.
Sadownicy oczekują, że wprowadzone zostaną dopłaty do hektara sadów. Tego rodzaju pomoc
była uruchamiana np. w związku
z embargiem eksportu do Rosji,
suszą czy gradobiciem. Dopłaty te
były różne – na poziomie 400-800
zł na hektar. 
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Aktualności
KRÓTKO I NA TEMAT

Łowicz|ProgramErasmusPlus

KRZYSZTOFMIKLAS

Goście z Turcji, Włoch i Hiszpanii
w Gimnazjum nr 2

W minioną sobotę największa
partia opozycyjna (w skrócie PO)
zorganizowała w stolicy marsz
zwolenników swoich, ale i innych
ugrupowań będących w zapiekłej kontrze do obecnie rządzących, tzw. Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Także
SLD. Nazwała ten piknikowy
przemarsz Marszem Wolności, co
by się zgadzało, bo wolność mamy
teraz taką, jakiej nie doświadczyliśmy jeszcze w historii. Wolno
przecież robić niemal wszystko, co
się chce. Niemal, bo w majestacie
prawa teraz nie wolno kraść i grabić, a jeszcze do niedawna właśnie
w stolicy grabiono nieruchomości za niewyobrażalnie gigantyczne kwoty. No i nie ma zgody między innymi na tzw. małżeństwa
homoseksualne, czego domaga się
publicznie pani Lubnauer, ważna persona z „Nowoczesnej”. Ale
skoro ta „nowoczesna” pani i jej
podobni tak bronią Konstytucji,
to ta przecież wyraźnie mówi, że
małżeństwem jest związek kobiety
i mężczyzny (art. 18).
Trasa przemarszu była wielce
symboliczna, z czego organizatorzy chyba nie zdawali sobie sprawy. Zbierano się przed Ratuszem
na Placu Bankowym, w którym to
gmachu do niedawna umożliwiano cwaniakom rozszabrowywanie
cudzych placów i kamienic, a kończono ów piknik na Placu Konstytucji. Kto, jak kto, ale obecny szef
PO, Grzegorz Schetyna, przecież
historyk (wprawdzie po wrocławskim, a nie warszawskim uniwersytecie) powinien wiedzieć, że plac
ów zawdzięcza swą nazwę konstytucji PRL z roku 1952, pisanej
REKLAMA

w Moskwie. Więc nie jestem pewien, czy z tamtą konstytucją było
mu tak bardzo po drodze? Przypominała też ta trasa PRL-owskie
pochody 1-majowe, które szły
właśnie Marszałkowską od tego
samego placu, co teraz. Tyle że jego
patronem był wówczas „krwawy
Felek”, Feliks Dzierżyński, a na
Placu Defilad dla wodzów PRL-u
ustawiano pilnie strzeżoną trybunę honorową.
„Jest nas ponad sto tysięcy”
grzmiał ze sceny na Bankowym
przewodniczący Schetyna (złośliwcy wymawiają z niemiecka:
Szetyna), choć w telewizyjnych relacjach, oddanej bez reszty organizatorom, stacji TVN (z przedstawicielem Łowicza w jednej
z reporterskich ról) nawet „na oko”
było widać, że tych tysięcy może
być najwyżej kilkanaście. I na tyle
oceniła to warszawska policja,
a nawet wierna PO „Gazeta Wyborcza”.
Kilkadziesiąt lat temu często bywałem na imprezach sportowych na warszawskim Stadionie X-lecia, które gromadziły
po 80 tysięcy widzów. Po ich zakończeniu odbywał się wielki powrót kibiców do centrum, choć ci,
którzy mieszkali po prawej stronie Wisły, oddalali się w kierunku
przeciwnym. Można więc szacować, że w stronę Śródmieścia udawało się per pedes około pięćdziesięciu, może sześćdziesięciu tysięcy.
I był to jeden wielki tłum, człowiek przy człowieku, od Ronda
Waszyngtona przez Most Poniatowskiego aż do Marszałkowskiej.
Całkowicie
nieporównywalny
z tym, co można było za po-

średnictwem kamer telewizyjnych zobaczyć w minioną sobotę.
Ale Schetyna był wtedy dziecięciem z Opola, więc takiego porównania mieć nie mógł.
Nie wiem, ilu przedstawicieli
– obrońców rzekomo zagrożonej
wolności miały w minioną sobotę w Warszawie Łowicz i Ziemia
Łowicka? Skoro do uczestnictwa
zachęcali szefowie partii opozycyjnych, to przypuszczać można,
że wierni swym wodzom i głoszonym ideom działacze PO i PSL na
czele z funkcyjnymi (starosta, wójtowie, radni) stawili się w stolicy
w komplecie.
Za to lud łowicki miał na Błoniach piknik zorganizowany przez
władze miasta. Była w dużej ilości „wyborcza” kiełbasa i kaszanka z grilla obsługiwanego w czynie
społecznym przez samorządowców. Oczywiście spoza wspomnianych wcześniej partii, bo ci byli,
a przynajmniej powinni być wówczas w Warszawie. I było naprawdę smacznie i w ogóle fajnie. A lokalne wybory być może już za rok,
bo niewykluczone, że Sejm je przyspieszy. Takie mam „przecieki”
z ulicy Wiejskiej (warszawskiej, nie
łowickiej). Nie mówiąc o innym
„przecieku”, który uraduje panów burmistrzów Łowicza, Głowna, Strykowa, Żychlina oraz wielu
wójtów. Podobno PiS ma zrezygnować z pomysłu ograniczenia
do dwóch kadencji burmistrzów
i wójtów. Więc jeden problem powodujący bezsenność może niebawem spadnie wam z głowy. Ale
drugi pozostanie. Wybory, przyspieszone czy nie, trzeba będzie
jeszcze wygrać. 

Do końca tygodnia
Gimnazjum nr 2 im. Jana
Wegnera w Łowiczu będzie
jeszcze gospodarzem
kolejnego spotkania
w ramach międzynarodowego
projektu pt. „Employability
on Stage” co w wolnym
tłumaczeniu oznacza
„Doradztwo zawodowe
na scenie” w ramach
programu Erasmus Plus.
W Łowiczu gości 40 uczniów
(24 z Hiszpanii, 10 z Włoch i 6
z Turcji) w wieku porównywalnym do „naszych” gimnazjalistów
wraz z 11 nauczycielami.
Goście zostali powitani dzisiaj, w poniedziałek, 8 maja w godzinach popołudniowych w sali
Gimnazjum nr 2. Międzynarodowe spotkanie w Łowiczu jest podsumowaniem dwuletniej współpracy. Projekt był realizowany od
października 2015 roku. Uczestniczą w nim szkoły z Viterbo we
Włoszech, Gebze w Turcji oraz
znana już z Comeniusa szkoła
z Santpedor w Hiszpanii.
Gimnazjaliści w środę, 10 maja
wspólnie wystawili widowisko
pod tytułem „Employability on
Stage”, które było zbiorem scenek
na temat wyboru zawodu, poszukiwania pracy, kariery. Pierwszy
wieczór po przyjeździe zagraniczni uczniowie spędzili już u rodzin
z Łowicza – rodziców gimnazjalistów z wegnerowskiej „Dwójki”.
Nauczyciele zostali zakwaterowani w hotelu Eco.
Powitanie w szkole było głośne
i gorące - część z uczniów zna-

MARCINKUCHARSKI

Sobotnie pikniki

Społeczność Gimnazjum nr 2 wŁowiczugorącopowitała
zagranicznychgościnaszkolnymkorytarzu.

ła zagranicznych gości bądź to
z poprzednich wyjazdów do Katalonii. Turcji czy Włoch czy
też zapoznała się przez Internet.
W okresie dwóch ostatnich lat
było to już czwarte takie spotkanie. Gości przywitała dyrektor
Mirosława Walczak oraz Agata
Kołucka. Po kolegów z Katalonii, Turcji i Włoch wychodzili łowiccy gimnazjaliści, u których goście przez kilka najbliższych dni
mieszkali. Każdy z nich został
obdarowany pakietem łowickich
upominków. Zabawnych sytuacji
i pomyłek podczas powitania nie
brakowało. Niektórzy znali się bowiem tylko „przez Internet”.
Pierwszy dzień pobytu w Łowiczu - wtorek upłynął pod znakiem prób do przedstawienia na
scenie Łowickiego Ośrodka Kultury, spacerach po Łowiczu oraz

popołudniowym wyjeździe do
skansenu w Maurzycach. W środę
były dalsze próby, a o 12.30 premiera widowiska „Employability
on Stage”. Później zagraniczni nauczyciele spotkali się w sali USC
z burmistrzem Krzysztofem Kalińskim oraz planowana była wizyta w domu Jana Wegnera. Gimnazjaliści wieczorem spotkali się
na integracyjnej dyskotece w gimnazjum. W czwartek przewidziany był wyjazd do Warszawy.
Interesująco zapowiada się natomiast piątek. Od rana goście
i polscy gimnazjaliści wspólnie
mają uczestniczyć w lekcjach
otwartych. Poprowadzić je mają
wspólnie polscy i zagraniczni nauczyciele. Później planowany jest
wyjazd do Nieborowa i Arkadii.
Goście wyjadą z Łowicza w sobotę wcześnie rano.
mak
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Gmina Łowicz|EdwardMazuropowiadałomeczachżużlowych

Otrębusy|SukcesRunnigOSP

Zawodnik pierwszoligowego
Klubu Żużlowego „Orzeł”
Łódź Edward Mazur wraz
ze swoim teamem technicznym
odwiedził w piątek, 5 maja
uczniów Szkoły Podstawowej
w Niedźwiadzie.

Ochotnicza Straż
Pożarna w Polesiu
zdobyła główną
nagrodę
w Ogólnopolskim
Konkursie
na Najlepsze
Inicjatywy
dla Społeczności
Lokalnych z udziałem
OSP i Samorządów
„Floriany 2017”.
W konkursie
doceniono działalność,
działającego
przy straży,
klubu biegaczy.

Czy ten motor jeździ do tyłu?

REKLAMA

MARCINKUCHARSKI

Uczniowie mieli okazję zadać żużlowcom wiele pytań oraz „przymierzyć się” do kosztującego około 50
tys. złotych motoru. Część spotkania odbyła się w sali gimnastycznej,
a część na dworze, gdzie zaparkowali
też samochód, którym podróżuje Mazur Team. Samochodem tym żużlowcy nie tylko przemieszczają się z toru
na tor, ale zdarza się, że w nim mieszkają nawet po kilka dni, np. podczas
zawodów daleko od klubu czy też
miejsca zamieszkania.
– Jak szybko pan jeździ po torze?
Czy miał pan kiedyś wypadek? Ile
biegów na motor, którym pan jeździ?
Czy można nim jeździć do tyłu? – pytały dzieci sportowca. – Na prostej jedziemy ponad 100 kilometrów na godzinę. Motor ma tylko jeden bieg i nie
jeździ do tyłu – odpowiadał na pytania
23-letni sportowiec. Duże zdziwienie
wywołała informacja, że motor żużlowy nie ma hamulca. Zawodnicy hamują silnikiem oraz w końcowej fazie
jazdy – własnymi nogami.
Mimo młodego wieku Edward
Mazur już aż osiem razy był kontuzjowany. – To były głównie złamania
rąk, obojczyka i potłuczenia – mówił.
Uczniów SP Niedźwiada jednak to
nie wystraszyło i po spotkaniu wielu

Ogólnopolska nagroda
dla druhów z Polesia

Edward Mazur – zawodnik I-ligowego Klubu Żużlowego „Orzeł” Łódź odwiedziłuczniówwNiedźwiadzie.

z nich deklarowało, że chciałoby „jeździć motorem jak ten pan”.
Zanim jednak któryś z uczniów
rozpocznie
karierę
żużlowca,
Edward Mazur zachęcał do aktywnego kibicowania. – Najbliższy tor
jest w Łodzi. To niedaleko, więc
może nie będziecie mieli większych trudności, żeby namówić rodziców na wycieczkę na mecz żużlowy. Mecze są głównie w niedziele
– zachęcał zawodnik. – Oglądanie
w telewizji nie dostarcza takich emo-

cji – mówił. Dzieci otrzymały też na
pamiątkę gazetki meczowe wydawane przez KŻ „Orzeł” Łódź.
Spotkanie z żużlowcami było
możliwe dzięki nawiązaniu stałej umowy sponsorskiej przez firmę GMG Elektrosystem z Łowicza
z pierwszoligowym Klubem Żużlowym „Orzeł” Łódź. Właścicielem
firmy jest wieloletni fan wyścigów
żużlowych Łukasz Grocholewicz. –
Od dziecka fascynowałem się tym
sportem i jeździłem często na mecze

żużlowe – mówił w rozmowie z NŁ.
To właśnie Łukasz Grocholewicz
poprowadził w Niedźwiadzie rozmowę ze sportowcem. W ramach
współpracy sponsorskiej żużlowcy
będą – za pośrednictwem łowickiej
firmy – odwiedzać szkoły w powiecie łowickim. Była to pierwsza z takich wizyt. Kolejne odbędą się jeszcze przed wakacjami.
mak
Zapraszamy do obejrzenia
galerii zdjęć ze spotkania na
stronie www.lowiczanin.info

Konkurs został zorganizowany po raz pierwszy przez Zarząd Główny OSP RP i miesięcznik
„Strażak”. Można było
zgłaszać do niego inicjatywy zrealizowane w latach
2015-2016. We wszystkich
kategoriach wybrano 21
zwycięzców spośród 57
nominowanych. Zgłoszeń
było 375 ze wszystkich województw w kraju.
Gala finałowa miała
miejsce w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.
Statuetki
„Florianów”
wręczano w różnych kategoriach. OSP Polesie
otrzymała ją w kategorii

„Rozwój sportu, rekreacji
oraz turystyki – projekt realizowany samodzielnie”.
Była to jedyna nominacja
z województwa łódzkiego. O przyznaniu statuetki
dla Polesia poinformował
na gali wicemistrz olimpijski w kolarstwie szosowym
Czesław Lang, a nagrodę wręczał im m.in. były
premier Waldemar Pawlak. Obaj zasiadali w dziewięcioosobowej kapitule
konkursu. Na zakończenie
zebrani w sali goście mieli przyjemność wysłuchać
koncertu „Mazowsza”.
Przypomnijmy, że w Polesiu powstał klub zrzeszający przeszło 60 miłośników biegania, a także około
30 uprawiających nordic
walking. Spotykają się oni
na regularnych treningach
kilka razy w tygodniu.
Jego członkowie biegali też
w Półmaratonie Łowickim i Skierniewickim, warszawskich biegach na 10
km. Wielkim sukcesem organizacyjnym okazała się
zorganizowana przez nich
w ubiegłym roku impreza
biegowa, w której udział
wzięło 220 zawodników.
W tym roku impreza odbędzie się po raz drugi – 25
czerwca pod nazwą „Running/Walking OSP Polesie”.
tm
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Czy świetlice środowiskowe
nie są już potrzebne?

Największyproblem
tkwiwtym,aby
przekonaćdzieci
imłodzieżdotego,aby
ztego,coimsiędaje
mądrze,korzystały.

Kilka lat temu w Łowiczu funkcjonowały 4 świetlice środowiskowe, z których korzystały dzieci najczęściej ze szkół
podstawowych, rzadziej z klas I-III gimnazjów. Świetlice takie stwarzały im możliwość spędzenia czasu po szkole,
w przyjaznym i bezpiecznym środowisku. Dzieci mogły liczyć na pomoc przy odrabianiu lekcji, posiłek, wspólną
zabawę z rówieśnikami pod okiem opiekunów lub inne atrakcje. W tym roku w naszym mieście pozostała już tylko
jedna świetlica – przy parafii Świętego Ducha. Czy to oznacza, że miejsca takie nie są już potrzebne?

mirka.wolska@lowiczanin.info

Przypomnijmy, że spośród 4
wspomnianych świetlic aż dwie
działały w centrum miasta, na
dodatek w bliskim sąsiedztwie:
przy Starym Rynku w domu parafialnym przy katedrze oraz na
początku ul. Podrzecznej w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu „Nadzieja”. Mało kto pewnie pamięta, że przez pewien
czas w tym samym rejonie miasta świetlicę prowadzili też ewangelicy. Ta jednak funkcjonowała
najkrócej z pozostałych, o których tu piszemy.
Kolejna świetlica była inicjatywą parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Brzozowej i działała w pomieszczeniach
przy kościele na Korabce.
Kilka lat temu parafia katedralna zaprzestała tej inicjatywy. Ale
jeszcze w ubiegłym roku działały trzy pozostałe: w „Nadziei”,
na Korabce i przy Świętym Duchu. Teraz pozostała tylko ostatnia z nich.

Obecnie wszystkie pomieszczenia, zktórychkorzystaStowarzyszenieWolontariatu„Nadzieja”,
przystosowanesądoprowadzonejtutajrehabilitacji.

znacznym lub umiarkowanym.
Jest ona bezpłatna.
Uważa ona jednak, że świetlica dla dzieci jest potrzebna, może
nawet bardziej o charakterze socjoterapeutycznym niż środowiskowym. Bo są dzieci trudne,
z różnymi problemami i im trzeba pomagać. Ale do tego potrzebne jest i miejsce, i fachowcy. Dlatego są takie plany na przyszłość,
jeśli stowarzyszenie pozyska lokal, np. w obecnym Gimnazjum
nr 1 w Al. Sienkiewicza, aby taka
świetlica powstała.
– Ale na pewno do prowadzenia świetlicy wrócimy. Przecież od tego zaczynaliśmy naszą
działalność – deklaruje Elżbieta
Błaszczyk.
A nawet teraz, gdy świetlicy
nie ma – a warto dodać że funkcjonowała ona od 2007 roku – zarząd stowarzyszenia ma kontakt
z dziećmi i wolontariuszami, aby
w razie potrzeby zorganizować
im pomoc w nauce, np. w języku
angielskim czy matematyce.

MIROSŁAWAWOLSKA-KOBIERECKA

Skupiliśmy się
na rehabilitacji
W Stowarzyszeniu Centrum
Wolontariatu „Nadzieja” dowiedzieliśmy się, że świetlica nie
została zlikwidowana, jedynie
zawieszona. W miejscu, gdzie
działała, pozostał jeszcze szyld
z jej nazwą „Przystanek edukacja”. Zawieszenie działalności
spowodowane było tym, że sto-

MIROSŁAWAWOLSKA-KOBIERECKA

MIRKA WOLSKA
-KOBIERECKA

warzyszenie rozwijało rehabilitację niepełnosprawnych dzieci
i dorosłych, co wymagało wydzielania pomieszczeń dla poszczególnych pracowni, gdzie
prowadzona jest muzykoterpia,
fizoterpia, terapia zajęciowa, masaż tradycyjny, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem
i logopedą. W końcu na świetlicę
zabrakło miejsca.
Elżbieta Błaszczyk – założycielka, a obecnie członek zarządu Stowarzyszenia Wolontariatu
„Nadzieja”, powiedziała nam, że
proces ten zaczął się od tego, że
na świetlicę przychodziły m.in.
dzieci niepełnosprawne. Opiekunowie widzieli, że nie wystarczy
dać im opiekę na kilka godzin,
ponieważ one przede wszystkim potrzebują pomocy fachowej: usprawnienia i rehabilitacji,
która da im w przyszłości szansę na usamodzielnienie. Stąd też
od 2008 rozwijano ten kierunek
z wykorzystaniem dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dzisiaj z rehabilitacji w „Nadziei” korzystają 42 osoby: 24
dzieci, 18 dorosłych, którzy przychodzą na miejsce oraz 10 dorosłych – których rehabilitanci odwiedzają w domu. Zajęcia
w każdej dziedzinie są indywidualne i trwają po godzinie. Poza
wymienionymi
pracowniami
„Nadzieja” ma też w swojej ofercie hipoterapię, która realizowana jest w Otolicach, u Katarzyny
i Tomasza Stawickich. Z rehabilitacji korzystać mogą dzieci oraz
osoby dorosłe z orzeczeniami
o niepełnosprawności w stopniu

kały pomocy, gdy dzieci miały
problemy z nauką.
Z podejściem dzieci było różnie. Były takie, które bardzo chętnie przychodziły, inne mocno
kombinowały. Na przykład przychodziły na świetlicę bez plecaka, mówiąc, że były w domu go
zostawić i już same odrobiły lekcje. Po sprawdzeniu tego przez
opiekunów często okazywało się,
że nie była to prawda.
Podobna liczba dzieci zapisanych (24) była na świetlicę na
Korabce, która działała 12 lat.
Przychodziły różnie, raz było ich
np. 8, innym razem 16. Nigdy nie
było ich na świetlicy tyle, ile było
zapisanych. Ks. Adam Domański
mówi, że mniejsze zainteresowanie świetlicą to jedna z przyczyn
jej zawieszenia. Ale nie przekreśla idei ostatecznie. Nie wyklucza, że parafia do niej wróci –
może jeszcze w tym roku.

Świetlica dla dzieci i młodzieży została jedynie na tabliczcebudynku
przyul.Podrzecznej.

Co dzieci
przyciąga?
Na świetlicę przy ul. Podrzecznej zapisanych było zwykle około
20-25 dzieci. Przychodziło kilkanaście, czasem kilkoro. Najchętniej pokazywały się w okolicach
Bożego Narodzenie, Dnia Dziecka – gdy można było liczyć na
prezenty lub inne atrakcje, np.
wycieczki. W dni nauki szkolnej
świetlica czynna była w godz. 1317, w wakacje już od godz. 10.
Miasto dofinansowywało działalność świetlicy przyznawaną corocznie dotacją.
Pytana o podejście rodziców,
Elżbieta Błaszczyk odpowiada,
że nieraz rodzice bardzo zabiegali o to, aby dzieci mogły korzystać ze świetlicy. – Po prostu
chcieli, aby dzieci były pod opieką, gdy oni są w pracy albo szu-
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Miejska dotacja
jest za mała
Anna Gawrońska, która prowadziła świetlicę przy parafii MB
Nieustającej Pomocy, powiedziała nam, że szkoda było jej żegnać
się z dziećmi. Była z nimi bardzo
zżyta, tym bardziej, że niektórzy

www.lowiczanin.info

„Słonko” – integracja
dzieci i młodzieży
Jedyną świetlicą, która nieprzerwanie działa w Łowiczu
od 2000 roku, jest „Słonko” –
prowadzona w parafii Świętego Ducha przez Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej. W obecnej chwili placówka obejmuje opieką 29 dzieci w wieku od 4 lat do 17. Dzieci
w wieku przedszkolnym trafiają
do niej zwykle wraz ze starszym
rodzeństwem.
REKLAMA

TOMASZBARTOS

jej podopieczni to wychowankowie wcześniejszego pokolenia
jej uczniów.
Zwraca ona jednak uwagę na
problem niewielkiej dotacji dla
tego typu działalności – która
wynosi 25 tys. zł na rok i utrzymuje się na tym poziomie od
pewnego czasu. Jej zdaniem jest
ona zbyt mała na to, aby spełnić oczekiwania, jakie stawia
Urząd Miejski. Bo same wynagrodzenie jej jako nauczycielki
to roczny koszt 19.500 zł. Ponieważ miasto wymaga, aby dzieciom zorganizować wycieczkę,
to udało się jej, na własną rękę,
szukając ofert w internecie, za 5
tys. zł zorganizować wyjazd do
Trójmiasta. Oferta biur podróży
na 3-dniowy wyjazd dla takiej
grupy dzieci wynosiła od 9 do
12 tys. zł.
Jeśli chodzi o wyżywienie
dzieci, które także trzeba im zapewnić, to ksiądz proboszcz dofinansowywał to.
– Ja też bym chciała, aby do
naszych dzieci przychodził psycholog i pedagog, ale nie mieliśmy na to pieniędzy – powiedziała nam Anna Gawrońska.



Dzieci ze świetlicy Słonko dzieląsiępoświęconymijajkaminaspotkaniuprzedświętamiWielkanocnymi
w2014roku.

„Słonko” zapewnia dzieciom
opiekę przez 4 dni w tygodniu,
po 4 godziny. W poniedziałki
i wtorki działa w godz. 14-18,
w środy i czwartki od 14.30 do
18.30. Pracująca w nim od 15
lat Dorota Guzek stara się, aby
dzieci przychodziły regularnie
(co najmniej 2 razy w tygodniu),
a nie tylko wtedy, gdy czekają na
nie jakieś atrakcje typu paczki
czy wycieczka. Mówiąc o swoich podopiecznych, wystrzega
się określenia, które dotykałoby
dzieci lub ich rodziny. Wyjaśnia,
że to nie są zwykłe rodziny, choć

czasem rozbite i zwykle niezaradne. Dzieci często są roszczeniowe, znają swoje prawa
i uważają, że im się wiele rzeczy należy, ale nie wiedzą, że
mają też obowiązki – i w szkole,
i w domu, i na świetlicy.
Dzieci, które korzystają ze
świetlicy, muszą przestrzegać regulaminu, w którym dokładnie
opisane są ich prawa i obowiązki. Zasady są dość surowe, bo –
jak przyznaje opiekunka – tego
wymaga praca z dziećmi. Jedną
z nich jest np. to, że jeden odpowiada za wszystkich, a wszyscy

za jednego. Jeśli dochodzi do
sporów – konflikt rozstrzyga sąd
koleżeński.
„Słonko” jest miejscem, gdzie
wszyscy mają się czuć bezpiecznie i dobrze. I jest to dla młodych
ludzi trochę szkoła życia, w której zdobywają umiejętności, których – niestety – rodzice ich nie
uczą. Samodzielnie przygotowują więc podwieczorek, muszą po
sobie sprzątać, mają czas na odrobienie lekcji, czytanie książek,
zabawę, czasem na komputer
w tzw. cichym pokoju, ale muszą
też po sobie posprzątać.

Z jednej strony zastosowane
zasady są wychowawcze, z drugiej – 25 tys. zł na rok na prowadzenie świetlicy to nie jest kwota duża, choć parafia zapewnia
bezpłatnie lokal i media. Wystarcza na wynagrodzenie opiekunki, na materiały potrzebne do
zajęć, ale brakuje pieniędzy na
zakup żywności na podwieczorki czy środki czystości. Właśnie
dlatego organizowane są akcje
zarobkowe w okresie świątecznym – sprzedaż palemek przed
Wielkanocą, kartek i choinek
z makaronu przed Bożym Narodzeniem. Pieniądze z tych akcji
są właśnie na to wykorzystywane. Pomaga placówce parafialny
Caritas, sponsorzy i darczyńcy.
Dorota Guzek przyznaje, że
może też liczyć na pomoc woluntariuszy, kleryków, obecnie
ma też pomoc stażystki. Podkreśla, że dzięki temu udaje się
dzieciom zapewnić opiekę, ko-
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repetycje, zajęcia terapeutyczne
o tematyce zagrożenia uzależnieniami. Największy problem
tkwi w tym, aby przekonać dzieci
i młodzież do tego, aby z tego, co
im się daje, mądrze korzystały.
Wyjątkowymi wydarzeniami
co roku są jasełka oraz przedstawienie wielkanocne. Wtedy na
występ podopiecznych „Słonka” zapraszani są goście z ratusza. Ale pomiędzy świętami jest
zwykła codzienna praca, czasem
niewdzięczna, w której opiekunka uczy młodych ludzi, gdzie są
granice ich wolności i jak powinno się żyć. Stara się nigdy
nie krytykować ich, ale mówić,
że są dobrzy, tylko niektóre ich
zachowania są złe. I że wiele
potrafią zrobić, tylko muszą się
nauczyć i spróbować. Cieszy ją
nawet taki drobiazg, że dzieci
ze świetlicy potrafią przygotować już samodzielnie chociażby
placki czy spaghetti... 

MIASTO CHCIAŁO WESPRZEĆ TRZY ŚWIETLICE
NapoczątkurokuUrząd
MiejskiwŁowiczuogłosił
konkursnarealizację
zadańpublicznychw2017
roku,którebędziewspierał
dotacjami.Podobniejak
w2016roku,przewidziano
wnimdotacjepo25.000
złroczniedla3świetlic
wdzielnicach:Korabka,
ŚródmieścieiBratkowice.
Dokonkursuwpłynęła
tylkojednaoferta-ze
StowarzyszeniaRodzin
Katolickich,dotycząca
prowadzenieświetlicy
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przyparafiiŚwiętego
Ducha.Zpozostałych
częścimiastaofertnie
było.Czytooznacza,że
wprzyszłościświetlicete
niebędąmogływznowić
działalności?Niekoniecznie.
Podmioty,którebędątym
zainteresowane,powinny
wcześniejzgłosićtaki
zamiardoratusza,wtedy
jestszansanato,że
danezadaniezostanie
uwzględnione
wregulaminiekonkursuna
kolejnyrok.mwk
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Na scenie oprócz piosenek o bezpieczeństwieuczniowieszkoły
wMysłakowiezaprezentowaliscenkęobrawurowojeżdżącychkierowcach.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mysłakowiezaprezentowałypiosenki
piosenkiobezpieczeństwie,np.oświatłachsygnalizacjiświetlnej.
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Dla najmłodszych w Mysłakowieczekałdmuchanybasenwypełniony
kulkami.

Mysłaków |Piknik„Zbezpieczeństwemwtle”

Dobra zabawa z policją i strażakami
Głównym organizatorem pikniku było Stowarzyszenie Rozwoju „Mysłaków i Spółka” oraz
szkoła. Jak powiedziała nam dyrektor placówki Urszula Jurgiewicz, w przeszłości organizowano
w szkole pikniki, ale zazwyczaj
dla uczniów i rodziców, tym razem postanowiono, aby impreza
była otwarta dla większej rzeszy
osób. Wybrano też jej temat przewodni i postawiono na bezpieczeństwo, bo to temat, który cały
czas jest aktualny. Prezes Stowarzyszenia, radny powiatowy Jarosław Papuga powiedział nam, że
jeszcze wieczorem dzień wcześniej obawiał się o przebieg impreREKLAMA

zy ze względu na padający deszcz.
5 maja okazał się jednak słonecznym i ciepłym dniem, co sprawiło, że teren, na którym odbywał
się piknik, osuszył się i przybyło
wiele osób.
A na piknik w Mysłakowie warto było przyjść. Policjanci przeprowadzili wśród dzieci konkurs,
pytając o zasady bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach
np. na drodze, w przypadku kontaktu z osobami nieznanymi czy
w momencie, gdy jest się świadkiem przestępstwa. Wszystkie odpowiedzi były prawidłowe.
Strażacy zaś przeprowadzili demonstrację użycia sprzętu hydrau-

licznego, który posłużył do wydobycia z samochodu zakleszczonej
osoby, która uległa obrażeniom
w wypadku samochodowym, po
czym zademonstrowali czynności
związane z udzieleniem pierwszej
pomocy przedmedycznej, posługując się fantomem, ocenę stanu
poszkodowanego i resuscytację.
Ciekawostką był pokaz użycia defibrylatora w celu przywrócenia
czynności życiowych. Narratorem w czasie pokazu był komendant PSP w Łowiczu Jacek Szeligowski.
Na scenie wystąpili także uczniowie szkoły, prezentując program
związany z bezpieczeństwem,

TOMASZBARTOS

Mieszkańcy Mysłakowa spotkali się po południu w piątek, 5 maja na terenie
Szkoły Podstawowej i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na pikniku, który poświęcony
był bezpieczeństwu. Obecni na nim byli policjanci z łowickiej Komendy Powiatowej Policji
oraz strażacy z Komendy Państwowej straży Pożarnej.

Strażacy z łowickiej jednostki PSP w Łowiczuzademonstrowalim.in.
resuscytacjęosobynieprzytomnej,dospróbowaniaswoichsiłzaprosili
teżdziecizMysłakowa.

wystąpił także Regionalny Zespół Boczki Chełmońskie, który
zaprezentował program łowicki,
zaśpiewali też uczestnicy zajęć wokalnych Studia Piosenki odbywających się w GOK w Nieborowie.
Nie zabrakło dodatkowych
atrakcji dla dzieci, m.in. przejażdżek na kucu, fotobudki oraz
dmuchanego zamku i basenu
z kulkami. Organizatorzy zadbali, aby atrakcje te były nieodpłatne. Dorośli mogli zmierzyć sobie
ciśnienie i poziom cukru we krwi,
to ostatnie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, z możliwości wykonania krótkiego badania skorzystało około 100 osób.
Wcześniej w szkole odbyła się
konferencja dotycząca problemów bezpieczeństwa, którą poprowadzili funkcjonariusze policji z Łowicza, mówili oni m.in.
o funkcjonowaniu Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa, cyberprzemocy, narkotykach i dopalaczach, a także bezpieczeństwie
w ruchu drogowym w gminie
Nieborów.
tb

www.lowiczanin.info



nr 19 11maja2017

19

Skaratki |Wspaniałyjubileusz.Świętowałarodzina,sąsiedziiwójt.

Sto lat Pani Józefy Adach
jakub.lenart@lowiczanin.info

2 maja do pani Józefy przybyli
goście. Odwiedzili ją ze śpiewem
na ustach sąsiedzi, którzy wręczyli m.in. pamiątkowe zdjęcie
z okolicznościowym wierszykiem
o pani Józefie, za którą wszyscy
we wsi przepadają. Pojawił się
także wójt Paweł Kwiatkowski,
przewodniczący Rady Gminy Ryszard Ogonowski czy też radna
powiatowa Małgorzata Ogonowska. List gratulacyjny przysłała
także premier Beata Szydło.
Pani Józefa bardzo ciepło
wspomina swoje urodziny. – Ja
dopiero teraz mogę powiedzieć,
że sama nie wiedziałam, kim byłam – mówi Józefa Adach. – Że
ja byłam takim dobrym człowiekiem. Żeby pan słyszał, ile miałam
pochwał (...). Ksiądz jak przyjechał, bo bardzo chciałam przyjąć
komunię, zaśpiewał mi „200 lat,
200 lat”, żebym jeszcze żyła.
Historia pani Józefy
Pani Józefa Adach z domu Lisiewska urodziła się 2 maja 1917
roku. Od urodzenia związana jest
ze Skaratkami, z których pochodził jej ojciec Piotr Lisiewski. Rodzina ze strony matki pani Józefy – Bronisławy Niewiadomskiej
– pochodzi z Warszawy, ale jubilatka nie potrafi powiedzieć, jak jej
mama trafiła do Skaratek. Jubilatka była najmłodsza spośród sześciorga rodzeństwa.
Gdy była młodą kobietą, pani
Józefa pojechała szukać pracy
do Tomaszowa Mazowieckiego,
gdzie mieszkała jedna z jej sióstr.
Rozpoczęła pracę w sklepie. Gdy
REKLAMA

Praca przez całe życie
W swoim życiu Józefa Adach
nie bała się żadnej pracy. – Człowiek był z biednej rodziny, musiał
sobie radzić, jak mógł – wspomina najstarsza mieszkanka gminy Domaniewice. – Poszłam nawet do pracy, do kur, ale zdrowie
mi tam nie pozwalało być. Nawet
dach pokrywałam, żeby zarobić
parę groszy (...). My się z rodzicami niemal nie widzieliśmy, bo rodzice pracowali. Myśmy musieli
też pracować, od dzieciństwa.
W młodości pani Józefa pomagała m.in. swojej siostrze, prowadzącej stołówkę w Grotnikach.
Tam doskonaliła swoje umiejętności kulinarne, które przydały jej
się w późniejszych latach.
Przez większość swojego zawodowego życia pani Józefa była
jednak związana z Kółkiem Rol-

kret stojący za długowiecznością
rodziny. Jak przypuszcza Marianna Adach, być może tajemnica ta
wiąże się ze skromnym życiem
rodziny (tata pani Józefy był cieślą, rodzina nie posiadała ziemi).
– Mama opowiadała, że często
chleb był u nich w rodzinie rozdzielany, nie było jedzenia do syta
– opowiada córka pani Józefy. –
Jak nie mieli swojego gospodarstwa, to mleko, nabiał, to wszystko było limitowane, nie było tego
w dostatecznych ilościach. Mama
miała też od dłuższego czasu kłopoty z żołądkiem, więc nie jadała
tłustych mięs. Raczej zawsze prowadziła życie skromnie, chociaż
mogła jeść, bo gotowała (...). Dla
mamy zakończenie obiadu to było
zawsze herbata i pół kromki suchego chleba.
Pani Józefa, choć nadal umysłowo bardzo sprawna, zaczęła
coraz częściej chorować. Córka
Marianna twierdzi, że przekona-

niczym w Skaratkach. Tam zajmowała się gotowaniem dla pracowników. – Pan sobie wyobraża,
że na 64 osoby gotowałam? – pyta
pani Józefa. W pracy miała pomoc przy obieraniu ziemniaków.
Józefa Adach gotowała obiady
jedno- i dwudaniowe. Potrafiła np.
zrobić jednego dnia około 300400 naleśników.
W kółku pani Józefa pracowała
do emerytury, na której pomagała dzieciom. Co ciekawe, jeszcze
w wieku 90 lat nie miała problemów, by np. porąbać drewno na
opał. Teraz nadszedł czas na zasłużony odpoczynek.
Zwiedzanie – pasją
Choć dziś już pani Józefa nie
może się wybrać w dalekie podróże, to w przeszłości wraz
z mężem i rodziną starała się być
zawsze aktywna i zobaczyć jak
najwięcej świata. Latała samolotem, pływała statkiem. Była
w górach, nad morzem. Zwiedziła niemal cały kraj.
Długowieczna rodzina
Nie tylko pani Józefa doczekała w rodzinie sędziwego wieku. Mama Józefy Adach dożyła
wprawdzie tylko 56 lat, a ojciec
78, za to rodzeństwo również żyło
długo. Najkrócej żyjąca z jej sióstr
dożyła 73 lat. Brat zmarł mając 80
lat, jedna siostra w wieku 93 lat,
zaś dwie siostry w wieku 98 lat.
Co ciekawe, długowieczność
rodzeństwa badali nawet specjaliści z Polskiej Akademii Nauk.
Badali krew, robili wywiad
o prowadzonym życiu, sprawdzali
sprawność intelektualną, siłę, pamięć itp. aspekty u członków rodziny, w tym także u pani Józefy.
Naukowcy nie pochwalili się
jednak rodzinie, czy odkryli se-

Pani Józefa Adachotrzymałana100.urodzinym.in.pięknybukietróż.

ła się, że darmowe leki dla seniorów powyżej 75 roku życia to fikcja. Gdy pani Józefa nabawiła się
odleżyn, okazało się, że refundacji
nie podlegał żaden lek. Miesięcznie leczenie kosztowało kilkaset
złotych.
Marianna Adach podkreśla,
że bardzo dużą pomocą służył
w trudnych momentach personel

Ośrodka Zdrowia w Domaniewicach, na czele z dr Wandą Romańską-Demczuk, dr. Mariuszem Kowalem oraz pielęgniarkami.
Pani Józefa podkreśla z kolei,
że poza dziećmi wielką pomocą
są dla niej wnuczęta (ma ich w sumie pięcioro; doczekała się także
dwóch prawnuczek), które dbają,
by niczego jej nie zabrakło. 

RZUT OKIEM |OBCHODYDNIASTRAŻAKAWKIERNOZI

MALWINATURCZYN-KUPIEC

JAKUB
LENART

wybuchła II wojna światowa,
chciała wrócić w rodzinne strony. Oszczędności chciała przemycić w upiętym z długich włosków koku. Niestety, niemiecki
żołnierz zorientował się i odnalazł
pieniądze. Załamanej pani Józefie
pomógł wówczas zupełnie obcy
człowiek, który kupił jej bilet na
powrót. – Natrafiłam na takiego
starszego mężczyznę, który wziął
mnie pod swoją opiekę – wspomina Józefa Adach. – Mówi: dziecko, nie martw się, jestem z tobą. Ja
jadę do Łowicza i podwiozę cię,
gdzie chcesz. Dał mi na wszystko,
co było potrzebne. Pan sobie nie
wyobraża, ile łez wylałam.
Ostatecznie pani Józefie udało
się wrócić do Skaratek. Za mąż za
pochodzącego ze Skaratek Mieczysława, który pracował jako rzemieślnik, wyszła mając 28 lat. Doczekali się trójki dzieci: Wiesława,
Mirosława i Marianny.

ARCHIWUMRODZINNE

Nie stu, a dwustu lat mogli życzyć goście i oficjele, którzy 2 maja odwiedzili panią Józefę Adach
ze Skaratek. Najstarsza obecnie mieszkanka gminy Domaniewice skończyła bowiem tego dnia 100 lat.

Tradycyjnie, jak co roku
od wielu lat, delegacje
Ochotniczych Straży Pożarnych
z gminy Kiernozia z okazji
Dnia Strażaka spotkały się
w Kiernozi. Uroczystości
rozpoczęłamszaśw.wintencji
strażaków,którąodprawił
miejscowyproboszcz,ks.Maciej
Zakrzewski.Oprawęmuzyczną
mszyzapewniłaorkiestradęta
zSochaczewa.Późniejzostały
złożonekwiatypodpomnikiem
poświęconympoległymwobronie
ojczyznyw1939roku.Spotkanie
zakończyłosiępoczęstunkiem
wsalipałacuwKiernozi.opr. mak

20

www.lowiczanin.info

11maja2017nr 19

Okruchy życia
ODESZLI OD NAS|21.04.2017–8.05.2017
21 kwietnia: Barbara
Lewandowska,l.84;Czesław
Bartoszuk,l.81,Głowno;
KrzysztofKazierski,l.62.
22 kwietnia: Janina
Szymańska,l.82;Jolanta
Dudek,l.62,Łowicz.
23 kwietnia: Cecylia
Mitek,l.91,Jamno;
WłodzisławaMiśkiewicz,l.73,
Warszewice.
24 kwietnia: Janina
Markowska,l.60,Jamno.
IrenaTomaszkiewicz,l.82;
MariaLis,l.90.
25 kwietnia: Grzegorz
Dąbrowski,l.41;Janina
Stań,l.85,Łowicz;Andrzej
Brodecki,l.66.

26 kwietnia: Witold
Śliwkiewicz,l.57.
27 kwietnia: Zofia
Bogucka,l.88;Tomasz
Paliwoda,l.39,Łowicz.
29 kwietnia: Janina
Panek,l.87,Jastrzębia;
2 maja:Jerzy
Wawrzyńczak,l.72,Łowicz;
JanJędrzejczyk,l.68.
3 maja:AndrzejBarański,
l.69,Łowicz.
4 maja: JadwigaŻabka,
l.82.
5 maja:Władysław
Kołaczyński,l.85;Henryk
Rosa,l.77,Łowicz.
8 maja:Stanisław
Wielemborek,l.79.

WSPOMNIENIA|POZOSTANĄWNASZEJPAMIĘCI

Beata Lenkiewicz (1989-2016)
Beata Lenkiewicz pod koniec maja bieżącego roku obchodziłaby
28 urodziny. Niestety, nie doczekała ich, odchodząc zbyt wcześnie
i pozostawiając po sobie pustkę w sercach rodziny oraz licznych przyjaciół.
Jej życie było krótkie, lecz równocześnie pełne treści, dobra i radości.
Beata Lenkiewicz przyszła na
świat 29 maja 1989 r. w Głownie w rodzinie Hanny i Arkadiusza Lenkiewiczów. Miała starszą o 11 miesięcy siostrę Justynę
oraz młodszego o rok brata Mariusza. Beata urodziła się ze złożoną, nieoperacyjną wadą serca.
Problemy z wiekiem nasilały się
i ostatecznie choroba pokonała
jej organizm. Jednak początkowo
lekarze przewidywali, że dziewczynka nie przeżyje nawet pierwszego roku. Stało się inaczej. Dożyła 27 urodzin, doświadczając
tego, co w życiu najważniejsze:
szczerej przyjaźni i prawdziwej
miłości.
Wyrosła na mądrą, wrażliwą
kobietę, całym sercem oddaną
działalności na rzecz bezdomnych zwierząt. W Towarzystwie
Przyjaciół Zwierząt „Arkadia”
w Głownie przeszła drogę od wolontariuszki do członkini zarządu
i skarbnika, ogromnie ceniona za
rzetelność, mocny charakter połączony z wielką życzliwością

i radosnym usposobieniem. Cieszyła się każdym dniem.
Zanim jednak Beata Lenkiewicz zaangażowała się w sprawy
TPZ, ukończyła Szkołę Podstawową nr 2 w Głownie, następnie
Gimnazjum i Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 1. Przez
cały cykl kształcenia uczyła się
w trybie indywidualnym. Oznaczało to, że nie chodziła do szkoły, tylko nauczyciele odwiedzali
ją w domu, a z klasą widywała
się na rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego. Była bardzo
pilna i obowiązkowa. Fascynowała się historią, lubiła język angielski, pochłaniała książki. Maturę w 2008 r., również zdawała
w domu, gdzie nad jej przebiegiem czuwała normalna komisja
egzaminacyjna.
W okresie nauki szkolnej Beata odizolowana od rówieśników
nie miała przyjaciół, od zawsze
była jednak bardzo silnie związana z siostrą Justyną. Obecność
jej i młodszego brata w jakimś

stopniu rekompensowała jej brak
zwykłego w tym wieku kontaktu
z innymi dziećmi. Z siostrą były
niemal nierozłączne, jednak rodzeństwo Beaty uczyło się normalnym trybem i by zapewnić
jej towarzystwo w czasie ich pobytu w szkołach, rodzice zgodzili się na to, żeby córka miała psa.
Sąsiadka z bloku miała akurat labradorkę, którą Beata uwielbiała.
To dla dziewczynki właścicielka
zdecydowała się na rozmnożenie pupilki i w ten sposób Beatka
dostała wymarzonego złocistego
szczeniaka. Nazwany przez nią
Elmo wyrósł na pięknego wielkiego psa, jej wiernego towarzysza i opiekuna strzegącego swej
pani niczym oka w głowie. Rodzice wspominają, że to Elmo
budził Beatę o poranku.
Świat poza domem Beata poznawała stopniowo, unikając nadmiernego wysiłku (nie mogła np.
w ogóle biegać), ale równocześnie niestrudzenie prąc do przodu. Jej aktywnością były spa-



Beata Lenkiewicz
(1989-2016)

Najpierwwolontariuszka,
anastępnieczłonkini
zarząduiskarbnik
TowarzystwaPrzyjaciół
Zwierząt„Arkadia”
wGłownie.Młoda,pełna
radościkobieta,całą
sobąoddanadziałalności
narzeczbezdomnych
zwierząt.Żyłakrótko,
niedoczekała
28urodzin,leczżycie
jej,choćnaznaczone
wrodzonąchorobą
serca,byłopełnetreści,
dobrairadości.Zdążyła
teżprzeżyćprawdziwą
miłość.
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rzęcymi z całej Polski, odbierała
korespondencję. Całkowicie spełniała się w tej działalności.
W 2014 r., razem z Agnieszką
Kacperską, dziś prezes, a wówczas
I wiceprezes „Arkadii”, otrzymała
Statuetkę Dobrego Anioła, przyznawaną przez Łódzka Szkołę Baletową za zaangażowanie na rzecz
opieki nad zwierzętami.
Mama Beaty, Hanna Lenkiewicz wspomina, że jej córka była
osobą bardzo pogodną, szczerą, chętną do pomocy. Niejednokrotnie to ona podtrzymywała innych na duchu, uspokajała nawet
mamę, gdy ta drżała o jej życie.
W codziennych trudach opieki
nad chorą córką cały czas ogromne wsparcie zapewniał rodzicom
chrzestny Beaty – Kazimierz Lenkiewicz, brat pana Arkadiusza.
Gdy trzeba było jechać do lekarza,
zawsze służył własnym autem.
Beacie dane było przeżyć prawdziwą, szczęśliwą miłość. Swojego chłopaka Mateusza, pochodzącego z Rzeszowa, poznała przez
internet. Zakochał się w niej bez
pamięci i był zdeterminowany, by
z nią być. Nie wystraszył się jej
choroby, otoczył ją opieką. Dla
Beaty przeniósł się do Łodzi. To
z nim Beata pojechała nad morze, zabrał ją w góry. Dzień przed
śmiercią nie chciała wypuścić go
z domu. Wieczorem kontaktowała się jeszcze z kilkoma osobami,
była aktywna w internecie. Rano
6 lipca źle się poczuła, w karetce
straciła przytomność.
Zgasła nagle, niczym zdmuchnięta świeczka.
Przyjaciele byli wstrząśnięci wiadomością o śmierci Beaty.
Mówią wprost: – To był szok.
Agnieszka Kacperska, obecna
prezes „Arkadii”, bliska Beacie

Lenkiewicz, wspomina, że właśnie w gronie aktywistów TPZ
i innych wolontariuszy dziewczyna spotkała przyjaciół, z którymi
spędzała dużo czasu.
– Cieszyła się z drobiazgów.
Była bardzo radosną, optymistyczną osobą. Chłonęła każdą
chwilę, mając świadomość, że
to życie może być krótkie. Miała
charakterystyczny śmiech, którym
zarażała wszystkich wokół. Miała niski, nieco zachrypnięty głos
i kiedy zaczynała się śmiać, to
wszyscy śmiali się razem z nią, nie
mogliśmy przestać. Tak naprawdę
to ten śmiech brzmi nam w uszach
do tej pory – mówi Agnieszka
Kacperska.
– Do ostatniej chwili pomagała.
Dzień przed śmiercią pisała opisy
dla zwierząt – dodaje Nicole Erland, II wiceprezes „Arkadii”.
Była prezes TPZ Zofia Barańska wspomina, że długo po śmierci Beaty łapała się na myśli, że
chce do niej zadzwonić, gdy trzeba było coś załatwić z fakturami.
Jej brak był i nadal jest silnie odczuwalny, bo społecznie wykonywała ogrom pracy, asygnowała
dokumenty itp.: – Ona była moim
Facebookiem, moją prawą ręką,
jeśli chodzi o internet – mówi Zofia Barańska.
– W Beacie była taka ogromna
szczerość. To nie było wyuczone,
wykreowane, tylko płynęło prosto z serca. Pisała, mówiła tak, jak
czuła. Cieszyła się zawsze, kiedy
się do niej dzwoniło czy przychodziło, była otwarta na ten kontakt.
Miała wielkie, cudowne oczy,
w których widać było wszystkie
emocje. Pamiętam też jej paznokcie, które malowała na różne kolory – opowiada Katarzyna Kucharska z TPZ.
REKLAMA

Wyrazy współczucia
dla Bliskich Zmarłej
Ś.P.

Krystyny Maślarz
składają
koleżanki i koledzy
z Miejskiej Biblioteki
w Łowiczu
349234
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– Lubiła ubierać się kolorowo, malować. Po tym jej sposobie noszenia się widać było, jaką
ma w środku barwną naturę, jakie
ma spojrzenie na świat – dorzuca
Agnieszka Kacperska.
Przyjaciele z „Arkadii” pożegnali Beatę wzruszającym kolażem zamieszczonych na stronie
internetowej schroniska oraz na
jego facebookowym profilu. Obok
zdjęć przytoczono w całości wiersz
Barbary Borzymowskiej „Moje
psie niebo”. Poprosili, byśmy i my
go zacytowali. Mają nadzieję, że do
takiego właśnie raju trafiła Beatka:

AGNIESZKAPAWŁOWSKA-KALINOWSKA

cery z Elmo, wyjścia na zajęcia
do pobliskiej szkoły językowej,
z sukcesami kończyła kursy komputerowe. Chciała studiować medycynę, ale to okazało się poza
zasięgiem jej możliwości fizycznych – nie mogłaby uczestniczyć
w zajęciach.
Swoją aktywność ukierunkowała więc na pomoc zwierzętom. Do TPZ „Arkadia” trafiła
jako wolontariuszka dzięki temu,
że jej tato znał z osiedla prezes stowarzyszenia Zofię Barańską. Kiedyś powiedziała mu, że
przydałby się jej ktoś do pomocy
w ogarnięciu spraw komputerowych. Pan Arkadiusz zaproponował swoją córkę i to był strzał
w
dziesiątkę.
Dziewczyna
z ogromnym zaangażowaniem
rzuciła się w wir nowych zadań, a
wśród członków i wolontariuszy
„Arkadii” znalazła grono prawdziwych przyjaciół.
Zaczęła odwiedzać zwierzęta w przytulisku, a nawet jeździć
na interwencje, w czasie których
wykazywała się postawą bezkompromisową wobec osób, które krzywdziły zwierzęta. Takich
czynów nie mogła zrozumieć,
a członkowie TPZ wspominają,
że nie bała się konfrontacji z właścicielamizaniedbującymiswoich
podopiecznych. Drobna dziewczyna, stając w obronie zwierząt,
potrafiła się przeciwstawić złu niczym stukilogramowy facet.
Przede wszystkim działała jednak w przestrzeni wirtualnej.
Przez internet wyszukiwała czworonogom z głowieńskiego przytuliska nowe domy, prowadziła profil na Facebooku, opisywała na
nim zwierzęta, publikowała informacje, nawiązywała kontakt
z ludźmi i organizacjami prozwie-
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Dokąd idą psy, gdy odchodzą?
No bo jeśli nie idą do nieba,
to przepraszam Cię, Panie Boże,
mnie tam także iść nie potrzeba.
Ja poproszę na inny przystanek,
tam, gdzie merda stado ogonów.
Zrezygnuję z anielskich chórów
tudzież innych nagród nieboskłonu.
W moim niebie będą miękkie sierści,
nosy, łapy, ogony i kły.
W moim niebie będę znowu głaskać
moje wszystkie pożegnane psy.

Beata Lenkiewicz została pochowana na cmentarzu w Dmosinie. Nabożeństwo pogrzebowe, na
które przybyły osoby, z którymi
korespondowała, nawet z Sopotu
czy Warszawy, odprawione zostało w kościele parafialnym św. Barbary na Osinach. W tym samym
kościele w tym roku odprawione
zostaną msze św. za spokój jej duszy w następujących terminach:
 29 maja o godz. 7.00 –
w rocznicę urodzin;  9 lipca
o godz. 17.00 – w rocznicę śmierci;  10 września o godz. 7.00 –
w imieniny.
ewr

Poczty sztandarowe żegnające dh Jana Karpińskiego nacmentarzu
wWęglińcu.

Węgliniec|PogrzebJanuszaKarpińskiego

Delegacje z Łowicza
żegnały Honorowego
Obywatela

5 maja na cmentarzu w Węglińcu pochowany został
dh Janusz Karpiński – szaroszeregowiec, żołnierz
i wieloletni pedagog, Honorowy Obywatel Łowicza.
Na pogrzebie pierwszego dowódcy łowickich Szarych
Szeregów nie mogło zabraknąć delegacji i pocztów
sztandarowych z naszego miasta.
Poczty sztandarowe wystawiły władze miejskie oraz łowicki
oddział Stowarzyszenia Szarych
Szeregów. Ten pierwszy utworzyli radna Zofia Wielemborek, pracownik ratusza Łukasz Majchrzak
oraz pracownik biura Rady Miejskiej Katarzyna Kapuścińska, natomiast poczet stowarzyszenia
tworzyli Agnieszka Pawłowska-Kalinowska, Tadeusz Żaczek
i Agnieszka Szuluk.
Tadeusz Żaczek podczas ceremonii pogrzebowej odczytał też
list pożegnalny od dh Kazimierza
Szymańskiego, w imieniu całego
oddziału Stowarzyszenia Szarych
Szeregów w Łowiczu:
„Druhu Komendancie, Melduję poczet sztandarowy i delegację Oddziału Łowickiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów na
dzisiejszym ostatnim spotkaniu.
Wybacz, że jako Przewodniczący Oddziału nie czynię tego osobiście. Choroba uniemożliwiła mi

bycie tutaj. Jest to oznaka, jak często, my członkowie Roju Łoza czyli Łowickiego Hufca Szarych Szeregów odchodzimy na wieczną
wartę (...). My byliśmy dumni, że
mieliśmy takiego dowódcę. Jego
śmierć stanowi wielką stratę dla
nas, żyjących jeszcze Szaroszeregowców. Śpij spokojnie Druhu
Januszu. Nie mówię Ci „Żegnaj”,
bo przecież niedługo się zobaczymy, a więc do zobaczenia!”.
Tadeuszowi Żaczkowi asystował harcerz łowickiego hufca
ZHP Filip Tokarski, uczeń Gimnazjum nr 3 w Łowiczu. Na uroczystości było też wiele delegacji
z Węglińca i powiatu zgorzeleckiego, gdzie po wojnie zamieszkał
i nauczał Janusz Karpiński, a także wielu jego wychowanków i kolegów nauczycieli.
Obszerne wspomnienia o Januszu Karpińskim zamieścimy
w jednym z najbliższych numerów NŁ.
tm

Łowicz|UczniowieIILOodznaczeni

Przyjaciele Szarych
Szeregów

Od 2010 roku osoby działające na rzecz łowickiego
oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów otrzymują
honorową odznakę „Przyjaciel Szarych Szeregów”
ustanowioną przez Zarząd Stowarzyszenia. Wręczenie takich
odznak miało miejsce 28 kwietnia w II LO,
podczas zakończenia roku klas III.
Decyzją kapituły konkursowej
wręczono ją czworgu trzecioklasistów z tej szkoły: Aleksandrze
Bończewskiej, Karolinie Kozub,
Weronice Wojcieszek i Dawidowi Dorobie, doceniając ich zaangażowanie w ostatnich trzech latach. Trzy odznaczone dziewczęta
to harcerki ZHP.
– Osób działających w ciągu
trzech lat nauki w liceum było
więcej, ale po analizie działań podejmowanych na rzecz oddziału,

kapituła odznaki wyróżniła cztery
– informuje nas Agnieszka Pawłowska-Kalinowska, nauczyciel
historii i członek stowarzyszenia.
– Odznaczeni wyróżniali się systematycznością działań, głównie
podczas uroczystości odbywających się w szkole, w mieście, jak
i poza nimi. To udział w poczcie
sztandarowym Szarych Szeregów,
organizacja corocznych zjazdów
członków oddziału i stała współpraca.
tm
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Reportaż

Marcin Cieślak, Edward Chądzyński, Czesław Bastek, Krzysztof Bury, Dariusz Tadeusiak i Wojciech
Więcławski przedwyruszeniemnapołówzwyspyCayoCoco,znanejzekskluzywnychośrodkówwczasowych.

Tak wyglądała kolacja, którączłonkowiełowickiejekipyzjedliwspólniezKubańczykamiwHawanie.

Podróże|„Szesnastka”wróciłazkolejnejwyprawy

Na motocyklach
przez Kubę
tomasz.bartos@lowiczanin.info

Grupa pięciu motocyklistów
z Łowicza od 21 marca do 7 kwietnia pokonała na tej wyspie około
4 tys. km, objeżdżając ją dookoła. Kuba zachwyciła ich swoim
klimatem, dostrzegli też, jak się
obecnie zmienia. Łowiczanie udali się na Kubę w liczącej 24 motocyklistów grupie z całej Polski.
Była to pierwsza od dziesięcioleci tak duża zorganizowana wyprawa motocyklowa z Europy na tę
wyspą, przetarła ona szlaki innym
wyprawom, które bez wątpienia
nastąpią. Grupa łowicka podróżowała po wyspie oddzielnie od
całej wyprawy. Na Kubę oprócz
Dariusza Tadeusiaka pojechali Wojciech Więcławski, Edward
Chądzyński, Marcin Cieślak
i Krzysztof Bury, towarzyszył im
Czesław Bastek z Warszawy, który współpracuje z „szesnastką”.
Tadeusiak podkreślił, że zorganizowanie wyprawy na Kubę, do
kraju, który nadal, mimo otwarcia
się na świat 5 lat temu, jest krajem
komunistycznym, nie było łatwe,
nie tylko ze względu na odległość,
ale właśnie z uwagi na panujący tam system polityczny. Motocykle musiały być wysłane miesiąc wcześniej w kontenerze drogą
morską, a uczestnicy wyprawy
odbyli długą podróż samolotem
z Warszawy do Toronto w Kanadzie, skąd dopiero udali się do Ha-

py musieli się tłumaczyć z „zaginionej” nawigacji, odtwarzany był
nawet film, na którym nagrano to,
co wyjmowali z bagażu. W końcu jednak urzędnicy odprawiający
podróżnych uznali, że popełniono

Zdecydowaliśmy
sięnapodróżprzez
małemiejscowości,
gorszymidrogami
inoclegiwprywatnych
kwaterach,abymieć
bezpośrednikontakt
zKubańczykami.
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TOMASZ
BARTOS

wany. Same motocykle musiały
być przerejestrowane na numery
kubańskie.
Na lotnisku w Hawanie zostali
zaskoczeni. W czasie szczegółowej odprawy powiedziano im, że
nie mogą wwieźć na wyspę nawigacji GPS oraz telefonu satelitarnego, musieli je pozostawić
w depozycie. – Oczywiście można używać tradycyjnej mapy, ale
z nawigacją jest dużo łatwiej poruszać się w terenie zabudowanym, np. wyjechać z miasta. Pojawił się problem, ale nie ma rzeczy
niemożliwych, jedną z nawigacji
udało nam się przemycić – opowiada Dariusz Tadeusiak. Okazało się wprawdzie, że odprawiający wcześniej skrzętnie policzyli
to, co uczestnicy wyprawy mają
w bagażach, więc członkowie gru-

Dariusz Tadeusiak, prezes „Szesnastki” przykubańskiejtaksówce,
któraliczysobieokoło60lat.

błąd i łowicka grupa, po sześciu
godzinach pobytu na lotnisku, została wpuszczona na Kubę. Z lotniska uczestnicy wyprawy udali
się po odbiór motocykli, które już
czekały na nich w porcie.
Postanowili, że objadą Kubę
dookoła, poruszając się drogami
wzdłuż wybrzeża. Same drogi
po dużymi miastami były kiepskie, tam, gdzie pokryto je asfaltem, był on zazwyczaj mocno
zniszczony, pozostałe drogi były
szutrowe. W czasie podróży do
pierwszego dużego miasta Pinar del Rio zaskoczyła ich masa
czerwonych krabów, która akurat
w tym czasie schodziła z wyspy nad ocean, aby złożyć jaja.
Ostrzeżono ich, że kraby w chwili niebezpieczeństwa stawiają szczypce pionowo, co może
skończyć się przebiciem opon.
W Pinar zwiedzili fabrykę cygar.
Odwiedzili wiele miast, ale największe wrażenie, poza Hawaną,
zrobił na nich Trinidad de Cuba,
ze względu na dobrze zachowaną
kolonialną architekturę.
Do Fidela
bez róż ani rusz
Byli też w Sandiago del Cuba,
gdzie odwiedzili grób Fidela Castro. – Cmentarz, na którym spoczywa Fidel, jest chyba jednym
z najlepiej strzeżonych cmentarzy na świecie. Wszędzie było
widać ochronę, aby tam wejść,
trzeba było zastosować się do
określonych procedur – powiedział nam Tadeusiak. – Musieliśmy kupić róże, na stoisku przed
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– Miałem okazję odwiedzić na motocyklu różne zakątki świata, ale wyprawa na Kubę
była najbardziej udaną, jaką dotąd odbyłem – mówi. – Podróżowałem w zgranej
grupie znajomych, w czasie drogi spotkaliśmy ciepłych i otwartych ludzi.
Ominęliśmy turystyczne miejscowości i odwiedziliśmy głęboką prowincję – powiedział nam
prezes Łowickiego Stowarzyszenia Motocyklistów No. 16 Dariusz Tadeusiak.

Choć z wjazdu do Guantanamo nic nie wyszło,członkowiełowickiej
grupyprzywieźlipamiątkowezdjęcie.

cmentarzem, bo bez kwiatów
na grób Fidela nie wpuszczają –
potem stanąć w kolejce – dodaje Więcławski. Zarówno droga
dojścia jak i wyjścia z cmentarza była ustalona i nad odwiedzającymi grób cały czas czuwano.
Tadeusiak został zganiony za to,
że w czasie stania w kolejce trzymaną w ręku butelkę odważył się
postawić na murze.
W dalszej drodze zamierzali odwiedzić Guantanamo, część
Kuby będącą pod kontrolą USA,
nie udało się. Okazało się, że potrzebują pozwolenia, na które
musieliby czekać 3 dni. Tyle czasu nie mieli. Havana zachwyciła ich, ale przede wszystkim ze
względu na ludzi, bardzo otwartych i skorych do zabawy. – Bardzo wiele osób przesiaduje tam
na ulicach, wystarczy im radio
albo głośniki od komputera wystawione przez okno, aby zaczęły
się tańce i śpiewy. A przy okazji,
chodząc po Hawanie, czuliśmy
się bezpiecznie, nie zauważyliśmy tam ani jednej burdy, awantury, to spokojne miasto, podobnie jak inne, które odwiedzaliśmy
– powiedział nam Tadeusiak. Ha-

wana jest ładnym miastem, choć
jak zauważył, budynki w starej jej
części są bardzo zaniedbane. Podobnie jest na blokowiskach.
Kuba od podszewki
– Założyliśmy, że będziemy
unikać popularnych miejsc turystycznych, dlatego też nasza wyprawa odbywała się pod hasłem
„Kuba od podszewki”. Chcieliśmy zobaczyć, jaki jest naprawdę ten kraj, dlatego też zdecydowaliśmy się na podróż przez małe
miejscowości, gorszymi drogami
i noclegi w prywatnych kwaterach, aby mieć bezpośredni kontakt z Kubańczykami, zobaczyć,
jak wygląda ich codzienne życie
i spróbować tego, co jedzą – powiedział nam prezes łowickiej
„szesnastki”, dodając, że był to
dobry krok, który się sprawdził.
Z drugiej strony chodziło też
o koszty, w hotelach jest bardzo
drogo, za wynajęty na kwaterze
dwuosobowy pokój ze śniadaniem płacili równowartość 100 zł.
Problemem było jednak to, że
w małych miejscowościach musieli się rozdzielać i spać w kilku
domach.
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mal za rękę musieliśmy doprowadzać kogoś do motocykla, aby na
nim usiadł – mówi.

W drodze, w jednym z kubańskich miasteczek. WidoksześciumotocyklistównapotężnychmotocyklachrobiłnaKubańczykachdużewrażenie.

NaKubiewszystkojest
podkontrolą.Wczasie
podróżyzostaliśmy
uświadomieni,
żewmiasteczkach
iwsiachsątakzwani
obserwatorzy.

Część do „malucha”
to cenny gadżet
„Szesnatska” na Kubę nie pojechała z pustymi rękoma. Tam,
gdzie się zatrzymali motocykliści, rozdawali kubańczykom klubowe gadżety, ostatecznie rozdali
nawet koszulki, które mieli na sobie. – Ale mieliśmy też hit, zabraliśmy ze sobą oryginalne części do
Fiata 126p. Tam, gdzie się zatrzymywaliśmy, obdarowywaliśmy
nimi właścicieli „maluchów”, co
spotykało się z ogromną radością.
Tych samochodów jest tam bardzo dużo i nadal są one w użyciu,
nie ma szans, aby właściciele mogli kupić oryginalne części, choć
mogą kupić zamienniki produkowane zazwyczaj w Chinach, jednak nie każdego na to stać – tłumaczy nam prezes klubu.

tami nowoczesne ciągniki i kombajny do zbioru ziemniaków oraz
trzciny cukrowej.
Grupa sześciu motocyklistów
wzbudzała ogromne zainteresowanie. Szczególnie ich maszyny
o silnikach o pojemnościach od
650 do 1200 cm³, praktycznie nie
spotykanych na Kubie. Tam, gdzie
się zatrzymywali, zaraz robiło się
małe zgromadzenie. Ale to, co
uderzyło Tadeusiaka – to fakt, że
Kubańczycy nie podchodzili bezpośrednio do motocykli, zachowywali bezpieczny dystans 2 m,
jakby się czegoś obawiali. – Widząc zainteresowanie, często nie-
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Wszystko pod kontrolą
Zauważalne było to, że Kubańczycy mocno trzymają się wszelkich formalności, np. w czasie
wynajmowania pokoju na prywatnej kwaterze właściciel nie wpuszczał gości do pokoju, zanim nie
wypełnił wszystkich dokumentów
związanych z rejestracją i opłatami. Natomiast na stacji benzynowej, gdy tankujący płacił banknotami o wyższych nominałach,
obsługa spisywała dane kierowcy i numery seryjne banknotów.
– Na Kubie wszystko jest pod
kontrolą. W czasie podróży zostaliśmy uświadomieni, że w miasteczkach i wsiach są tak zwani
obserwatorzy, interesują się oni
wszystkim, co się w niej dzieje,

Uczestnicy wyprawy byli
z początku zaskoczeni, czym
jeżdżą Kubańczycy. Oprócz starych, pochodzących z lat 50 samochodów amerykańskich, był
to cały przekrój pojazdów z dawnego bloku wschodniego. Wojciech Więcławski powiedział
nam, że oglądanie tych samochodów, motocykli i motorowerów
było jak sentymentalna podróż
w przeszłość, w lata młodości,
gdy zaczynał przygodę z motoryzacją. Nadal na drogach można tam zobaczyć np. Nysy, Żuki,
Fiaty, Tarpany, Żiguli, stare Łady,
Wołgi oraz Trabanty.
– Od 32 lat działam w sektorze
transportowym, dlatego od razu
zwróciłem uwagę na transport na
Kubie – opowiada Więcławski. –
Rzuciło mi się w oczy to, że stare samochody, które tam jeżdżą,
składają się w rzeczywistości
z kilku różnych pojazdów złożonych w jeden sprawny. Powiem
szczerze, że wiele rozwiązań
mnie zaskoczyło. Przekonał się,
że potrzeba stała się tam naprawdę matką wynalazku. Nie inaczej
miała się sprawa z jednośladami.
A na głębokiej prowincji jednym
z najczęściej spotykanych środków transportu była bryczka zaprzęgnięta w konie. Z drugiej strony na tej samej prowincji w dużych
spółdzielniach rolniczych można
było zobaczyć stojące pod wia-

nami oczywiście także. Oprócz
tego zauważyliśmy, że właściwie tam, gdzie rośnie przy drodze
większe drzewo dające cień, tam
stoi milicjant i np. kontroluje prędkość – opowiada prezes, dodając,
że milicjanci salutowali na widok
sześciu motocyklistów jadących
w szyku, odzianych w czarne
kurtki. – Najpierw nas to dziwiło i
nie wiedzieliśmy co zrobić, potem
odpowiadaliśmy im pozdrowieniem. Możliwe, że z daleka brali
nas za obstawę jakiejś ważnej osoby – mówi.

Marcin Cieślak nie mógł się powstrzymać,byniezasiąść
zakierownicąstaregoamerykańskiegosamochodu.

To nie jest kolejka po lody, wsklepietymsprzedawanejestmięso.
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sie im ją z domu. Tadeusiak mógłby mnożyć takie przykłady.

ŁKMNO16

Kubańczycy żyją i mieszkają
skromnie, na prowincji w wielu
domach nie ma szyb w oknach, są
za to okiennice z żaluzjami, którymi reguluje się dopływ powietrza
do wnętrza. Tam, gdzie w oknach
są szyby, zazwyczaj właściciel zainstalował klimatyzację – ale to
w mijanych małych miejscowościach rzadkość. Same domy są
kolorowe i często w nie najlepszym stanie.
Łowiczanie zaskoczeni byli
tym, że w małych miastach
i wsiach nie dostrzegli sklepów
spożywczych. Zauważyli za to,
że rano pieczywo jest rozwożone
przez ludzi na rowerach, którzy
jadąc ulicą, dają znać gwizdkiem
mieszkańcom o swojej obecności.
Z zaciekawieniem członkowie „Szesnastki” przyglądali się uczniom zmierzającym do
szkół. Na ogół ubrani byli według
określonego kodu, biała koszula
u chłopców i granatowe spodnie,
biała bluzka u dziewcząt i spódniczki w rożnych kolorach.
Członkowie „szesnastki” wielokrotnie spotkali się z dużą uprzejmością ze strony mieszkańców
wyspy. Jeśli szukali pokoju na nocleg, to proszona o pomoc osoba
brała rower i nawet przez kilka kilometrów prowadziła ich do celu.
Gdy chcieli kupić cebulę, zapytany
przez nich mężczyzna odparł, że
jeśli chwilę poczekają, to przynie-

Szpital lepszy niż dom
W czasie pobytu na Kubie dwoje uczestników wyprawy, którzy
poruszali się w innej grupie, uległo wypadkowi, osoby te trafiły
do szpitala. Tadeusiak opowiada
o zaskoczeniu – szpital, który
z zewnątrz wyglądał na obskurny,
w środku okazał się doskonale wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, a pokoje schludne
i czyste, wyglądające jak apartamenty i to nie tylko dla zagranicznych pacjentów. – Dowiedzieliśmy się, że opieka zdrowotna na
Kubie jest bezpłatna, ale Kubańczycy dostają za pobyt w szpitalach rachunki, aby wiedzieli,
ile państwo wydało na ich leczenie. Zostało to wprowadzone, gdy
władze zorientowały się, że wielu Kubańczyków nadużywa opieki medycznej, chcąc zwyczajnie
odpocząć tam od pracy. Jak nam
powiedziano, przyniosło to pozytywny efekt, ilość „leczących się”
spadła o 30% – opowiada, dodając, że na Kubie mieszkańcy mają
obowiązek, gdy są chorzy, się leczyć.
Zarówno Tadeusiak jak i Więcławski powiedzieli nam, że chcą
wrócić na Kubę. Wyspa zaczyna
się zmieniać. Po gospodarczym
otwarciu powoli swoje biznesy zaczynają tam lokować Kanadyjczycy, Amerykanie i Chińczycy,
inwestując przede wszystkim w turystykę. W wielu miejscach widać
było rozpoczynające się budowy
dużych hoteli. Na drogach jest coraz więcej nowych aut, sprowadzonych głównie z Chin. – Za pięć lat
Kuby, która jest dziś i którą mamy
w wyobraźni, już nie będzie – powiedział nam Więcławski. Stanie
się takim samym turystycznym
krajem jak wiele innych, gdzie na
turystę czyhać będzie na każdym
kroku rzesza naciągaczy. 

Stara Hawana–jedenzmniejzachwycającychwidokówmiasta,wtleocean.
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Matury 2017|Jakmłodzieżoceniłaegzaminynaszczeblupodstawowym

Tuż do długim weekendzie, w czwartek 4 maja, młodzież kończąca naukę w szkołach
ponadgimnazjalnych, rozpoczęła pisanie matur. Rozmawialiśmy z maturzystami
o ich wrażeniach, tak po języku polskim, jak i po matematyce.
Absolwentka Pijarskiego LO
w Łowiczu Magdalena Tomecka, która ukończyła klasę humanistyczna powiedziała nam,
siedząc już na sali gimnastycznej przed egzaminem, że dzień
wcześniej na różnych kanałach
TVP wyświetlany był film „Pan
Tadeusz” w reż. Andrzeja Wajdy, stąd też wielu jej kolegów
i koleżanek tuż przed egzaminem
obstawiało, że właśnie ta lektura pojawi się na maturze. Drugą
lekturą było „Wesele” Stanisława
Wyspiańskiego. – Najmniej pracy włożyłam w przygotowanie
się z „Lalki’ Bolesława Prusa, bo
ta lektura na maturze była obecna
przez dwa ostatnie lata, więc nie
przypuszczam, aby ponownie się
pojawiła – dodała.
Po egzaminie powiedziała
nam, że sprawdziło się „Wesele” i jest zadowolona, bo lekturę
tę znała dobrze. Było to konieczne, aby odpowiedzieć na dwa pytania: rozpoznać fragment utworu
i odpowiedzieć, jaką rolę odgrywała gwara zastosowana przez autora w „Weselu”.
– Dużo mówiło się, że jeśli
chodzi o lektury może pojawić
się element patriotyczny, dlatego
obstawiamy „Wesele” Stanisława
Wyspiańskiego i „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza – mówił
nam tuż przed rozpoczęciem egzaminu Dawid Igielski z klasy III
o profilu humanistycznym. Dodał
on w rozmowie z nami, że zaskoczeniem dla niego byłaby „FerdyREKLAMA

durke” Witolda Gombrowicza, ale
i na to jest przygotowany.
Po egzaminie spotkaliśmy Dawida w towarzystwie kolegów
Filipa Golędzinowskiego i Jakuba Szrama. Powiedzieli nam, że
są zdania, iż wypracowanie mógł
napisać nawet ktoś, kto nie uczył
się zbyt sumiennie, nie posiadający znajomości szerokiej gamy
lektur szkolnych. Temat rozprawki brzmiał „Praca – pasja czy obowiązek”, należało ją napisać odwołując się do fragmentu książki
„Ziemia, planeta ludzi” Antoine’a de Saint-Exupery’ego. Maturzyści wskazywali, że pisząc wypracowanie oparli się także np. na
„Lalce” Bolesława Prusa, posługując się przykładem Ignacego
Rzeckiego i jego pracy w sklepie.
Podobnie oceniły wypracowanie Karolina Głowacka i Patrycja Wasiak – z kl. III o profilu
politechniczno-ekonomicznym. –
Praca miała łatwy temat, głównie
zahaczał on o pozytywizm, więc
można dać dużo przykładów, więc
nie było źle – powiedziały nam.
Najmniej problemów maturzyści
mieli z odpowiedziami na pytania
dotyczące wymierania języków na
podstawie tekstu z National Geographic. Chodziło m.in. o to, aby
podać przyczyny wymierania języków lokalanych, wytłumaczyć
jaki sens ma porównywanie zanikania języków do zanikania różnorodności biologicznej.
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowi-

czu, z którymi rozmawialiśmy
w pierwszym dniu egzaminów
maturalnych także ocenili, że zadania z języka polskiego nie były
trudne, ale nie udało im się do
końca przeżyć tego dnia bez stresu. Rozprawkę o tym, czy praca
jest pasją czy obowiązkiem, łatwo im było napisać, ponieważ
można było odwołać się do wielu
utworów literackich.

Naprawdę,
czasuwystarczyłona
wszystko.Wieleosób
skończyłorozwiązywać
zadaniaprzezczasem.
I tak np. Anna Czubik, laureatka Technikum Spedycyjnego pisała swoją rozprawkę powołując
się na „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego oraz „Zbrodnię i karę” Fiodora Dostojewskiego. Milena Sukiennik, po
tym samym technikum, również pisała swoją pracę powołując się na te same tytuły, ale też
na „Chłopów” Władysława Reymonta. Kolejna nasza rozmówczyni – Patrycja Karczewska, absolwentka klasy językowej w LO,
szukała argumentów na poparcie
swoich tez w „Lalce” Bolesława

Prusa oraz „Dżumie” Alberta
Camusa.
Również zadanie, w którym
należało rozpoznać tytuł i autora na podstawie fragmentu było
łatwe, ponieważ był to rozpoznawalny cytat z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. – Naprawdę,
czasu wystarczyło na wszystko.
Wiele osób skończyło rozwiązywać zadania przez czasem –
powiedziały nam maturzystki,
obawiające się, że w piątek, na
egzaminie z matematyki, może
być gorzej.
Takich obaw nie mieli Krystian i Kamil, absolwenci Technikum Ekonomicznego. Przyznali, że do drugiego egzaminu
podejdą na większym luzie niż
do pierwszego. Pytani o to, jak
podeszli do tematu rozprawki,
przyznali, że każdy z nich inaczej. Krystian przyjął, że praca
jest pasją, ale w takim sensie, iż
jest bardzo ważną częścią naszego życia. – Gdyby nie było pracy, czegoś by nam brakowało.
Nie umielibyśmy znaleźć sobie
miejsca na ziemi – powiedział
nam. Przykłady literackie zaczerpnął z „Chłopów” i „Lalki”.
Kamil założył – przyznał nam,
że trochę dla uproszczenia, ponieważ pytaliśmy, że może jest
to obowiązek, który może być
pasją – że praca to tylko obowiązek. Dlaczego? Bo musi być ona
wykonana. Posłużył się przykładami z „Chłopów” oraz „Ludzi
bezdomnych”.

TOMASZBARTOS

Polski nie był trudny,
matematyka prosta,
ale wymagająca

Maturzyści z liceum pijarskiego –DawidIgielski,JakubSzram
iFilipGolędzinowski.

– Nie było źle. Byliśmy przygotowani na trudniejsze zagadnienia – powiedzieli nam maturzyści. Jak poszło im naprawdę
– okaże się, gdy odbiorą wyniki.
Funkcja kwadratowa
też może sprawić
niespodziankę
Drugiego dnia trwania matury, 5 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki.
Około południa, gdy zakończyła
się pierwsza, obowiązkowa część
egzaminów – na poziomie podstawowym, odwiedziliśmy I Liceum
Ogólnokształcące w Łowiczu.
Spotkaliśmy tam: Adriana Śmigielskiego, Szymona Kasińskiego
i Dominika Rześnego – absolwentów klasy o profilu matematyczno-fizycznym, którzy mieli też
przystępować do części drugiej,
rozszerzonej. Z ich 30-osobowej
klasy aż 18 osób na to się zdecydowało. Część pierwsza nie była
dla nich trudna.
– Zadania nie zaskoczyły
mnie, bo przed maturą przerobiłem sporo materiału – powiedział
nam Adrian Śmigielski. Przyznał
jednak, że nieco trudności sprawiło mu zadanie z funkcję kwadratową, bo początkowo nie mógł
wpaść na pomysł, jak je rozwiązać. Było nietypowe, ponieważ
należało obliczyć współczynnik
„a” – a więc robić zadanie jakby od końca. Do tego danych
nie było wiele, ponieważ podana była np. maksymalna wartość
funkcji, a nie było miejsc zero-

wych. – Nigdy wcześniej takiego
zadania nie robiłem – przyznał
nasz rozmówca.
Jego zdaniem pozostałe zadania były „w miarę przyjemne”,
tylko ich wyniki niestandardowe,
budzące wątpliwości, które można było rozwiać jedynie kilkakrotnie sprawdzając, czy nie popełniło się błędu w obliczeniach.
Taki błąd popełnił drugi nasz
rozmówca, Szymoń Kasiński,
absolwent tej samej klasy. – Zrobiłem tak durny błąd, że to woła
o pomstę do nieba. Niestety, zorientowałem się dopiero wtedy,
gdy już wyszedłem i o wynik zapytałem kolegów. To była kwestia
obliczeń – przyznał.
Matematyka była dla naszych
rozmówców ważną częścią matury, ponieważ pierwszy z nich
chce pracować w straży, drugi –
studiować na politechnice, a trzeci – zostać żołnierzem.
Pytania, jakie co chwila padały
od maturzystów, opuszczających
tego dnia mury szkoły dotyczyły
przede wszystkim wyników obliczeń. Co chwila ktoś pytał: – Ile
wyniósł ten współczynnik „a”?
A to pole trójkąta? Niektórzy
byli uspokojeni, że nie popełnili
błędów, inni szacowali ile zadań
mają „w plecy”. Jeden z maturzystów, z poważną miną podsumował swoją maturę słowami:
– Zadania były proste, ale wymagające! Ogólne wrażenie było
jednak takie, że maturzyści optymistycznie czekać będą na wyniki egzaminów.
mwk, tb
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Maurzyce|Strażackijubileuszwskansenie

27 lat Państwowej Straży Pożarnej
Państwowa Straż Pożarna w Łowiczu obchodziła
6 maja w skansenie wsi łowickiej w Maurzycach
jubileusz 25-lecia powstania, a także 35-lecie
powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Łowiczu.
Okazją do spotkania był Diecezjalny Dzień Strażaka,
obchodzony w diecezji łowickiej w związku z dniem
świętego Floriana – patrona strażaków.

Oprawę muzyczną strażackiego święta zapewniła Strażacka Orkiestra Dęta działającaprzyOSPwWiciu.Nazdjęciunapierwszymplanie
kapelmistrzStanisławPawłowski.

5 tysięcy ludzi
w mundurach
Prezes zarządu powiatowego
OSP RP Jacek Chudy uzupełnił
wypowiedź komendanta, mówiąc
o jednostkach OSP, z których wywodzi się PSP. Na terenie powiatu łowickiego pierwsza z nich powstała w Łowiczu 135 lat temu.
Obecnie na terenie powiatu łowickiego działa 106 jednostek
ochotniczych, z których 18 jest
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, czyli jest wzywanych do akcji w pierwszej kolejności, na równi ze strażakami
zawodowymi. Ludzi, którzy jako
ochotnicy chcą ratować ludzkie
życie i dobytek, jest obecnie na terenie powiatu 5 tys. Gdyby nie to

Członek prezydium Zarządu Głównego OSP RP Ryszard Szmaja
dekorujesztandarOSPBielawyZłotymZnakiemZwiązkuOSPRP.

grono, trudno byłoby zapewnić
bezpieczeństwo.

TOMASZBARTOS

Zaczęło się od
ochotników, zawodowi
przyszli później
Po zakończeniu mszy strażacy i zaproszeni goście spotkali się
w położonym w skansenie amfiteatrze. Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu
st. bryg Jacek Szeligowski przypomniał zebranym historię powstania jednostki w Łowiczu, zaczynając od 1950 roku, gdy to
przyjęta została ustawa o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji. Wówczas to w Łowiczu,
na bazie ochotniczego pożarnictwa utworzona została komenda
powiatowa straży pożarnych, tworząca pion organizacyjny. Natomiast pion operacyjny (działania
bojowe) realizowały OSP i istniejące wówczas straże zakładowe.
– Zakładano, że w krótkiej perspektywie powstanie zawodowy
pion operacyjny, jednak mijały lata
i nic się nie działo, dopiero na początku lat 80., staraniem dh Władysława Gali – ówczesnego wicewojewody skierniewickiego, majora
pożarnictwa Erwina Piątkowskiego, komendanta wojewódzkiego
PSP w Skierniewicach i por. poż.
Krzysztofa Kellera, komendanta
powiatowej straży pożarnej w Łowiczu w dniu 1 maja 1982 roku, na
podstawie zarządzenia woj. skierniewickiego, utworzono Zawodową Straż Pożarną, która swoją
siedzibę miała przy ul. Skierniewickiej, obecnie św. Floriana.
W 1983 roku komendantem został
por. Władysław Wysokiński.
Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, wobec rosnących za-

TOMASZBARTOS

Strażacy rozpoczęli świętowanie od mszy świętej w intencji
strażaków w kościele w Maurzycach. Przewodniczył jej biskup
ordynariusz diecezji łowickiej
Andrzej Dziuba. W homilii podkreślał znaczenie pracy, którą
wykonują strażacy narażający
swe życie, aby ratować zagrożone życie innych ludzi i ich mienie. Zaznaczył, że tam gdzie jest
ogień, woda i straż, nie ma miejsca na ideologię.

Na zakończenie uroczystościorkiestrazWiciadałakrótkikoncert.

Odznaczenia i awanse
Przy obchodach jubileuszowych nie zabrakło także odznaczeń. Najwyższe strażackie odznaczenie, Złoty Znak Związku
OSP RP, otrzymali: jednostka
OSP w Bielawach i Janusz Bilczewski, długoletni prezes OSP
Ratownictwo Wodne w Łowiczu.
Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa odebrali”: poseł Paweł
Bejda, Jacek Kroc, Michał Kruk,
Sylwester Owczarzak, Andrzej
Słomiany, Grzegorz Stań i Zbigniew Sukiennik.
Wręczone zostały także awanse. Na stopień ogniomistrza
– Michał Dylik, Emil Rosa, Łukasz Kosmatka i Janusz Kiełbasa,
na stopień starszego sekcyjnego
– sekc. Łukasz Kacprzyk, zaś na
stopień sekcyjnego st. str. Marcin
Sękalski. Troje strażaków otrzyma
awanse 20 maja, na wojewódzkich
uroczystościach Dnia Strażaka:
na kapitana mł. kpt. Jakub Wojda, na starszego aspiranta Łukasz
Gładki, na aspiranta mł. asp. Monika Demidowicz. Oprócz tego
wręczono w sumie około 100 medali okolicznościowych związanych z jubileuszem.
W uroczystości udział wzięli
licznie posłowie na sejm RP: Pa-

weł Bejda (PSL), Tadeusz Woźniak (Solidarna Polska), Marek
Matuszewski (PIS), Piotr Polak
(PiS), obecni byli także Ryszard
Szmaja – członek prezydium Zarządu Głównego Ochotniczych
Straży Pożarnych RP oraz bryg
Piotr Celigowski – naczelnik wy-

działu logistycznej komendy wojewódzkiej PSP w Łodzi, ks.
Adam Stańdo – kapelan wojewódzki strażaków, ks. Jerzy Modelewski – diecezjalny kapelan
strażaków.
Na koniec uroczystości przemawiali posłowie. Marek Matuszewski (PiS) przekazał zebranym
strażakom pozdrowienia od władz
swojej partii, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele. – Będziemy o was z roku na rok coraz
lepiej dbać. Można spojrzeć na
budżet z poprzednich lat, na obecny i na 2018, gdzie będzie więcej
pieniędzy dla PSP i OSP, bo wiemy doskonale, że ta ekonomia jest
dla państwa niezbędna – mówił
poseł. – Wiem doskonale, że tu,
w Łowickiem, na strażaków można liczyć w sytuacji pożaru, wypadku itd., ale można liczyć też na
strażaków, gdyby przyszła sytuacja, gdy konieczne byłoby bronić
ojczyzny. Wiemy, że tu są wielcy
patrioci, porządni Polacy.

Poseł Paweł Bejda (PSL), przemawiający ostatni, w odpowiedzi
na wystąpienie posła Matuszewskiego także pozwolił sobie na polityczną „wycieczkę”. Zaznaczył,
że niedobrze się stało, że posłowie PiS (będąc podobnie jak on
w parlamentarnym zespole strażaków) zagłosowali za zmianą przepisów, zgodnie z którymi przekazywane dotąd 5% wpływów
z tytułu obowiązkowego ubezpieczenie od ognia nie trafi na konto Zarządu Głównego OSP, który dzielił je dalej między jednostki
ochotnicze, a na konto PSP. Co,
jak powiedział, oznacza, że OSP
będzie zmuszone „iść po prośbie
do PSP” o pieniądze. – Ja jeden
byłem wówczas z mundurze strażackim, mówiłem do tych posłów,
„zaraz zaczną się święta strażackie, jak spojrzycie im w oczy?”
– powiedział. Za swoje wystąpienie poseł Bejda dostał zauważalnie mocniejsze brawa od swoich
przedmówców. 

TOMASZBARTOS

tomasz.bartos@lowiczanin.info
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grożeń, zwiększającej się liczby
zdarzeń i coraz szerszego ich wachlarza, konieczne stało się wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu straży zawodowej. W 1992
roku straż w Łowiczu przeszła
przeobrażenie, na czele Komendy
Rejonowej stanął st. kap. Roman
Rześny. Staraniem ówczesnego
biskupa ordynariusza diecezji łowickiej ks. Alojzego Orszulika
i przy wsparciu władz lokalnych
straż zawodowa przeniosła się
z ul. św. Floriana na ulicę Seminaryjną, do budynku, który był częścią opuszczonych przez żołnierzy
radzieckich zabudowań jednostki
wojskowej.
Kolejne zmiany zaszły, gdy 1
stycznia 1999 roku powstały powiaty. Państwowa Straż Pożarna
w Łowiczu stała się strażą powiatową, na jej czele stanął st. kpt Roman Rześny, po nim, do obecnej
chwili, stanowisko to piastowało jeszcze czterech komendantów
– st. kap. Romal Sulaż, mł. bryg.
Andrzej Porczyk i mł. bryg. Piotr
Bałszczyk.
Obecny komendant Jacek Szeligowski w swoim przemówieniu podkreślił, że przez wszystkie
te lata jednostka w Łowiczu była
przebudowywana, modernizowana, wyposażana w nowoczesny
sprzęt, niemniej problemem do
obecnej chwili pozostawały warunki lokalowe. To ma się jednak
zmienić w tym roku. W styczniu
2017 roku Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska przyznał dotację na termomodernizację budynku o wartości 2,4 mln zł.

Strażacy jako maszt dla ﬂagi narodowej wykorzystaliswójpodnośnikhydrauliczny,nazdjęciuchwilajej
podniesienia.
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Przy fortepianie zasiądzie
prof. Kazimierz Gierżod
marcin.kucharski@lowiczanin.info

Bilety na koncert można rezerwować poprzez stronę internetową pałacu lub telefonicznie pod
numerem 24/268-11-08. Kosztują tyle, co zawsze w tym sezonie koncertowym, czyli 15 zł bilet
normalny i 7 zł – ulgowy za miejsce w sali koncertowej oraz 7 zł
w sąsiadującej z nią sali lustrzanej,

gdzie koncert można zobaczyć
transmitowany „na żywo” na monitorze. Tego dnia czynna będzie
w pałacowej oranżerii kawiarnia,
serwująca np. do kawy m.in. „łakocie Chopina”, czyli ciastka nazywane np. „Słodką etiudą” czy
„Polonezem”.
Pianista, który zagra koncert
w pałacu w Sannikach, Kazimierz
Gierżod (ur. 1936), jest również
pedagogiem muzycznym. Przez
sześć lat był rektorem Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopi-

na w Warszawie, jest profesorem
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Wcześniej przez
wiele lat był dziekanem Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów macierzystej uczelni. Jest cenionym muzykiem również poza
Polską, od roku 1976 prowadzi
kursy interpretacji Chopina dla
pianistów japońskich.
Pomiędzy utworami Chopina
w wykonaniu prof. Gierżoda, aktorka Dorota Kamińska (ur. 1955)
– młodsza siostra Emiliana Ka-

ECASANNIKI

RZUT OKIEM |KLUBKSIĄŻKIZCHOPINOLOGIEM

Spotkanie autorskie z Piotrem Mysłakowskim – chopinologiem, który od lat prowadzi badania źródłowe
nad rodziną i otoczeniem Fryderyka Chopina,autoremksiążeknatentemat,odbyłosię26kwietniawpałacu
wSannikachwramachDyskusyjnegoKlubuKsiążki.RozmowęzautorempoprowadziłaMonikaGadzińska.
Mysłakowskirezultatyswoichbadańpublikujeod2001rokuimówiłwłaśnieotym.Głoszabierałarównież
muzykologdrEwaSławińska-Dahlig,zktórąplanowanejestmajowespotkanieDKK.mak

REKLAMA

mińskiego – będzie czytała fragmenty listów Chopina. Aktorka
swoją pierwszą główną rolę kobiecą zagrała w 1982 roku w dramacie Wojciecha Wójcika „Karate po polsku”. Zagrała też jedną
z głównych ról kobiecych w komedii erotycznej „Och, Karol”
w 1985 roku. Grała także w serialach, teatrze, prowadziła programy
telewizyjne.
Kompozytor prowadził korespondencję z wieloma osobami ważnymi w jego życiu: rodzi-

Prof Kazimierz Gierżod z Jerzym Zelnikiempodczaskoncertu
wSannikach2sierpnia2015roku.

ną i znajomymi, m.in. z Tytusem
Wojciechowskim, Julianem Fontaną, Józefem Elsnerem, George
Sand i jej córką Solange Clesinger, a także z Delfiną Potocką –
muzą Chopina i jego przyjaciółką.
Które fragmenty listów wybierze
aktorka, okaże się dopiero podczas koncertu. Warto nadmienić,

że wydany drukiem zbiór listów
jest kopalnią wiadomości o życiu i twórczości Chopina. Językoznawcy oceniają, że listy Chopina
są nadzwyczaj naturalne, często
humorystyczne, a kompozytor
nie stronił w nich od dosadnych
wyrażeń, a zdarzało się, że również wyzwisk. 

RZUT OKIEM|CHOPINZAPRASZAŁDOSANNIK
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ALEKSANDRAGŁOWACKA

Najbliższy, cykliczny koncert chopinowski w pałacu w Sannikach zaplanowany jest w niedzielę, 14 maja
o godzinie 14. Przy fortepianie zasiądzie prezes Towarzystwa im. Fryderyka Chopina profesor Kazimierz
Gierżod, a fragmenty listów Chopina czytać będzie aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna Dorota Kamińska.

Postać Fryderyka Chopina, z charakterystycznymi długimi włosami (w którego wcielił się Bartłomiej
Lewandowski z ECA Sanniki ) promowała pałac w Sannikach podczasotwarciasezonuturystycznego
naMazowszuwramachXXIIedycjiTargówTurystykiiWypoczynkuLato2017,któreodbyłysię22kwietniahali
CentrumMTwWarszawie.Sanniki–wrazzChopinemorazulotkami,harmonogramemkoncertówiwydawnictwami
promocyjnymi–możnabyłodostrzecnastoiskuMazowieckiejRegionalnejOrganizacjiTurystycznej.opr. mak
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Podwójny sukces „Koderek”
Jak powiedziała nam Katarzyna Polak, od stycznia sprawująca kierownictwo artystyczne nad
„Koderkami”, dla nich to był debiut na ogólnopolskim festiwalu
w Sierpcu. Pojawienie się na nim
zespołu ma związek z tym, że
nowa kierownik chciałaby, aby jej
podopieczni mieli jak najwięcej
okazji, by występować na dużych
scenach, gdzie prezentują się zespoły z całej Polski, reprezentujące różne regiony. – Ten „sparing”
wiele im dał, pozwolił jeszcze bardziej uwierzyć w siebie – powiedziała nam.
Tym bardziej, że spośród 8 zespołów dziecięcych, jury jednogłośnie zdecydowało, że to

ZPIT"KODERKI"

Zespół Pieśni i Tańca „Koderki” odniósł sukces aż w dwóch kategoriach na IV Kasztelańskich Spotkaniach Zespołów
Folklorystycznych w Sierpcu, których finał odbył się w niedzielę, 7 maja. Grupa dziecięca zajęła I miejsce, a młodzieżowa II.

Zespół Pieśni i Tańca „Koderki” triumfował w Sierpcu:młodszagrupazajęłaImiejscewkategoriidziecięcej,
astarszagrupaIImiejscewkategoriimłodzieżowo-dorosłej.

Łowicz |„Łowickiepodwórka”i„Biblioteka.Tolubię”
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klas I-III szkół podstawowych).
Prace plastyczne można było też
wykonywać na zajęciach w szkole. Stąd też dłuższa lista laureatów
konkursu.
W kategorii przedszkolnej nagród było 6, przyznano też 8 wyróżnień. Nagrodzeni zostali: Zuzanna Pastwa, Patrycja Siewierska i
Paweł Zrazek z Przedszkola nr 1 w
Łowiczu oraz Natalia Białek, Zuzanna Markiewicz i Liliana Podsędek z Przedszkola nr 7 w Łowiczu
W kategorii klas I-III szkół
podstawowych wszyscy nagrodzeni oraz wyróżnieni są uczniami Szkoły Podstawowej nr 2
w Łowiczu. Nagrodzeni zostali:
Jakub Baranowski, Antoni Szczęśniak, Małgorzata Świeszkowska,
Agata Wojda i Lena Wróbel. Ponadto przyznanych zostało 6 wyróżnień.
mak

TOMASZBARTOS

spokoju” oraz Kinga Kryściak za
pracę „Okno na podwórze”. Pierwsza z nich przedstawiała podwórko,
do którego można wejść z ul. Stanisławskiego, druga podwórko kamienicy przy ul. Zduńskiej.
Ponadto wyróżnienia otrzymały: Kaja Podrażka za pracę „Opuszczone...”, Kacper Piotrowski za pracę „Żywa tradycja”
oraz Krzysztof Wojtysiak za pracę
„Gdzie dzisiaj bawią się dzieci?”.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrodę otrzymała Monika Wasilewska za pracę „Zakamarki Łowicza”.
Ogłoszony w związku z obchodami „Tygodnia bibliotek” konkurs „Biblioteka. To lubię” cieszył
się znacznie większym powodzeniem. Pewnie dlatego, że skierowany był do młodszej grupy wiekowej (przedszkolaki i uczniowie
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niej na wsiach. Do występu „Koderkom” akompaniowała kapela, z którą od jakiegoś czasu mają
regularne próby – o czym też niedawno pisaliśmy. Byli to muzycy:
Szymon Mońka (akordeon), jego
siostra Weronika (skrzypce) i wychowanek „Koderek” Patryk Gajda (bębenek). Choreograf i nowa
kierownik „Koderek” przyznała,
że wspólne spotkania zespołu i kapeli na próbach już procentują.
– Jury podkreślało spójność
śpiewu, tańca i wizerunku scenicznego – relacjonuje nam Katarzyna Polak. Jak dodała, jeden
z oceniających docenił, że gdy 8
chłopców prezentowało zaśpiewkę po łowicku, to głos każdego
z nich był słyszalny. Podobał się
też kończący występ oberek, który, zdaniem jurorów, był bardzo dojrzały i profesjonalny, jak
na wykonanie nastolatków.
Zespół otrzymał nagrody finansowe i statuetki „Kasztelanki”.
Najbliższy występ „Koderki” planują dać już z okazji Dnia Matki,
20 maja.
aa

RZUT OKIEM|PIOTRSAŁAJCZYKZAGRAŁWŁOWICZU

Rozstrzygnięte dwa konkursy
Biblioteka miejska im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu rozstrzygnęła dwa konkursy dla dzieci i
młodzieży. Uroczyste ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród laureatom zaplanowane jest w poniedziałek, 15 maja, w siedzibie
biblioteki na osiedlu Bratkowice
o godz. 10.00.
W holu biblioteki można będzie
do końca maja oglądać pokonkursową wystawę prac – zarówno tych
fotograficznych, jak i plastycznych.
Konkurs plastyczno-fotograficzny dla uczniów gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych „Łowickie podwórka” został zorganizowany w związku z obchodami
150. rocznicy urodzin Stanisława
Noakowskiego. Informowaliśmy
o nim na łamach NŁ oraz na stronie www.lowiczanin.info. Należało „uwiecznić” jedno z łowickich
podwórek. Konkurs nie cieszył się
dużym zainteresowaniem, wpłynęło nań tylko kilka prac.
W kategorii prac plastycznych
w grupie wiekowej dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie przyznano nagród
i wyróżnień.
Większe zainteresowanie było
częścią fotograficzną „podwórkowego” konkursu. W kategorii gimnazjów nagrody otrzymały
Adrianna Wilk za pracę „Chwila

reprezentacja „Koderek” była najlepsza. Sekcja młodzieżowa uplasowała się na miejscu II spośród
15 przystępujących do rywalizacji zespołów. Ważne jest też to, że
w tej samej kategorii startowały zespoły młodzieżowe i dorośli.
Od młodzieżowej sekcji „Koderek” lepsza była tylko reprezentacja Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Opoczyńskiej „Tramblanka”.
Grupa dziecięca prezentowała tańce i zabawy łowickie, zaś
młodzieżowa suitę łowicką. Jak
relacjonuje Katarzyna Polak, jury
doceniło, że zespół występował
na scenie z kapelą, której skład był
bardzo autentyczny, zbliżony do
składu kapel, które grywały daw-
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W ramach koncertowego
cyklu Majówka Melomana,
1majawGaleriiBrowarna
wystąpiłpianista,solistaoraz
kameralistaPiotrSałajczyk.
Artystamanaswoimkoncie
współpracęzwielomaorkiestrami,
nagraniapłyt,którewielokrotnie
zdobywaływyróżnieniawkraju
izagranicą.WŁowiczuzagrał
utworyFryderykaChopina,
m.in.Polonezop.40nr1,
MazurekCdurop.24oraz
JózefaZarębskiego,polskiego
XIX-wiecznegokompozytora,
zmarłegoprzedwcześnie
wwieku31lat,który,jakzaznaczył
wswojejzapowiedziAndrzej
Biernacki,właścicielgalerii,
studiującprzezrokuFranciszka
Liszta,stałsięjegoulubionym
uczniem.Sałajczyk,któryznany
jestzprawykonańutworów
Zarębskiego,wykonałcztery
jegokompozycje,m.in.Fantaisie
polonaiseD-durop.9.tb

28

www.lowiczanin.info

11maja2017nr 19

Aktualności
Domaniewice|KonkursczytelniczynapodstawieksiążekAlfredaSzklarskiego

Poznawali świat z Tomkiem
Wilmowskim
rować swoją salę w nawiązaniu
do kontynentu, na którym toczy
się jedna z trzech książek Alfreda Szklarskiego. Trafić można
było na następujące tomy: „Tomek
w Krainie Kangurów” (dzieje się
w Australii), „Tomek na Czarnym Lądzie” (Afryka) lub „Tomek w Gran Chaco” (Ameryka
Południowa). Wszystkie pracownie bardzo się jurorom podobały,
ale maksymalną ilość punktów
przyznali oni klasie IV SP w Skaratkach, klasie VI SP w Domaniewicach oraz klasie Ib Gimnazjum
Publicznego w Domaniewicach.

Konkurs wymagał zaangażowania od wszystkich uczniów,nietylko
odtych,biorącychudziałwetapiewiedzowym.Wcześniejmusielioni
bowiemozdobićswojepracownielekcyjne.

Drugi etap konkursu, który odbył się 26 kwietnia, sprawdzał
wiedzę uczniów z treści książek
Alfreda Szklarskiego, znajomości opisywanych w niej gatunków
fauny i flory oraz zwyczajów tubylców. W zmaganiach udział
wzięło 10 trzyosobowych drużyn,

z których każda reprezentowała
inną klasę. Zespoły odpowiadały na pytania tekstowe, ale także musiały rozpoznawać dźwięki wydawane przez zwierzęta
czy też poznawać przedmioty
tylko za pomocą dotyku. Po zsumowaniu punktów zdobytych

Domaniewice|Lokomotywapowiedzę

Łowicz|Miejskiekonkursyplastyczne

Pod koniec kwietnia
uczestnicy projektu
„Lokomotywa po wiedzę”,
realizowanego przez
Gminny Ośrodek Kultury
w Domaniewicach, wzięli
udział w dwóch wyjazdach.

Podczas sesji Rady Miejskiej
w Łowiczu 27 kwietnia zostały wręczone nagrody laureatom
i wyróżnionym w dwóch konkursach plastycznych ogłoszonych
w grudniu ubiegłego roku.
Konkurs „Stop dopalaczom”
był kierowany do uczniów łowickich gimnazjów. Wpłynęło na niego 66 prac z czterech
szkół, zdecydowanie najwięcej,
bo 56, z Gimnazjum nr 2. Pierwszą nagrodę komisja konkursowa
z burmistrzem na czele przyznała ex aequo Zuzannie Łykowskiej
i Aleksandrze Iwańskiej (obie
z Gimnazjum nr 2). II miejsca
otrzymały: Zoja Rudnicka (Gimnazjum nr 2), Krzysztof Wojtysiak (Gimnazjum nr 3) i Aleksandra Kapusta (Gimnazjum nr 3).

Kolejne zajęcia
za uczestnikami

Najpierw 24 kwietnia odwiedzili łódzką Akademię Sztuk
Pięknych. W Łodzi, oprócz zwiedzania uczelni, wzięli także udział
w warsztatach z projektowania
kostiumów z prof. Ewą Bloom-Kwiatkowską. Kilka dni później
uczestnicy udali się z kolei do Instytutu Architektury i Urbanistyki
Politechniki Łódzkiej, gdzie dowiedzieli się, jako można wykorzystywać surowce wtórne, takie
REKLAMA

jak pudełka czy plastikowe butelki do produkcji ciekawych przedmiotów, np. maskotek.
Gmina Domaniewice jest
jednym z 42 ośrodków z terenu całej Polski, biorących udział
w projekcie „Lokomotywa po
wiedzę”, realizowanym pod kierunkiem Łódzkiego Domu Kultury. Uczestnicy, którymi są dzieci w wieku 7-14 lat, biorą udział
w licznych zajęciach, które mają
ich przygotować do wystawienia spektaklu „Na tropie tajemnic – ekologia”. W ramach tychże przygotowań uczestniczyły lub
będą dopiero brać udział m.in.
w warsztatach ekologicznych,
a także projektowania scenografii,
kostiumów, animacji filmowej czy
gry aktorskiej.
kl

re brały udział w konkursie, każda książka jest wartościowa, czy
to przygody Tomka, Harry Potter
czy coś z fantastyki – mówi nauczycielka. – Myślę więc, że połączyły przyjemne z pożytecznym
(...). Dzięki temu, że konkurs był
kilkuetapowy, to już choćby przy
ozdabianiu klasy nie tylko te trzy
osoby, ale i reszta uczniów zaangażowała się, przeczytała książkę
choćby po to, żeby dowiedzieć się,
czemu wieszamy tu okapi (W tomie „Tomek na Czarnym Lądzie”
jedna z przygód podróżnika dotyczy złapania na potrzeby ogrodu zoologicznego tego rzadkiego
gatunku z rodziny żyrafowatych –
przyp. red.).
W nagrodę klasa pojedzie do
Aquaparku Fala do Łodzi.
Drugie miejsce zajęła klasa Ia
GP w Domaniewicach (wychowawca Marek Jędrzejczak), zaś
trzecie klasa IIb z GP (wychowawca Marek Wąsik). Obie będą
mogły wybrać się w nagrodę na
wybrany seans do kina w Łowiczu. Uczestnicy drugiego etapu
otrzymali także nagrody książkowe, a uczniowie wszystkich klas
także po zestawie długopisów
i czymś słodkim. Nagrody fundowali: wójt, GOK i GZAES.
kl

Młodzież przeciwko
dopalaczom

III miejsca zajęli: Aleksandra Dąbrowska, Julia Lelonkiewicz, Kornelia Gąsiorkiewicz (cała trójka
z Gimnazjum nr 2), Hubert Kuśmider (Gimanzjum nr 3) i Joanna Synajewska (Pijarskie Gimnazjum).
Konkurs plastyczny „Ja jestem
OK i Ty jesteś OK” adresowany
był do uczniów klas IV – VI szkół
podstawowych z terenu Łowicza.
Wpłynęły na niego cztery prace,
wszystkie ze Szkoły Podstawowej
nr 3. Zwyciężyły ex aequo Daria
Jaros i Julia Witczak, II miejsce
zajęła Maria Woźniak, a trzecie
Kamil Wójcik.
Nagrody i dyplomy wręczali laureatom burmistrz Krzysztof
Jan Kaliński oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Zasępa. Dodatkową nagrodą dla lau-

TOMASZMATUSIAK

Konkurs „Poznajemy świat
z Tomkiem Wilmowskim” był pomysłem nauczycieli-bibliotekarzy
(a na co dzień także radnych Rady
Gminy): Ryszarda Ognowskiego
ze Szkoły Podstawowej w Skaratkach i Arkadiusza Stajudy z SP
w Domaniewicach. Adresowany był on do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-II
gimnazjów z terenu całej gminy.
Konkurs podsumowano 26 kwietnia.
Zmagania składały się z dwóch
etapów. Najpierw poszczególne klasy miały za zadanie udeko-

GOKWDOMANIEWICACH/WWW.FACEBOOK.COM

Jeszcze kilkanaście lat temu ogromną popularnością wśród
młodzieży cieszyły się przygody Tomka Wilmowskiego
– bohatera powieści podróżniczych autorstwa Alfreda
Szklarskiego. Postać Tomka oraz książki o nim przypomniano
w czasie dwuetapowego konkursu czytelniczego
zorganizowanego w szkołach gminy Domaniewice.

w obu etapach zwycięska okazała
się drużyna z klasy VI SP w Domaniewicach, której wychowawczynią jest Jadwiga Wojcieszek.
Zwycięską drużyną tworzyły:
Patrycja Hemka, Julia Pieniążek
i Martyna Gajewska.
Jak powiedziała w rozmowie
z nami ta ostatnia, która pełniła
funkcję kapitana, drużyna przygotowywała się, czytając dokładnie trzy wymienione wyżej tomy
przygód Tomka. Niektóre informacje o opisanych kontynentach
dziewczęta zdobywały także dzięki innym źródłom. Choć książki
Alfreda Szklarskiego mają już kilkadziesiąt lat, dla uczniów mogą
być one ciągle ciekawą lekturą.
– Myślę, że są one ciągle interesujące dla uczniów – przyznaje
Martyna Gajewska. – To książki przygodowe, bardzo przyjemnie się je czytało. Najciekawsze
dla mnie były przygody Tomka na
Czarnym Lądzie.
Wychowawczyni klasy VI Jadwiga Wojcieszek ze smutkiem
przyznaje jednak, że uczniowie
czytają coraz mniej. Tym bardziej wartościowe są według niej
konkursy, które zachęcą młodych
ludzi do sięgnięcia po książkę. –
Akurat dla tych dziewczyn, któ-

Nagrody za zwycięstwo w konkursiedlagimnazjalistówodbierają
ZuzannaŁykowskaiAleksandraIwańska.

reatów i ich rodzin był darmowy
obiad w restauracjach „Cynamonowy zakątek” lub „Stara łaźnia”,
a zdobywcy miejsc I-III otrzymali
też darmowe wejsciówki na fitness
na trampolinach od Fit&Jump Łowicz. Prace można oglądać w Łowickim Ośrodku Kultury.
– Muszę przyznać, że mamy
fajną, wartościową i uzdolnio-

ną plastycznie młodzież – mówi
radna Karina Sędkowska-Staszewska, pomysłodawczyni obu
konkursów, która zasiadała w komisjach oceniających prace. – Jestem pod wrażeniem, po pierwsze
świadomości tych młodych osób
oraz ich kreatywności, po drugie
dobrej kreski, bo prace są wykonane bardzo starannie.
tm
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Swoje stoisko mieli także przedstawiciele ŚDS z Łowicza, którzy
prezentowalirękodziełoswychpodopiecznych
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Jedna z konkurencji rozegranych na scenie-układaniewieży
zudziałemcałejdrużyny.
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Przed piknikową publicznościąnamuszliwystawiłchórKlubuSeniora
Radość.

Łowicz |Zabawanamuszliitużobok

Święto stowarzyszeń z grillem i burzą w tle

W tym roku imprezę poprowadził Wodzirej Arek, czyli Arkadiusz Sałek, który zaangażował na
scenie do konkursów, gier i zabaw
członków wszystkich 10 organizacji biorących udział w zabawie.
Piknik nie rozpoczął się jednak najlepiej, bo wraz z początkiem imprezy niebo nad Łowiczem pociemniało i zaczął padać
deszcz, który przerodził się w burzę. Na widowni zasiadło ponad
200 osób, w większości członków
organizacji i stowarzyszeń, które
zdecydowały się przeczekać ulewę.
Gościem specjalnym pikniku była licząca 25 osób delegacja Klubu Seniora „Niezapominajka” z Łeby, która do Łowicza
przyjechała na zaproszenie Klubu Seniora „Radość”. Prezes Niezapominajki Halina Stachlewicz

dziękowała ze sceny za miłe przyjęcie w Łowiczu, mówiąc, że
sama impreza, ze swoją ideą integracji organizacji pozarządowych,
bardzo się jej podoba. – Seniorzy
z Łeby odwiedzili nas po raz
pierwszy dwa lata temu, wówczas
zwiedzili miasto, a w tym roku
przyjechali do nas na jeden dzień,
aby wziąć udział w pikniku.
Po nim członkowie obu naszych klubów bawili się w naszej siedzibie – powiedziała nam
prezes Klubu Radość Anna Bieguszewska, która dodała, że
z Niezapominajką nawiązano współpracę, gdy klubowicze
z „Radości” odpoczywali w Łebie. Dotąd łowicki klub spotykał
się trzykrotnie z nadmorskim klubem w jego mieście.
W czasie pikniku można było
zobaczyć i posłuchać występów
wokalnych, które przygotowali
członkowie, m.in. Powiatowego
Koła Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków, Łowickiego Stowarzyszenia „Dać Szansę” oraz chóru Klubu Seniora Radość. Pomiędzy prezentacjami na scenie,
prowadzący imprezę zapraszał na
nią członków kolejnych organizacji, aby wzięli udział w konkursach np. polegającym na rozpoznawaniu przez drużyny melodii,
czy wyścigu w budowie wież

z drewnianych kloców, które
członkowie danej drużyny ustawiali za pomocą „dźwigu”. Były
także taneczne zabawy dla dzieci.
W rozmowie z uczestnikami pikniku usłyszeliśmy, że dzięki temu
udało się w tym roku w pełni zrealizować przeświecającą mu ideę
integracji.
Każde stowarzyszenie
chciało przekazać coś
o sobie
Więcej o organizacjach, które w tym roku wzięły udział
w imprezie, można było się dowiedzieć na stoiskach, które ustawiono na placu przy wejściu na
teren muszli. Koło Diabetyków
oferowało tam m.in. możliwość
zbadania poziomu cukru i zmierzenia ciśnienia, Klub Seniora Radość prezentował m.in. swoje księgi pamiątkowe, dyplomy, nagrody
otrzymane w przeglądach piosenki, Polski Związek Niewidomych
na swoim stoisku pokazał sprzęt
wspomagający czytanie osób niedowidzących. Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów prezentował swoje kroniki,
a Łowickie Stowarzyszenie „Dać
Szansę”, Uniwersytet Trzeciego
Wieku, Środowiskowy Dom Samopomocy prezentowały rękodzieło swoich członków, wytwory

TOMASZBARTOS

– Nie wiedziałam,
że w Łowiczu jest tyle
stowarzyszeń – powiedziała
nam pani Anna,
która w sobotę, 6 maja wraz
z córką Pauliną wybrała się
na łowicką muszlę, gdzie
odbywał się VIII Piknik
Europejski Organizacji
i Stowarzyszeń.

Dało się zauważyć,żewidownięPiknikuEuropejskiegostanowili
wwiększościseniorzy.

decoupage, a w przypadku uniwersytetu przede wszystkim prace
malarskie powstałe na warsztatach
plastycznych. Łowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt zachęcało do przyjmowania pod
opiekę zwierząt znajdujących się
w schroniskach, zaś Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne Karino zapewniło przejażdżki
na kucach. Członkinie Stowarzyszenia Łowicki Klub Amazonek
udzielały informacji na temat nowotworów piersi. Obecne na imprezie stoisko Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego

Województwa Łódzkiego oferowało bezpłatne masaże.
Sezon grillowy
rozpoczęty
Zanim zabawa na scenie się
zakończyła, po sąsiedzku rozpoczęła się II Łowicka Majówka Grillowa. Na polu grillowym,
gdzie w ubiegłym roku ustawiono na stałe grille oraz stoły i ław-

ki, można było zjeść – za darmo
– upieczone na grillach kiełbasy
i kaszanki. Ich przygotowaniem
zajęli się miejscy radni, w tym
Krzysztof Olko i przewodniczący Rady Miejskiej Michał Trzoska i urzędnicy, m.in. Michał Zalewski czy Sylwia Cybulska.
W rozmowie z nami Michał
Zalewski powiedział, że grillowanie uważa za bardzo udane.
Od godz. 17. do godz. 19.30 rozdano wszystko, co przygotowano dla gości, czyli 155 kg kiełbas
i 75 kg kaszanek. – Udało nam
się idealnie w tym roku przewidzieć zapotrzebowanie, śmiało mogę powiedzieć, że nikt nie
odszedł od nas z pustymi rękoma – mówi Zalewski.
Majówka Grilowa otworzyła
sezon grillowania na polu grillowym przy łowickiej muszli,
należy jednak pamiętać, że jest
miejscem, gdzie w czasie grillowania nie wolno spożywać alkoholu. Przypomnijmy, że na łące
przy muszli ustawiono 4 grille, sześć ławostołów i 5 koszy
na śmieci, teren po zmroku jest
oświetlony.
tb
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Na pikniku można było m.in.zmierzyćsobieciśnienie,czypoziom
cukruwekrwi.
REKLAMA
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Łowicz|Patriotyczneprzedstawienienascenieszkołypijarskiej

Historia Konrada Wallenroda

W scenie finałowej LitwiniwalczązKrzyżakamiipokonująich.

rad, który, będąc już wielkim mistrzem zakonu, w sercu pozostał
Litwinem. Tak jak u Mickiewicza,
na koniec Konrad odbiera sobie
życie, choć jego obowiązek wobec ojczyzny został spełniony.
Główną rolę Konrada Wallenroda zagrał Jakub Michalak, jego
żonę Aldonę – Klaudia Kwasek.
Scenariusz do przedstawienia na
postawie powieści Adama Mickiewicza napisały Beata Jeziorowska
i Monika Kosiorek, reżyserią zaję-

cielki, które wykonały dekoracje
– Anna Rzepacka, Monika Kosiorek i Ewelina Kwaczyńska oraz
uczniowie, którzy zajęli się obsługa techniczną – Jan Koza, Wiktor
Lewański i Rafał Strugiński.
Po
przedstawieniu,
gdy
uczniowie zebrali gromkie brawa, o. Marian Galas zachęcił
wszystkich obecnych do modlitwy za maturzystów, którzy następnego dnia – 4 maja, rozpoczęli egzaminy.
mwk

ły się Monika Kosiorek i Magdalena Latoszewska. W przedstawieniu
nie zabrało muzyki i śpiewu – pojawił się zarówno szkolny chór pod
kierunkiem Marzeny Myszuk, jak
i schola, którą opiekuje się Natalia Kędziora. W scenie uroczystości ku czci patrona na zamku krzyżackim był też taniec w wykonaniu
dziewcząt pod kierunkiem Bożeny
Mostowskiej.
Wśród twórców przedstawienia
wymienione zostały też nauczy-

Łowicz |Apel„Żyjzdrowo!”wSP4

Mówili kolegom o tym, jak żyć zdrowo

Prezentację rozpoczęli od
przedstawienia
zaaranżowanej
scenki, w której dwójka reporterów prowadzi z uczniami sondę
na temat zdrowego trybu życia. Jak
się okazuje, mają oni dużą wiedzę
na ten temat. Występujące w apelu dzieci postanawiają jednak zaprezentować kilka porad, których
warto przestrzegać, by cieszyć się
dobrym zdrowiem i formą. Ich zalecenia zostały też wyświetlone na
prezentacji slajdów.
Jednym z nich było przestrzeganie zasady, aby spożywać 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie
REKLAMA
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4 maja uczniowie klas 2a
i 3a SP nr 4 w Łowiczu
zaprezentowali apel
pod hasłem „Żyj zdrowo!”,
w którym przypomnieli
swoim kolegom
z najmłodszych klas jak dbać
o zdrowie i higienę.

Podczas apelu „Żyj zdrowo!”uczniowietańczylidopiosenki
„Zatańczyływitaminy”.

śniadanie, obiad, podwieczorek
i kolację. Uczniowie przekonywali, że warto jeść produkty bogate
w witaminy, bo każda z nich ma
pozytywny wpływ na nasz organizm. O tym śpiewali też w piosence „Zatańczyły witaminy”.

Przypominali o regularnych kąpielach i częstym myciu rąk. Zachęcali też kolegów do aktywności
fizycznej, szczególnie na świeżym
powietrzu.
– Mam nadzieję, że wszyscy,
którzy oglądali dzisiejszy apel, we-

zmą sobie te zasady do serca. Kiedy ja byłem w waszym wieku, to
większość wolnego czasu spędzaliśmy na dworze, na graniu w piłkę,
no ale wtedy nie było komputerów
i smartfonów – mówił do dzieci dyrektor szkoły Artur Balik.
Wcześniej uczniowie przypomnieli, że przed monitorem komputera dzieci powinny spędzać nie
więcej niż 2 godziny dziennie.
Gdy zapytaliśmy występujących
w apelu uczniów o to, jak oni dbają o swoje zdrowie, usłyszeliśmy,
że dużo czasu wolnego spędzają na świeżym powietrzu: dziewczynki jeżdżąc na rowerze, chłopcy grając w piłkę nożną. Amelia
Bińczak, Martyna Odziomek i Damian Kuźmiński powiedzieli nam,
że bardzo lubią owoce, gdyż są bogate w witaminy. Wśród ulubionych wymieniali gruszki, banany
i truskawki. Również tych uczniów
zapytaliśmy czy ich zdaniem chociaż część uczniów zacznie się
stosować do ich porad. Odpowiedzieli: – Tego nie wiadomo, ale
miejmy nadzieję.
aa
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Historia Konrada Wallenroda, tragicznego bohatera, została przywołana po to, aby docenić,
czym jest wolność i niepodległość. Była też dobrym pretekstem do tego, aby przypomnieć,
że historia przyniosła nam wiele
powodów do dumy, ale nauczyła
też pokory i czujności. – Prawdziwie przegrany jest tylko ten, który zapomina o swoich korzeniach
– mówili na wstępie twórcy przedstawienia.
Akcja przedstawienia rozgrywała się i na zamku krzyżackim
(na scenie sali gimnastycznej),
i w pustelni (wieżę symbolizującą
to miejsce specjalnie do tego celu
zbudowano na podłodze tej sali),
gdzie samotne życie wiodła Aldona. Bohaterami byli Krzyżacy
i Litwini, między którymi w scenie finałowej doszło do potyczki. Doszło do przegranej zakonu,
którą celowo zaplanował Kon-

MIROSŁAWAWOLSKA-KOBIERECKA

Uczniowie Pijarskich Szkół
Królowej Pokoju
w Łowiczu wystawili
3 maja, z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji
3 Maja, przedstawienie
pt. „Lecz po co zbiegłe
wywoływać wieki?”

Milena Szewczyk z Gimnazjum nr 1wŁowiczuzajęłapierwszemiejsce
wkonkursiegrafikikomputerowej.

Łowicz |Konkursdlagimnazjalistów

Kuykurykuuu!
najładniejsza
Pierwsza strona wymyślonej
gazety regionalnej „Kukurykuuu!”, zaprojektowana przez Milenę Szewczyk z Gimnazjum nr 1
w Łowiczu, zajęła pierwsze miejsce w VI Powiatowym Konkursie Grafiki Komputerowej, który
organizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu,
promując w ten sposób m.in. nabór do klasy kształcącej informatyków.
Konkurs został rozstrzygnięty 28 kwietnia, podczas akademii
szkolnej, na której m.in. żegnano
tegorocznych maturzystów. Polegał na wykonaniu w dowolnym
programie graficznym plakatu
przedstawiającego pierwszą stronę wymyślonej gazety regionalnej
lub szkolnej.
Utrzymana w zielonej kolorystyce pierwsza strona „Tygodnika
Łowicza i okolic – Kukurykuu!”,
z rysunkiem koguta przeskakującego płot, zapowiada w numerze
artykuły o wyborach miss Łowicza 2017, budowie wioski indiańskiej oraz o moście zwodzonym
na Bzurze. Artykuły nie powstały, ponieważ był to tylko projekt
REKLAMA

pierwszej strony gazetki, a nie cała
gazetka. Milena otrzymała w nagrodę dysk przenośny o pojemności 500 GB.
Prace oceniała komisja, w której skład wchodzili nauczyciele
ZSP 1 uczący informatyki: Tomasz Wojda, Henryk Maciaszek
i Katarzyna Sawicka. Na konkurs
nadesłano kilkadziesiąt prac.
II miejsce w konkursie zajęła Weronika Fryczkie z Gimnazjum w Kompinie (nagrodą
były słuchawki bezprzewodowe),
III miejsce – Nikodem Wójcik
z Gimnazjum Publicznego w Nowych Zdunach (pendrive 16 GB).
Ponadto przyznane zostały 2 wyróżnienia: Szymonowi Zwolińskiemu z Gimnazjum w Kompinie oraz Marcelemu Gradkowi
z Gimnazjum nr 2 w Łowiczu.
– Życzymy uczestnikom, aby
pasja grafiki, która z pewnością
wymaga bogatej wyobraźni, kreatywności i umiejętności posługiwania się zaawansowanymi
programami graficznymi, rozwijała się i stała się początkiem drogi
związanej z grafiką – powiedział
nam Tomasz Wojda
opr. mak

www.lowiczanin.info
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Informacje
 INFORMATORDLAŻYCHLINAIOKOLIC
informacje
Informacja PKP(ogólnokrajowa)

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

apteki
 Żychlin

Dyżurynocnewgodz.20.00-8.00:
czwartek, 11 maja:
ul.Narutowicza72,tel.24-285-43-52
piątek, 12 maja:
ul.Narutowicza72,tel.24-285-43-52
sobota, 13 maja:
ul.Narutowicza72,tel.24-285-43-52
niedziela, 14 maja:
ul.Narutowicza72,tel.24-285-43-52
poniedziałek, 15 maja:
ul.Konwaliowa2,tel.24-231-99-19
wtorek, 16 maja:
ul.Konwaliowa2,tel.24-231-99-19
środa, 17 maja:
ul.Konwaliowa2,tel.24-231-99-19
Pacyna, ul. Łukasiewicza 29/1,
tel.24-285-86-34
Punkt apteczny w Pleckiej Dąbrowie 15,
tel.24-282-21-28
Punkt apteczny w Oporowie 25/1,
tel.24-383-15-19

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

czynnywgodz.:poniedziałek8.00-16.00,
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

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

pływalnia
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,
19.30-22.00(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 –wdnipowszedniewgodz.16-22,
wsobotyiniedzielewgodz.13.00-20.00.

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.
Galeria Okno na Sztukę Kutnowskiego
Domu Kultury,ul.Żółkiewskiego4:
„Ptak też Człowiek! Migranci” –wystawapoświęconaptakommigrującym,
czynnado14maja;wstępwolny.
Centrum Teatru Muzyki i Tańca,
filiaKDK,Kutnoul.Teatralna1:
„Świat innego jutra” –seriaarchitektonicznychkreacjirysunkowo-malarskich
FilipaKurzewskiego;wystawaczynna
do31maja;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.
„Jerzy Leontiew (1931-2011). Sztuka
czysta. Sztuka użytkowa”–wystawa
pracłowiczanina(w1960r.zaprojektowałwnętrzeDomuNauczycielaprzyal.
Sienkiewicza);czynnado4czerwca.
Mini skansen przy Muzeum w Łowiczu
–do30czerwca–nieczynny(remont)

Łowicki Park Etnograficzny – Skansen
w Maurzycach–do30wrześniaczynny
codzienniewgodz.10.00-18.00,odgodz.
18.00do19.00zwiedzanieobiektówtylko
zzewnątrz(obowiązujebiletspacerowy).
Muzeum Diecezjalne w Łowiczu –
zwiedzaniekatedrywrazzeksponatami
znajdującymisięwwieży;możliwośćoglądaniapanoramymiastaztarasu–czynne
pon.-czw.wgodz.10-16;pt.isob.wgodz.
10-14;wndz.iświęta–nieczynne.Łowicz,
StaryRynek20.Dni Otwarte: 18-20 maja
–wstępwolny,dodatkowobezpłatne
oprowadzanieprzezprzewodnika:18maja
godz.10.00i13.00;19majagodz.10.00
i13.00;20majagodz.10.00.
Muzeum Guzików w Łowiczu –ekspozycja500guzików,wtymok.200sztuk
guzikówpersonalnych;GaleriaŁowicka,
Ipiętro,ul.Stanisławskiego;czynnapon.-pt.
wgodz.10.-19.,sob.9.-15.Wstępwolny.
Izba Pamięci Stanisława Klickiego
w Łowiczu–wystawaurządzonaprzez
GrupęHistoryczną„Kampinos”naIpiętrze
Basztyim.gen.Klickiego;czynnawniedziele,wgodz.16.00-18.00.Wstępwolny.
Bolimów: „Byt pomiędzy” –wystawa
fotografiizcykluGaleriaPrzechodnia;
ogrodzenieGminnegoOśrodkaKultury,
ul.Łowicka9.
Bolimów: „Malarskie przestrzenie” –
wystawamalarstwaBarbaryBieleckiej-Woźniczko;czynnado26maja;Gminny
OśrodekKultury,ul.Łowicka9.
Kiernozia: „Wiosna”–wystawkazdjęć,
rysunków,wierszytematycznych;Gminna
BibliotekaPubliczna,ul.Sobocka1,czynna:
pon.-czw.8.00-16.00,pt.9.00-17.00.
Nieborów: Pałac i wystawa majoliki
–do30czerwcaczynnecodzienniew
godz.10.00-18.00;poniedziałek–wstęp
wolny(opróczdniświątecznychidługich
weekendów).
Nieborów i Arkadia: Ogrody –
czynne:wtorek–niedzielawgodz.10.0018.00(Świątynia Diany w Arkadii-ostatniewejście17.30);poniedziałek–wstęp
wolny(opróczdniświątecznychidługich
weekendów).
Nieborów: Obrazy pełne kwiatów
Agnieszki Sapińskiej–wystawaprac
artystkimalującejpędzlemtrzymanym
wustach,czynnado26majawsaliślubów
UrzęduStanuCywilnegowNieborowie,
AlejaLegionówPolskich26.
Muzeum Motoryzacji w Nieborowie–
czynne:pt.,sb.,ndz.wgodz.10.-18.00(lub
pouzgodnieniutel.46838-50-68,501-945960);Nieborów231a;bilety:normalny10zł,
ulgowy(dzieciimłodzieżdolat15,emeryci,
renciści)7zł,dziecidolat7bezpłatnie.
Sanniki: Zespół Pałacowo-Parkowy
–czynnyodpn.-pt.wgodz.8.00-21.00,
opiekaprzewodnikaodpn.-pt.wgodz.
od8.00-15.30.Biletydopałacu:10zł
(normalny),3zł(ulgowy),dziecidolat6–
gratis;park–wstępwolny.Tańszewejście
dopałacuzaokazaniembiletulubdowodu
zakupubiletunaprzejazdpociągiem
KoleiMazowieckich:biletnormalny–6zł,
ulgowy–3zł,wstępdoparku–bezpłatny.
Rabatobowiązujewciągu30dni
odterminuważnościbiletu.
„Ożywić historię, czyli pałac w Sannikach za czasów Natansonów
i Dziewulskich” –wystawastałaprzedstawiającahistoriękolejnychwłaścicieli
dóbrsannickich;
„Arcydzieła wyrwane naturze” –
wystawaplenerowa:fotografiiJerzego
Wernika;czynnado12maja.
Waldemar Kaliczak: ,,Akty, twarze
i pejzaże” –wystawamalarstwaczynna
do31maja;uroczystainauguracja
ispotkaniezautorempokoncercie
chopinowskimwniedzielę14maja.
Sromów: Muzeum Ludowe rodziny
Brzozowskich –czynnepon.-pt.wgodz.
9.-17.00,ndz.iświętawgodz.12-17.00.Sromów11,gm.Kocierzew;tel.46-838-44-72.
Pałac w Walewicach–wartobejrzenia
jestm.in.apartamentNapoleonaBonapartegozXVIII-wiecznymimalowanymiręcznie
tapetamiściennymi–czynnywkażdą
sobotęiniedzielę;oprowadzaniezprzewodnikiemwgodz.10.00-16.00.Bilety:5zł
(dzieciiseniorzy),8zł(dorośliwgrupach
zorganizowanych),15zł(indywidualnie).
Wystawa on-line: „Gloria Victis
1863-1864. Pamięć i tradycja w 150.
rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego na Ziemi Łowickiej”–wystawa
przygotowananapodstawiemateriałów
archiwalnychprezentowanychw2013r.
wsiedzibieOddziałuwŁowiczuArchiwum
Państwowegom.st.Warszawy;scenariusz
MarekWojtylak;www.warszawa.ap.gov.pl/
powstanie/lowicz/

koncerty
Czwartek, 11 maja:

godz.18.00–Pokaz filmu „Jarocin,
po co wolność” i koncert Moskwa
gra Jarocin.GościnniewystąpiąRobert
MaterazgrupyDezerterorazTomasz
„Oley”OlejnikzzespołuProletaryat.
KutnowskiDomKultury,ul.Żółkiewskiego4.Bilety:30zł.
Sobota, 13 maja:
godz.18.00– Leski –koncertPawła
Leszoskiego,nowegosinger/songwriteranapolskiejsceniealternatywnej;

CentrumTeatruMuzykiiTańcawKutnie,
ul.Teatralna1.Bilety:20zł.

Niedziela, 14 maja:

godz.14.00–Koncert chopinowski:
KazimierzGierżod(fortepian);Pałac
wSannikach,ul.Warszawska;
bilety:15zł(normalny),7zł(ulgowy)

kino Kutnowskiego
Domu Kultury
ul.Żółkiewskiego4,tel./fax24-254-21-37
Piątek – środa, 12-17 maja:

godz.14:30–Dudi: Cała Naprzód (2D
dubbing);familijnyanimowany;czas
trwania:92min.;Pełnahumoruiszalonychprzygódpodwodnaodysejamałej
ośmiorniczkiijejopływowychprzyjaciół.
godz.16.05– Amok –thriller;czastrwania:108min.;Mistrzowskoskonstruowanythrillerpsychologiczny,
wktórymprzeplatająsięmiłość,zdrada
iniepohamowanażądza;awidzod
samegopoczątkuzadajesobiepytanie
–czyautorksiążkijestmordercączy
teżstałsięofiarąwłasnychambicjii
nieszczęśliwegozbieguokoliczności?
godz.18.00–Strażnicy Galaktyki vol.2
(2Ddubbing)–akcja/sci-fi;czastrwania:
138min.;Niegdysiejsiwrogowiestanąsię
ichsprzymierzeńcami,awnieustannie
powiększającymsięfilmowymuniwersumMarvelazagoszcząnowepostacie
znanezkartkomiksu.
godz.20.30–Strażnicy Galaktyki vol.2
(3Dnapisy)–akcja/sci-fi;czastrwania:
138min.
Bilety:14zł(normalny),12zł(ulgowy).

Kino
Fenix
Łowiczul.Podrzeczna20,tel.46-837-40-01
Czwartek, 11 maja:

godz.16.30–Sonia–filmfamilijnyprod.
Holandia/Szwecja;
godz.18.00–Klient –dramatprod.
Francja/Iran;
godz.20.15–Kong: Wyspa Czaszki –
filmfantasy/przygodowyUSA
Piątek, 12 maja:
godz.15.00–Mały Jakub–dramat
psychologicznyprod.Polska;reżyseria:
MariuszBieliński;czas:1godz.18min.
godz.16.30–Riko prawie bocian(2D,
Dubbing)–filmanimowanyprod.Belgia/
Luksemburg/Niemcy/Norwegia/USA;
reż.:TobyGenkelRezaMemari;
czas:1godz.25min.
godz.18.00–Mały Jakub–dramat
psychologicznyprod.Polska
godz.19.30–Wszystko albo nic –
komediaromantycznaprod.Czechy/
Polska/Słowacja;reż.:MartaFerencová;
czas:1godz.47min.
Sobota, 13 maja:
godz.20.00–Wszystko albo nic –
komediaromantycznaprod.Czechy/
Polska/Słowacja
Niedziela, 14 maja:
godz.15.00–Mały Jakub–dramat
psychologicznyprod.Polska
godz.16.30–Riko prawie bocian(2D,
Dubbing)–filmanimowanyprod.Belgia/
Luksemburg/Niemcy/Norwegia/USA
godz.18.00–Mały Jakub–dramat
psychologicznyprod.Polska
godz.19.00–Wszystko albo nic –
komediaromantycznaprod.Czechy/
Polska/Słowacja
Poniedziałek – środa, 15-17 maja:
godz.16.30–Riko prawie bocian(2D,
Dubbing)–filmanimowanyprod.Belgia/
Luksemburg/Niemcy/Norwegia/USA
godz.18.00–Mały Jakub–dramat
psychologicznyprod.Polska
godz.19.30–Wszystko albo nic –
komediaromantycznaprod.Czechy/
Polska/Słowacja.
Bilety:seanse2D:16zł(normalny),
14zł(ulgowy),12zł(tanieponiedziałki);
seanse3D:18zł(normalny),15zł(ulgowy)

inne

OFERTY PRACY
POWIATOWYURZĄDPRACYWKUTNIE
(stanna9.05.2017r.)
 Sprzedawca
 Sprzedawcawstacjipaliw
 Pracownikochrony
 Pracownikfizyczny
 Muzealnik-asystent
 Pracownikbiurowy
 Pakowacz
 Operator
 Pomocnikkamieniarza
 Ślusarz
 Kucharz
 Pakowacz
 Magazynier
 Specjalistads.logistykiigospodarki

magazynowej
 Laborant
 Pracownikbiurowy
 Informatyk
 Malarz
 Sprzedawca
 Operatorspycharki
 Operatorkoparki
 Kierownikrobótbudowlanych
 Pracownikprzepakowań
 Pracownikpomocniczywprzemyśle
 Barman
 Technolog-mechanik
 Technolog-Inżyniersprzedaży
 Pracownikcallcenter
 Sprzedawcaurządzeńogrodniczych
 Specjalistadosprawrekrutacji

pracowników
 Kierowcakat.C/sprzedawca
 Lakierniksamochodowy
 Elektryksamochodowy
 Monterinstalacjitryskaczowych
 Pracownikgorzelni
 Operatorsuwnic(suwnicowy)sterow-

nychzkabiny
 Księgowa/Księgowy
 Pracownikcentrumobsługitelefonicz-

nej(pracownikcallcenter)
 Pracownikgorzelni,
 Mechanikpojazdówsamochodowych

SKARB ROLNIKA

NOTOWANIAZTARGOWISKAMIEJSKIEGO
(cenyzdnia9.05.2017r.)


botwinka
pęczek
brokuły
szt.
burakiczerwone
kg
cebula
kg
czosnek
szt.
jabłka
kg
jajafermowe
15szt.
jajawiejskie
15szt.
kalafior
szt.
kapustabiała
szt.
kapustakiszona
kg
kapustapekińska
szt.
młodakapusta
kg
koperek
pęczek
miód
0,9litra
marchew
kg
natkapietruszki
pęczek
ogórkikiszone
kg
ogórekzielony
kg
paprykaczerwona kg
paprykazielona
kg
paprykażółta
kg
pieczarki
kg
pietruszka
kg
pomidorszklarniowy kg
por
szt.
rabarbar
kg
rzodkiewka
pęczek
sałata
szt.
seler
kg
szczypiorek
pęczek
włoszczyzna
pęczek
ziemniaki
kg
młodeziemniaki
kg

wŁowiczu
2,50
5,00
1,50-2,00
1,00-1,50
0,50-2,00
0,80-2,50
6,00-9,00
9,00-12,00
-
-
3,00-4,00
5,00/kg
5,00-6,00
1,00-1,50
30-40
1,50-2,00
1,00
6,00
4,00-5,00
13,00
-
-
6,00-10,00
5,00
6,00-11,00
2,00-3,00
7,00
1,00-1,50
2,00-2,50
5,00
1,00
4,00
1,00
3,00

wGłownie
4,50
4,00
1,50
1,50
1,50-2,00
8,00-9,00
9,00-12,00
5,50
3,00-5,00
3,00
1,00
30,00
1,50
1,00
5,00
5,00
8,50
12,00
12,00
4,00
3,00
6,00-7,00
1,50-2,50
2,50
2,50
3,00
1,003,00
3,00

Środa, 10 maja:

godz.18.00–Podwieczorek z... Pawłem Królikowskim.GościemLeszka
Bonarabędzieaktorfilmowy,telewizyjny,
teatralnyidubbingowy.CentrumTeatru,
MuzykiiTańcawKutnie,ul.Teatralna1.
Bilety:7zł.
Czwartek, 11 maja:
godz.10.00– „Maria Mater”
– XIII Sympozjum Naukowe–Wyższe
SeminariumDuchownewŁowiczu,
ul.Seminaryjna6.Wstępwolny.
Piątek, 12 maja:
godz.18.00–Shorts Waves Festival
2017–pokazfilmówkrótkometrażowych;CentrumTeatruMuzykiiTańca
wKutnie,ul.Teatralna1;bezpłatne
wejściówkidoodbioruwkasieCTMiT
orazKDKprzyul.Żółkiewskiego4.
Sobota, 13 maja:
godz.17.00–Gala konkursu Księżanki
i Księżaka Roku 2017;ŁowickiOśrodek
Kultury,ul.Podrzeczna20;wstępwolny.
Sobota, 20 maja:
godz.10.00-13.00–Dzień Otwarty
wZespoleSzkółprzyulicyNarutowicza
wŻychlinie.

ROLNIK SPRZEDAJE
(cenyzdnia9.05.2017)
Żywiec wieprzowy:
 Różyce:5,10zł/kg+VAT
 Domaniewice:5,10zł/kg+VAT
 Chąśno:5,00zł/kg+VAT
 Kiernozia:5,10zł/kg+VAT
 SkowrodaPłd.:5,50zł/kg+VAT
 Karnków.:5,00zł/kg+VAT

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

krowy5,70zł/kg+VAT;byki7,60zł/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.

Ogłoszenia
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RENAULTScenic,1.4benzyna,

2002rok,niebieskimetalik,bogate
wyposażenie,6.900zł,tel.kom.
602-677-216.
SEATIbiza,1.4TDI,2008rok,tel.

kom.509-837-633.
SEATIbizaFE,1.9,2006rok,130KM,

tel.kom.509-837-633.
SEATIbiza,1.4benzyn,1997

rok,opłacony,sprawny,1.300złdo
uzgodnienia,tel.kom.663-446-421.
SEATIbiza,1997rok,stanbdb.,tel.

kom.537-200-181.
SEATLeon,1.9TDI105KM,2007

rok,bezwypadkowy,bogatawersja,
powymianiedwumasy,tel.kom.
664-012-803.
Seicento,1.

1gaz,2001rok,tel.kom.
783-238-364.

samochodowe

DAEWOOLublin,zsilnikiemturbo,

tel.kom.721-774-880.

kupno

FIATBravo,1.4,2013rok,24.670km,

tel.kom.731-706-162.

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

FIATCinquecento,1996rok,tel.kom.

500-231-552.

Dostawcze,tel.kom.725-361-836.


FIATDucato,2.5TDI,1997rok,tel.

kom.666-075-465.

Kupiękażdeauto,tel.kom.

690-694-705.
Kupiękażdeautodo3.000zł,tel.

kom.691-270-855.
Kupię każde auto, szybki dojazd,
wycena na miejscu, tel. kom.
577-556-721.

FIATDucato,2.3,2008/2009rok,

120KM,Iwłaściciel,stanbdb,tel.kom.
692-817-133.
FIATDucato,2.3,2011rok,24.500zł,

tel.kom.516-755-833.
FIATPanda,tel.kom.608-585-389.


Skupaut,tel.kom.604-102-787.


FIATPanda,1.

1,2008rok,35.000
km,Iserwisowany,właściciel,
bezwypadkowy,kupionywpolskim
salonie,tel.kom.722-090-134.

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

FIATPunto,1.2benzyna/gaz,2004

rok,polifcie,5-drzwiowy,stanbdb.,tel.
kom.604-706-309.

Mercedesy,Toyoty,tel.kom.

725-562-998.

Skuppowypadkowych,starych,

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

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

sprzedaż
AUDIA4,2.0benzyna,2002rok,131

KM,sedan,bogatewyposażenie,tel.
kom.509-837-633.
CITROËNBerlingo,2.0HDI,2001

rok,tel.kom.511-184-369.
CITROËNBerlingo,1.4benzyna/gaz,

2000rok,tel.kom.600-188-768.
CITROËNBerlingo,2.0HDi,2002

rok,czerwony,Iwłaścicielzsalonu,
cenadouzgodnienia,tel.kom.
603-653-030.
CITROËNBerlingo,1.6benzyna,

2008,klima,pierwszywłaściciel,
5-drzwiowy,tel.kom.604-173-703.
CITROËNC3,1.4HDI,2005rok,tel.

kom.692-475-235.
DAEWOOLanos,1.5S,1998rok,tel.

kom.602-689-429.
DAEWOOLanos,1.5benzyna/gaz,

2000rok,156.000km,bezwypadkowy,
IIwłaściciel,2.700zł,tel.kom.
692-696-669.

MERCEDES220,1998rok,poduszki

powietrzne,elektryczneszyby,skórzana
tapicerka,radio,automatycznaskrzynia
biegów,centralnyzamek,cenado
uzgodnienia,tel.kom.886-759-335.

OPELMeriwa,1.7CDTI,2004rok,tel.

kom.507-756-465.

MERCEDESAklasa,tel.kom.

720-162-713.

OPELTigra,1.6,tel.kom.

796-334-711.

SKODAFelicia,1.3,1995,tel.kom.

501-561-767.

MERCEDES Benz 208, 1997 rok,
6-osobowy blaszak, tanio , tel.
kom. 730-208-588.

OPELVectraB,1.8benzyna/gaz,

2000rok,bogatewyposażenie,stan
rewelacyjny,tel.kom.604-706-309.

SKODAOctaviabenzyna,2008rok,

tel.kom.721-730-300.

MERCEDESSprinter,2003rok,tel.

kom.880-177-221.

OPELVectraC,1.8benzyna,2003

rok,rzeczywistyprzebieg138.000
km,woryginale,bezwypadkowy,stan
rewelacyjny,tel.kom.513-375-786.

MERCEDESW124,200D,XII.

1994
rok,elegant,tel.kom.500-294-425.
MITSUBISHISpaceStar,2000rok,

tel.kom.669-779-300.
OPELAstra,1.4benzyna/gaz,1999

rok,tel.kom.514-698-383.
OPELAstraII,1.7CDTI,2005rok,

klimatyzacja,tel.kom.604-706-309.

FIATSeicento900,2001rok,tel.kom.

605-093-980.

OPELAstra,1.7CDI,2005rok,

hatchback,tel.kom.660-667-464.

FIATSeicento,900,2000

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

OPELCorsaC,1.2benzyna,2002

rok,135.000km,stantechnicznydobry,
tel.kom.603-879-720.

FIATSeicento,1.

1gaz,1999rok,
3300zł,tel.kom.663-766-584.

OPELCorsaD,1.216V802008

rok,62.000km,3-drzwiowy,tel.kom.
694-540-830.

FORDFocus,1.6diesel,2009rok,

hatchback,tel.kom.604-403-654,
507-150-766.
FORDFocus,1.8TDDI,2004rok,

kombi,tel.kom.509-837-633.
FORDRangerWildtrak,2013rok,full

opcja,wersjalimitowana,88.000złdo
negocjacji,FVAT,tel.kom.793-482-941.
FORDTransit,standobry,cena2.000

zł,tel.kom.506-656-084.

OPELMeriva2005rok,1.4benzyna,

niebieska,stanbardzodobry,
bezwypadkowa,cena8.900zł,tel.kom.
694-547-204.

SKODAFabia,1.2,2009rok,

186.000km,hatchback,sprowadzony
zNiemiec,gotowydorejestracji,stan
bdb,niebieski,tel.kom.604-403-654,
507-150-766.
SKODAFabia,1.4diesel,2006rok,

hatchback,sprowadzonyzNiemiec,
gotowydorejestracji,stanbdb,srebrny,
tel.kom.604-403-654,507-150-766.

MERCEDES250,diesel,1998rok,

centralnyzamek,elektryczneszyby,
szyberdach,turbina,ABS,radio,tel.
kom.886-814-783.

FIATSeicento,2003rok,tel.kom.

603-872-897.

FORD C Max, 2.0 diesel, 2006
rok, tel. kom. 604-991-896.

OPELMeriva,1.8,2005rok,tel.kom.

692-530-711.

OPELCorsa,1.012v,2012rok,

58.000km,Iwłaściciel,5-drzwiowy,
klimatyzacja,kupionywpolskim
salonie,tel.kom.600-944-728.
OPELCorsa,zadbany,tel.kom.

512-238-785.

SKODAOctavia,1.6benzyna,2005

rok,kombi,tel.kom.604-403-654,
507-150-766.

OPELVectra,2000rok,kombi,tel.

kom.737-646-921.

TOYOTACorolla,1.4D4D,2007

rok,kupionawkraju,serwisowana,
możliwośćzamiany(tańszy),15.200zł,
tel.kom.513-375-786.

OPELVectra,1.9CDTI150KM,2008

rok,kombi,tel.kom.606-486-555.

TOYOTAYaris,1.0,2008rok,tel.kom.

604-169-278.

OPELZafira,30.

12.2004,salon,
jestemIIwłaścicielem,samochód
bogatowyposażony,1.8benzyna,
125KM7os.,serwis,9500zł,tel.
696-461-437.

TOYOTAYaris,1.0,2010rok,tel.kom.

664-873-525.

OPELZafira,2.0diesel,2003rok,I

właścicielod8lat,bezwypadkowy,tel.
kom.698-750-121.
PEUGEOTPartner,2.0HDI,2003

rok,2-osobowy,ciężarowy,tel.kom.
509-837-633.
POLONEZ Truck, tel. kom.
795-323-333.
RENAULTClioII,1.2,01.

1998rok,
3-drzwiowy,tel.kom.888-351-372.
RENAULTMegane,1.6benzyna,

1997rok,hatchback,tel.kom.
531-818-198.

TOYOTAYaris,1.0benzyna/gaz,

2007rok,3-drzwiowa,srebrnymetalik,
tel.kom.601-509-043.
TOYOTAYaris,2002rok,3-drzwiowy,

tel.kom.669-356-377.
TOYOTAYaris,2004rok,błękitna,

3-drzwiowa,zadbana,bezwypadkowa,
stanb.dobry,okoliceGłowna,cenado
negocjacji,tel.kom.608-341-912.
VOLVOV40,1.8,2000rok,kombi,tel.

kom.509-837-633.
VOLVOV50,2008rok,

1.6diesel,
brązowymet.stanbdb,18.900zł,tel.
kom.608-174-892.

OPELFrontera,1995rok,Turbo

Interccoler-Long,tanio,tel.kom.
501-074-060.

RENAULTScenic,1.9DTI,2000rok,

tel.kom.693-943-718.

VWCaddy,1.9diesel,2007rok,

184.000km,krajowy,tel.kom.
661-955-916.

OPELInsignia,2.0diesel,2009rok,

tel.kom.502-433-800.

RENAULTScenic,1.9D,2000rok,tel.

kom.886-814-100.

VWGolfII,TDI,1991rok,tel.kom.

608-443-058,po15.00.

VWGolfIII,2.0GTI,LPG,1995rok,

1.600zł,tel.kom.512-476-760.
VWGolfIV,SDI,1999rok,tel.kom.

512-120-330.
VWPassat,2002rok,tel.kom.

791-860-309.
VWPassatB5FL1,9TDI(130KM),

227595km,skóry,klimatronik,tel.kom.
515-270-482.
VWPassat,1.6TDIkombi,2010rok,

czarnymetalik,sprowadzony,opłacony,
gotowydorejestracji,tel.kom.604-403654,507-150-766.
VWPolo,1996rok,tel.kom.

885-393-800.
VWPolo2001rok,1.4benzyna,

5drzwi,124.000km.,niebieskimet.,
cena6.900zł,tel.kom.694-547-204.
VWPolo,2006rok,5-drzwiowy,

sprowadzony,opłacony,gotowydo
rejestracji,tel.kom.604-403-654,
507-150-766.
VWPolo,1.2benzyna/gaz

sekwencja,2009rok,bezwypadkowy,
tel.kom.535-809-983.
VWSharan,1.9TDI,2008rok,

7-osobowy,wrozliczeniumogęprzyjąć
mniejszy,tel.kom.604-706-309.
VWTransporter,1.9TD,1999rok,

long,5-osobowy,tel.kom.509-837-633.
VWTuran,2.0TDI,2005/2006

rok,srebrny,sprowadzony,gotowy
dorejestracji,tel.kom.604-403-654,
507-150-766.
Sprzedamautaangielskie,tel.kom.

509-125-760.
Sprzedamsamochodyosobowe,tel.

kom.509-162-369.

inne
Opony,felgizNiemiec,hurtownia.

Największyskładwrejonie,
klimatyzacja,mechanika.Bratoszewice,
ul.Łódzka28,www.opony-gaweda.
pl,tel.(42)719-63-08,tel.kom.
505-151-701.
SprzedamoponyletnieVWGolfIII,

175/65R14,tel.kom.785-348-004.
SprzedamczęścidoSyreny105,

Warszawy,Żuka,tel.kom.693-126-231.

motorowe
kupno
Kolekcjonerkupistaremotocykle,

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

sprzedaż
MZ-250Tropic,tel.(46)838-59-19,tel.

kom.577-694-621.

HONDA,2006rok,cenado

uzgodnienia,tel.kom.503-830-181.
HUNDAYSantaFe,2.0benzyna,

2005rok,tel.kom.509-837-633.
KIARio,2014rok,stanbdb.,bogate

wyposażenie,33.600złdonegocjacji,
tel.kom.609-501-703.
KIASportage,1.7,2010rok,tel.kom.

660-092-247.

DAEWOOLanosLPG,OC,sprawny,

gwarancja,tel.kom.507-083-914.

KIAVenga,1.4benzyna,2015rok,

18.000km,tel.kom.500-791-512.

DAEWOOLanos,1.5benzyna/gaz,

1998rok,zadbany,wdobrymstanie,
tel.kom.601-576-398,793-393-686.

KIAVenga2011rok.,

1.4benzyna,
salonpolska,złotymet.,31.900zł,tel.
kom.666-574-189.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ”: BIURO OGŁOSZEŃ ŁOWICZ,UL.PIJARSKA3A; BEDNARY,SKLEPP.PAPIERNIK24A;BOBROWNIKI 27,SKLEPP.PACLER;BOLIMÓW,UL.RYNEKKOŚCIUSZKI17,SKLEP
„EWA”,P.PAPIERNIK;DOMANIEWICE,UL.GŁÓWNA26,SKLEPP.JAKUBIAK;GĄGOLIN POŁUDNIOWY,SKLEP„KOS”;HUMIN 1A,SKLEPP.GREFKOWICZ;IŁÓW:PL.RYNEKSTAROMIEJSKI2A;SKLEPP.PAPIEROWSKIEGO;KIERNOZIA,
RYNEK KOPERNIKA, KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ; KOCIERZEW PÓŁNOCNY 37A, SKLEP P. KRYGIER; KURABKA 17A, SKLEP P. TOPOLSKIEJ; ŁOWICZ, OS. BRATKOWICE, KIOSK LOTTO; ŁYSZKOWICE, SKLEP „DUET”, UL. GMINNA 6;
NIEBORÓW,AL.LEGIONÓWPOLSKICH18,SKLEPP.FIGATA;NOWA SUCHA 22,SKLEPP.SIEWIERY;OSTRÓW 20,SKLEPP.BEJDY;OSMOLIN,UL.RYNEK2,SKLEPP.SERWACH;PSZCZONÓW 147,SKLEPP.LIPIŃSKIEGO;SANNIKI,
UL.WARSZAWSKA183,SKLEPP.OLKOWICZ;SOBOTA,PL.ZAWISZYCZARNEGO12,SKLEPP.BIŃCZAK;SOKOŁÓW 19,SKLEPP.GŁOWACKIEGO;STACHLEW 113A,SKLEPP.WIERZBICKIEJ;STARY DĘBSK 6A,SKLEPP.PAWŁATARGASZEWSKIEGO,ŚLESZYN,UL.GÓRNA5,SKLEPP.MĄCZYŃSKIEJ;WALISZEW STARY19, SKLEPP.PABIJAŃCZYK;ZABOSTÓW DUŻY,SKLEPP.SZALENIEC;ZAWADY 67,SKLEPP.SOKALSKIEJ;ZŁAKÓW BOROWY 139A,SKLEPP.PIECKI.
PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI”:BIURO OGŁOSZEŃGŁOWNO,UL.ŁOWICKA40;DMOSIN 1,BOŻENAKRZESZEWSKA,PIEKARNIA:STRYKÓW:SKLEP„ZOSIA”,UL.TARGOWA25/27;SKLEPP.ŁUKASZA
PAPIŃSKIEGO,STARYRYNEK4/29.
PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ DLA ŻYCHLINA, OPOROWA, BEDLNA I PACYNY”: BEDLNO 28, SKLEPMINI-MAG;DOBRZELIN,UL.WŁ.JAGIEŁŁY,SKLEPMAGDA;PACYNA,UL.TOWAROWA4,SKLEPP.MAGDALENYDURKI;PLECKA DĄBROWA,SKLEP„MONIKA”;ŚLESZYN,UL.GÓRNA5,SKLEPP.MĄCZYŃSKIEJ;ŻYCHLIN,UL.ŁĄKOWA9A,SKLEP„MAGDA”;UL.NARUTOWICZA85F,SKLEP„MAGDA”;UL.29LISTOPADA25-26,SKLEP„ELEMIS”.
WYDAWCA I REDAKCJA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ OGŁOSZEŃ I REKLAM OPUBLIKOWANYCH ZGODNIE Z ART. 36 USTAWY Z DNIA 26.01.1984 R. „PRAWO PRASOWE”
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KomarRomet,bezpapierów;

KomarOgarzpapierami,tel.kom.
668-049-706.
Skuter50,tel.kom.782-233-579.

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

SprzedamChoppera150

lubzamienięnaauto,tel.kom.
691-270-855.
Sprzedamskuter,tel.kom.

575-355-823.
SprzedamSimsonaS51Enduro,

rokprodukcji1990,stanbdb,tel.kom.
798-652-465.
MotorowerOgar,tel.kom.

663-976-169.
MZTSK1980rok,opłacona,

stanbdb,tel.kom.667-341-968,
693-731-456.

garaże
sprzedaż
Sprzedam2działkibudowlane3.000

mkw.,2.100mkw.wewsiGzinkaprzy
Wrzeczku,tel.kom.733-750-101.

wynajem
Wynajmęgaraż,Bratkowice,tel.kom.

609-111-509.

nieruchomości
kupno
Kupięziemię,gm.Łyszkowice

iokolice,tel.kom.502-602-463.
Przyjmęwdzierżawęlubkupię

gruntyrolnewBocheniu(bardzodobre
warunki),tel.kom.601-857-267.
Ziemięrolną,powyżej1ha,przy

drodze,do15kmodŁowicza,tel.kom.
888-431-443.
Kupiękażdąnieruchomość:ziemię,

działkę,mieszkanie,domitp.(również
zadłużone),tel.kom.501-020-993.

sprzedaż
Sprzedammieszkanie60mkw.,

Ipiętro,os.Dąbrowskiego,tel.kom.
600-488-382.
Budowlana,1.

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

kom.501-782-451.
Działkibudowlane,Strzelcew,tel.

kom.660-911-451.
Budyneknadającysięnamagazyn

lubhalęprodukcyjną1000mkw,tel.
kom.663-881-721.
MieszkanieBratkowice60mkw,

3pokoje,ładnyrozkład,tel.kom.
504-110-469.
Działkarolno-budowlana9.300

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

697-327-976.
Dom293mkw,stansurowyotwarty,

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

kom.692-363-474.
Sprzedamgospodarstwo,Mysłaków,

2,23ha,dużebudynki,tel.kom.
665-373-909.
SprzedamziemięwStrykowie,tel.

kom.576-175-722.
Sprzedamdziałkibudowlanew

Bobrownikachwbardzoatrakcyjnym
miejscu,tel.kom.604-169-278.
Sprzedam ziemię 4,13 ha, Śleszyn,
tel. kom. 669-751-323.
SprzedamdziałkęwŁowiczu,ul.

Nadbzurzańska/Dolna,2.760mkw,tel.
kom.534-721-043,18:30-20:00.
Mieszkanie61mkw.,IIIpiętro,

Kaliska,tel.kom.664-767-412.
Działkaopowierzchni38arów

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

Sprzedam1,20hazbudynkami,

Złota,gminaRybno,tel.kom.
667-580-207.
Sprzedamnowydom,wykończony,

Otolice28A,tel.kom.605-067-544.
Siedliskozdziałkąistawem,tanio

sprzedam,tel.kom.504-571-878.
Działka,tel.kom.518-405-534.

SprzedamdziałkęJanowice,tel.kom.

502-768-210,506-190-291.
Sprzedam-zamienięnabloki-

wynajmędom+działka3.800mkw.,tel.
kom.691-535-141.
Działkazpozwoleniemna

działalność,Parma,tel.kom.
606-257-120.
Działka6.600mkw.,zdomem

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

Mieszkaniedoremontu,60mkw.,III

piętro,160.000zł,tel.kom.668-599646,600-248-791.

Sprzedam działki budowlane w
Nieborowie, prawie naprzeciwko
restauracji „Prosiaczek”. Po więcej
informacji zapraszam, tel. kom.
796-680-619.

Budowlano-rolna,9.400mkw.,

Polesie,rzeka,możliwośćwykopania
stawu,tel.kom.603-878-783.

Sprzedamdom,pow.200mkw.z

działką600mkw.249tys.zł,tel.kom.
783-755-145.

Sprzedamdziałkębudowlaną,1000

mkw,tel.kom.695-542-104.
Sprzedamkawalerkęna

Bratkowicach,24mkw.,tel.kom.
502-725-524.
Działkabudowlanazbudynkami,

1.800mkw,Głowno,tel.kom.501-280825,796-568-682.
Działka909mkw,wszystkiemedia,

ogrodzona,okoliceul.Jastrzębiej/os.
Górki,cenadouzgodnienia,tel.kom.
608-686-489.
Mieszkanie58,9mkw.,IVp.,ul.

Ciemna1,tel.kom.665-744-061.
Solidnydom1-piętrowy,200mkw,3

garaże,kanał;C.O.olejowe+naopał,
taras-ogródzimowy35mkwoszklony
szybą-lustroweneckie/grafitreflex.
Budynekgospodarczynadziałce1500
mkw,Pniewo,tel.kom.600-590-505.
Pilnie!DomwŁowiczu.stansurowy,

ok.250mkw.nadziałce1.250mkw.,
tel.kom.661-385-154.
Bratkowice60mkw.,blok34,tel.

kom.691-961-280.
Sprzedam działkę budowlaną 22
ary, gm. Bielawy, Brzozów, 50.000
zł, pilne, tel. kom. 502-821-235.

wynajem
Wynajmę500mkw,przytrasieA2,tel.

kom.607-168-196.
Dowynajęciamieszkanie42

mkw.,centrumŁowicza,tel.kom.
602-123-649.
Wynajmęwyposażonysalonfryzjerski

idrugilokalnadowolnądziałalność,
Łowiczul.Lniana,tel.kom.501-011-198.
Wynajmęos.Noakowskiego

38mkw.,2pokoje,częściowo
umeblowane,850zł+czynsz,tel.kom.
500-414-769.
Wydzierżawięłąkę3ha,Katarzynów

73,tel.kom.532-454-047.
Nadziałalnośćgospodarczą400

mkwzdużymplacem,tel.(46)837-4246,tel.kom.605-578-502.
Poszukujędomkunawsi,tel.kom.

694-515-130.
Pilnieposzukujęmieszkaniado

wynajęciawGłownie,tel.kom.
576-018-029.
Wynajmęwiatę250mkw.na

magazynlubdziałalnośćgospodarczą,
tel.kom.512-443-958.

Dom,60mkw,działka750mkw,

Łowicz,tel.kom.793-734-485.

Sprzedamdziałkęrekreacyjną,tel.

kom.795-563-722.

SprzedamziemięwBielawachprzy

drodzedoRulic,tel.kom.608-458-519.

Dom,Łowicz,tel.kom.880-651-700.


Głowno,mieszkanieokoło70mkw.

naosiedluSikorskiego,tel.kom.
508-230-392.

Dowynajęcialokalopow.37mkw.,

Łowicz,ul.Dworcowa1,tel.kom.
506-091-126.

SprzedamdomwNieborowie,

stansurowy,zamknięty,tel.kom.
602-292-175.

Pokój,tel.kom.883-363-814.


Sprzedammieszkanie48mkw.,

ul.Blich5,3.000zł/mkw.,tel.kom.
570-470-604.

Sprzedamziemię2,24lub4,5ha,

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

Sprzedamdziałkęos.Górki,ul.

Łąkowa:5.000m,wtym2.000mkw
stawu,tel.(46)837-54-98.
Sprzedamdziałkęrekreacyjną,ul.

Łódzka,tel.kom.603-555-327.
Domek60mkw.,działka6.000mkw.,

budowlano-usługowa,narożna,Łowicz,
tel.kom.603-878-783.
Mieszkanie35mkw,IVpiętro,po

remoncie,tel.kom.696-199-107,
531-226-948.
Dwiedziałkibudowlanepo1.000

mkw,nagranicyBednary-Sypień,
lubcałość8.100mkw.,tel.kom.
694-804-682.

SprzedamM-3,IVpietro,os.

Konopnickiej,tel.kom.662-175-520.
Dom,budynkigospodarcze,2haw

tymlas0,33ha,BednaryKolonia,tel.
kom.603-615-480.
Gospodarstwo1,4ha,budynki,

Sypień14k./Nieborowa,tel.kom.
518-443-192.
Sprzedamtrzypokojowemieszkanie

naos.Sikorskiego,Głowno,tel.kom.
798-461-235.

Domzdziałką,gm.Bielawy,tel.kom.

511-682-578.

Działka4,6ha,Łazin,tel.kom.

501-020-993.

Sprzedamziemięrolną6ha,klasa

ziemiII,III,Jerzewo,gm.Kiernozia,tel.
kom.660-478-551,784-378-713.

Sprzedam5ha,Tydówkagm.

Kiernozia,tel.kom.515-607-294,po
17.00.

Sprzedamłąkę(1,

17ha)w
Niedźwiadzie,tel.kom.880-565-192.

Sprzedamgospodarstworolne6

hawtymstaw0,5ha,dużebudynki
gospodarcze,gminaStryków,
tel.(42)719-61-97,po20.00.

Mieszkanie48mkw.,Ip.,Bratkowice

11,tel.kom.664-784-205.
Sprzedam lub wynajmę
restaurację przy trasie Kutno-Łowicz
oraz stację paliw w budowie, tel.
kom. 730-208-588.

Dom150mkw.,Łowicz,tel.kom.

503-770-232.
Sprzedamdziałkęrekreacyjną,ul.

Sochaczewska,tel.kom.797-537-158.

Sprzedamtaniodziałkębudowlaną,5

kmodŁowicza,tel.kom.509-231-973.

Łowicz,72mkw,parter,atrakcyjne,

tel.kom.698-581-666.

Sprzedammieszkanie44mkw.,os.

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

Sprzedamdziałkę3.000mkw.,

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

Taniosprzedampawilon65

mkw.,Łowicz,Bratkowice,tel.kom.
507-012-020.

Sprzedampilnieitaniokawalerkę26

mkw,os.Kostka,tel.kom.508-289-601.

Sprzedammieszkanie38mkw.,

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

Domporemoncie,120mkw.,działka

900mkw.,okoliceDomaniewic,tel.
kom.530-723-789.

Pilniesprzedamdom,tel.kom.

881-087-040.

Sprzedamdziałkęopow.1.700mkw.

wmiejscowościBronisławów,tel.kom.
606-168-857.

SprzedamziemięwPłaskocinie5ha,

tel.kom.509-293-050.

Działkabudowlana,Łyszkowice,tel.

kom.519-129-706.

Sprzedammieszkanie27mkw.zC.O.

wGłownie,tel.kom.507-359-112.
SprzedamM-3,Bratkowice,tel.kom.

692-590-176.
M-1,40mkw.,IIIpiętro,os.Tkaczew,

tel.kom.736-345-985.
SpółdzielniaMieszkaniowa

JabłonkowawDobrzelinieposiada
dosprzedania1haziemi,tel.kom.
609-570-897.
Dom,działka,okoliceKiernozi,tel.

kom.725-799-487.
Działkirolno-budowlanewWoli

Cyrusowej,tel.kom.505-128-289.
Nowydom,okoliceStrykowa,tel.

kom.504-184-897.
Jednorodzinny180mkw.okolice

Strykowa,tel.kom.504-184-897.
Działkarolno-budowlana11.600mkw,

Świeryż,tel.kom.723-980-839.
Budowlano-rolna,2,6ha,220x117m,

rzeczka,WolaSzydłowiecka,tel.kom.
603-878-783.
Sprzedam2-pokojowemieszkaniew

centrumŁowicza,tel.kom.600-918-875.
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DowynajęciaM-4,Bratkowice,tel.

kom.605-679-749.
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Produkcja,sprzedażkruszywa

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

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

Żwir16-32doogroduidrenażu,tel.

kom.601-239-779.
Drewnokominkowe,opałowe(buk,

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

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

ogrodowa.Robotyziemne,
wyburzeniowe,transportmaszyn
budowlanych,rolniczych,tel.kom.
693-565-564.
Piasek płukany, pospółka, żwir,
podsyp, tel. kom. 600-895-026.
Wersalkawbdbstanie-nowytyp,tel.

kom.724-973-074.
WęgielEkogroszek(kostka)orzech.

Dostawairozładunek,tel.(23)661-1013,tel.kom.789-333-677.
Stępnówka,overlock,narożnik,tel.

kom.530-350-251.
Sprzedamtujeszmaragd,tel.kom.

510-249-632.

Pokój,tel.kom.692-101-989.


Sprzedamgruz,Głowno,tel.kom.

512-624-763.

DowynajęciaM-3Głowno,tel.kom.

781-508-033.

Sprzedamwersalkę,tel.kom.

782-787-291.

Dowynajęciapokójnaos.

Broniewskiego,tel.kom.512-076-145.

Betoniarki:sprzedaż,remonty,części,

tel.kom.603-072-751.

Wynajmęmieszkanie,tel.kom.792
258-820,602-528-673.

Łubiankidrewnianenowe,tel.kom.

792-902-783.

Damwdzierżawęłąkę,tel.kom.

603-878-783.

Drewnoopałowe,tel.kom.

505-700-777.

kupno różne
Przyjmęziemię,gruz,glinę,korzenie,

tel.kom.508-282-349.

3
Dwietopolepolskie,tartaczne,8m

,
170zł/m3,tel.kom.729-450-470.

Drewnokominkowe,opałowe,tel.

kom.504-257-615.

Kupiębetoniarkę,tel.kom.

888-742-148.

Sprzedamwiatężelbeton,

owym.18x12x5m,5.000zł,tel.kom.
516-489-137.

Kupięstółwarsztatowy,tel.kom.

693-830-148.

Waga60t.;płytybetonowe1,30x3m;

L-ki1x3m,tel.kom.606-257-120.

Kupiędrewnianeskrzynki

uniwersalne,tel.kom.607-325-906.

Zbiornikiplastikowe,1.000-litrowe,tel.

kom.502-919-192.

sprzedaż różne
Extraczarnaziemiaogrodowa,

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

Kamienie,tel.kom.509-637-975.

Taniosprzedam:kanapę,2fotele,tel.

kom.693-739-973.
Sprzedamrowergórski,nakołach

24,tel.kom.608-613-658.
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Huśtawkiogrodowe,akacjowe,stoły,

ławki,altanki,piaskownice,budydla
psów,toalety,tel.kom.502-981-959.

Akwarium240litrówzdobrym

osprzętemtanio,tel.kom.507-122-062.
Routermobilnynagwarancji,tel.kom.

602-370-470.

PracujzPromedica24jakoopiekun

seniorówwNiemczechlubAnglii.
Przyjdźnaspotkanieinformacyjne
wŁowiczu.Więcejinformacjipod
numerem,tel.kom.797-169-375.

Sprzedamdlachorejosobynowy

balkonik,dużełóżkozmateracemna
pilota,telewizor,tel.(46)837-36-32.

Sprzedammeblekuchennekomplet,

meblestołowekomplet,stół,krzesła,
pralka,kuchniagazowa,tel.kom.
881-200-884.

Przyjmędopizzeriikierowcęnastałe

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

Sprzedamkajak,tel.kom.

504-221-009.

Sprzedamklatkęnapapugi2mx1m,

tel.kom.503-830-181.

Sprzedamłóżkopiętrowe,tel.kom.

504-221-009.

Likwidacjagospodarstwa,wyprzedaż

garażowa,tel.kom.532-501-656.

Komoda,witryna,stół,12krzeseł,tel.

kom.502-433-800.

Jesionyiśrutownik,tel.kom.784
720-912,po18.00.

Krajzegakompletna,szlifierka

taśmowa,przecinarkametalu,tel.kom.
503-830-451.

Łubiankidrewnianenowe,tel.kom.

792-902-783.

Rębakdogałęzi,ciągnikES15,tel.

kom.662-130-937.

Sprzedamwypoczynekskórzany,tel.

kom.695-774-301.
Sprzedamdywany:2x3oraz

1,80x2,60,tel.kom.660-027-671.

Dużazjeżdżalniadziecięca,tel.kom.

601-052-026.
Sprzedamkuchniępolskąwęglową,

tel.kom.606-490-951.
Meble-salon,kuchnia,sypialnia,tel.

kom.530-350-251.

Tonsmeier Centrum zatrudni
osobę na stanowisko kierowcaładowacz, wymagana kat. C, praca
na terenie Żyrardowa, Łowicza
i okolic, tel. (46) 830-35-25.
Tonsmeier Centrum zatrudni
osobę na stanowisko ładowacz,
bez kwalifikacji, praca na terenie
Łowicza, Żyrardowa i okolic,
tel. (46) 830-35-25.
Zatrudniędekarzylubpracownikado

przyuczenia,okoliceDmosina,tel.kom.
609-846-316.
ZatrudniękierowcęC+E,nakraj,tel.

kom.889-907-194.

Gokartnapedały,nowy,maszynado

szyciaSingerstaraznogami,tel.kom.
667-257-466.

Sprzedam2betoniarki80,maszynę

docięciacegły,tel.kom.661-751-749.

Betoniarki,części,naprawa.

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

Sprzedamkamieńpolny,dużąilość,

tel.kom.606-497-951.

APTRandstad(47)zatrudnidolekkiej

pracynaprodukcji,3zmiany,Stryków,
darmowydojazd,nowawyższastawka,
tel.kom.603-207-005,665-133-483,
605-058-639.

Sprzedamtrelinkęzrozbiórki,tel.

kom.605-094-165.

OponyTir,Stryków,tel.kom.

785-265-273.

Zatrudniękrojczego,tkanina

dzianina,tel.kom.668-349-942.

Stemplebudowlane,słomawbelach,

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

Rollfiturządzeniedomasażu

limfatycznego,stanbdb,tel.kom.
667-341-968.

Zatrudnimy kierowców kat. C+E,
do przewozu kontenerów morskich,
Hamburg-Polska, weekendy
w domu, pensja+podstawa,
stabilne warunki pracy, tel. kom.
506-836-200.

Sprzedamnowekrzesła,stanbdb,

tel.kom.501-270-185.
Sprzedamstemplebudowlane,tel.

kom.604-687-089.
Nalewak do piwa Cornelius, tel.
kom. 601-161-613.
Sprzedamkamieńpolny,tel.kom.

794-052-840.
Wózekpaleciak,tel.kom.

693-830-160.
Sprzedambardzotaniodrzwi

modrzewiowefrontowewrazzfutryną,
używane,owymiarach1x2,2m,bardzo
ciemnybrązorazkrokwie,tel.kom.
606-212-846.
Sprzedammebledziecięce(szafa,

komoda,biurko,nadstawka,szafka
zpółkamiiszufladami).Tel
539-607-089.

SprzedamtelewizorLG49cali,Full

HD,WiF,tel.kom.508-789-222.
Linastalowa14,5około90m,tel.

kom.506-771-822.

praca
dam pracę
Zatrudniędopizzeriikierowcęoraz

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

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

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

Krokwybudowlane,zesłupów

telefonicznych,tel.kom.691-033-754.

Zatrudniękierowcędorozwożenia

pizzy(Łowicz),tel.kom.724-207-537.

Sprzedambetoniarkę150litrów

220V,tel.kom.666-393-276.

Zatrudniępomocnikakucharza

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

Sprzedam lekko używaną kanapę
wypoczynkową 3-osobową,
rozkładaną i kanapę narożną
3-osobową rozkładaną, tel. kom.
696-220-132.
Tartak Głowno oferuje drewno
kominkowe, tel. kom. 609-178-680.
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Zatrudnię szwaczki do szycia
dzianiny, atrakcyjne zarobki, praca
od zaraz, tel. kom. 603-426-101.
ZatrudniękierowcęC+Ez

doświadczeniemwruchukrajowym
(naczepa-chłodnia).Dobrezarobki,
wolneweekendy,tel.kom.668-946-210.
Zatrudniękierowcękat.C+Ez

doświadczeniemwruchukrajowym
znaczepą-chłodnią,pracapodTesco
wTeresinie,tel.kom.668-946-210.
Zatrudniękierowcękat.C+Ez

doświadczeniemwtransporcie
międzynarodowym,pojedynczepodwójneobsady,weekendywolne,tel.
kom.604-237-423,782-223-211.
Zatrudnię pracownika w
charakterze magazyniera - pomocy
biurowej na skupie złomu w
Głownie, tel. kom. 509-345-234.
Zatrudnięmontażystę,tel.kom.

602-504-924.

Zatrudniękelnerkę(możliwość

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

Sortowanieprzesyłek,godziny

nocne,3500złbrutto,Smolice,tel.kom.
885-122-368.

Zatrudnię szwaczki (bielizna),
możliwość przyuczenia, Głowno, tel.
kom. 517-852-240.

Zatrudnię kucharkę, kucharza,
pomoc w restauracji, tel. kom.
730-208-588.

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

Umowaodziełopraceremontowo
budowlane,tel.(46)837-42-46,tel.kom.
605-578-502.

Zatrudnięsprzedawcędogalerii

łazienek,tel.kom.602-587-341.

Operatormaszyn,magazynier,

pakowacz,tel.kom.885-122-368,
Stryków.

ZatrudniękierowcęC+Ewruchu

krajowym,okoliceStrykowa,tel.kom.
605-731-767.
Zatrudnięekspedientkidosklepu

spożywczego,dobrewarunki
zatrudnienia,tel.kom.512-088-422.
Zatrudnięstażystkidosklepu

spożywczegowŁowiczu,tel.kom.
512-088-422.
Przyjmępracownikadowykończeń

idodociepleń,tel.kom.606-737-576.

ZatrudniękierowcęC,C+E,tel.kom.

601-239-804.

Zatrudniępracownikównabudowę,

tel.kom.667-001-887.

KierowcędopizzeriiStryków,

Zgierz,Głownozatrudnię,tel.kom.
608-641-030.

Zatrudnięsamodzielnychbrukarzy,

tel.kom.725-710-267.
Zatrudnięglazurnikówi

dociepleniowców,tel.kom.
600-575-945.
Sprzątanie, zmywanie, Dworek
„Biała Dama”, Nieborów, tel. kom.
501-067-706.
SzukamosobyzŁowiczado

sprzedażyzabawekwwekendydo45
lat,tel.kom.601-523-534.

Zatrudnięmurarzyipomocnikówz

okolicGłowna,tel.kom.515-697-643.

Zatrudnięnaślusarnię,Stryków,tel.

kom.606-439-498.

Zatrudniędiagnostę

samochodowegonastacjękontroli
pojazdówwŁowiczu,tel.kom.
530-997-523.

Zatrudnięspawaczyiślusarzy

zŁowiczaiokolic,tel.kom.
793-065-376.

Przyjmędopiekarniosobędostołu

icukiernika,tel.kom.509-877-081.
Zatrudnięmechanikasamochodów

ciężarowych,tel.kom.516-489-137.
Zatrudniępracownikadodociepleń,

zdoświadczeniem,tel.kom.
667-286-782.
Zatrudnimy szwaczki, wymagana
znajomość dwuigłówki, stębnówki,
overlocka, Głowno, tel. kom.
601-204-540.
Zatrudnimysprzedawców

zdoświadczeniem.CVnależyskładać:
PSS-Łowicz,os.Kostka20,tel.kom.
535-338-124.
ZatrudnięszwaczkęnaRosso,

możliwośćprzyuczenia,tel.kom.
503-135-431.
Zatrudniękierowcękat.C+E,tel.kom.

605-094-166.
Zatrudnię uczniów do przyuczenia
w charakterze kelnera, tel. kom.
504-359-441.
Zatrudniękelnerów,tel.kom.

504-359-441.
Przyjmędopracynaubojnię,tel.

kom.501-735-775.
Zatrudniękierowcęwtransporcie

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

Blacharzasamochodowegolubdo

przyuczenia,tel.kom.510-263-401.

Operatormaszyn,tel.kom.885-122
368,Łódź/Lućmierz.

PrzyjmęnastażdoSalonu

Fryzjerskiegoosobępo29rokużycia,
zamieszkującąobszarywiejskie.Bardzo
dobrewarunkifinansowe,tel.(46)83771-06,tel.kom.609-788-380.

Zatrudniękierowcówwtransporcie

krajowymzprawemjazdykat.C+E,tel.
kom.605-045-699.

Zespółmuzyczny(wesela,inne

imprezyokolicznościowe)szuka
akordeonisty,klawiszowca,tel.kom.
697-470-575.

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

wpiekarni,Głowno,tel.(42)710-87-39.
Zatrudnię piekarza ciastowego/
piecowego i kierowcę kat. B na
pół etatu w Głownie, tel. kom.
603-610-512.
Zatrudnięszwaczki,milewidziany

zespółdwuosobowyzeznajomością
maszyn:overlock,dwuigłowka,
stebnówka.Pracajednozmianowaod
7.00.Głowno,tel.kom.602-293-849.
FirmaBISwSkierniewicachzatrudni

doświadczonegomonteramebli,
lakiernikameblowegoorazpomocnika
lakiernikanaatrakcyjnychwarunkach,
tel.kom.601-344-142.
ZatrudnięPaniąmiłą,sympatyczną

dopomocywpracachdomowych,
tel.(46)837-38-04,wgodz.10-11lub
16-17.
Zatrudnię kierowcę C+E, transport
międzynarodowy, wysokie zarobki,
wyjazdy tygodniowe, tel. kom.
502-605-719.
Zatrudniękierowcękat.C+Edopracy

wtransporciemiedzynarodowym,tel.
kom.602-779-790.
Pomocnikimurarznabudowy,tel.

kom.691-736-552.
Zatrudnię murarza, pomocnika
i do ociepleń, tel. kom. 513-985-412.
Przyjmębrukarzyipomocników,tel.

kom.508-286-519.

ZatrudniękierowcęC+E,Tesco

Teresin,tel.kom.508-168-121.
ZatrudniękierowcęC+E,kontenery,

jazdapokraju,tel.kom.508-168-121.
Zatrudnięszwaczkidoszycia

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

województwołódzkieikat.C+E,tel.
kom.503-692-808.
Zatrudniępracowników

ogólnobudowlanych,tel.kom.
783-997-688.
PrzyjmękierowcęC+Ewtransporcie

międzynarodowym,tel.kom.
519-077-103.
PracanamagazyniewStrykowie,

godzinynocne,16zł/h+gwarantowany
darmowydojazdzGłownaiokolic,tel.
691-552-501..
Przyjmępracownika/pomocnikana

budowę,Łowicz/Słomków,tel.kom.
889-007-076.
Przyjmęszwaczki,konfekcja

damska,Głowno,Zabrzeżnia,tel.kom.
733-653-840.
Zatrudniępracownikówna

stanowiska:spawaczgazowy(cięcie
złomu),mechaniksam.cięż.,pomocnik
lakiernika,tel.607-405-177.
Zatrudnięosobynastanowiska:

obsługasortowniodpadów
(uprawnienianawózki),prac.do
układaniakostkibrukowej,tel.kom.
607-405-177.
Tynkarzręczny,tel.kom.575-661-940.

Zatrudniępracownikado

montażuogrodzeńpanelowychz
doświadczeniemorazpracownikówdo
produkcjiogrodzeńbetonowych,tel.
kom.509-345-234.
Przyjmępracownikadodociepleń,

tel.kom.607-612-176.
Przyjmępracownikówdodociepleń,

tel.kom.603-452-605.
Zatrudnięnaumowęopracęw

sklepiespożywczymwŁowiczu,tel.
kom.502-110-726.

www.lowiczanin.info
Kierowcanabusa10EP,tel.kom.

691-650-160.
Zatrudnięszwaczkęichałupniczkę

zokolicStrykowa,tel.kom.
605-317-260.



remontowobudowlane
usługi

ZatrudnięposadzkarzaStryków,tel.

kom.500-037-006.

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

KierowcaC+Ekraj,4.000stałej,tel.

kom.604-598-536.

Regulacja,montażokien,parapety,

praniedywanów,tel.kom.501-930-953.

Zatrudniękierowcękat.C+Ew

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

Tynkimaszynowe,wylewki,tanio,

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

ZatrudniękierowcówC+E,transport

międzynarodowy,wolneweekendy,tel.
kom.797-702-107.
Przyjmędozbiorubobuwsezonie

letnim.Miejscepracy:ChąśnoDrugie.
Tel:726696883.

szukam pracy
Dorywczosprzątanie,zmywanieitp.

naimprezachokolicznościowychipo,
tel.kom.698-962-987.
KierowcaC+E+kartaposzukuje

pracy(tylkonawywrotkę).Łowicz
terenlubpodwójneobsady
(transporymiędzynarodowy),tel.kom.
605-470-435.
Ocieplanie,murowanie,tynkowanie,

glazura,tel.kom.887-818-290.
Zaopiekujęsiędzieckiemlubstarszą

osobą,tel.kom.690-379-646.
Podejmępracęfizyczną,prawojazdy

B,T,dozorca,tel.kom.665-455-810.
Opiekunkaludzistarszych10zł/h,tel.

kom.664-378-075.
Sax-wokal,tel.kom.692-101-989.

PrzyjmępracęVWLT35,tel.kom.

693-027-745.

inne

Malowanie,tapetowanie,gładź,

płytyk/g,glazura.Wieloletnie
doświadczenie,tel.kom.608-685-867.

Układaniekostkibrukowej,tanio,tel.

kom.667-837-817.

Wykończeniawnętrz,remonty,tel.

kom.532-115-111.

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

Usługiremontowe,wykończenia

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

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

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

Malowanie,gładź,glazura,tel.kom.

668-026-851.
Usługikoparko-ładowarką,tel.kom.

781-151-525.

Glazura,panelepodłogowe,gładź,

malowanie,zabudowykartonowogipsowe,ściankidziałowe,tel.kom.
669-758-739.
Glazura,terakota,łazienki,przeróbki

hydrauliczne,elektryczne,zabudowy
K/G,tel.kom.503-730-517.
Ogrodzeniapanelowe,metalowe,

siatki,betonowe,łupane,bramyifurtki,
balustrady,wiaty,fundamenty,tel.kom.
505-700-777.
Remonty, modernizacje,
wykończenia wnętrz, usługi
ogólnobudowlane, tel. kom.
607-164-101.
Usługikoparko-ładowarkąJCB,tel.

kom.604-411-266.
Malowanie,gładź,hydraulika,tel.

kom.515-830-969.
Wykonaniekonstrukcjiipokryć

dachowych,remonty,rozbudowy,tel.
kom.726-395-426.

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


Remontykompleksowe,tel.kom.

606-428-162.

Cyklinowaniebezpyłowe,tel.kom.

504-960-515.

Usługiminikoparką,przeciskikretem,

tel.kom.668-591-725.

Murowaniepłotówzklinkieru,kominy,

tel.kom.721-651-936.

PłytyK/G,gładzie,płytki,tel.kom.

505-763-772.

Dociepleniabudynków,elewacje,

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

Budowaiprzeróbkidomówi

budynkówgospodarczych.Tanio,
szybko,solidnie!,tel.kom.609-497-778.

Kryciedachówisprzedażmateriałów

budowlanych.Tanioisolidnie!,tel.kom.
608-677-525.

Glazura, terakota, tel. kom.
537-663-191.

Usługikoparko-ładowarką,tel.kom.

725-710-267.

Brukarstwo, tel. kom.
791-306-104.
Usługi koparko-ładowarką,
młotem hydraulicznym; koparką
gąsienicową, tel. kom. 790-606-451.
Kompleksoweremonty,tel.kom.

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

533-076-850.
Bramyprzesuwne,ogrodzenia,

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

usługi wideo

Układaniekostkibrukoweji

granitowej,tel.kom.731-116-534.

Cyklinowanie,polerowanie,układanie

parkietu,tel.kom.501-249-461.
Usługi koparko-ładowarką,
80 zł/godz., tel. kom. 784-464-959.

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

UsługitransportoweKamaz,

usługikoparko-ładowarką,tel.kom.
784-464-959.

Wideofilmowanie,fotografowanie

www.fotowideo.webt.pl,tel.(46)837-7981,tel.kom.606-302-466.

Budowadomówparterowych,

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

Łazienki,kompleksowo,tel.kom.

733-788-522.
Malowaniepomieszczeń,tel.kom.

733-788-522.
Gładź,malowanie,glazura,terakota,

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

kom.607-168-196.
Podłogidrewniane,parkiety:

układanie,cyklinowanie,polerowanie,
lakierowanie,olejowanie.Schody:
renowacja.Profesjonalnie,solidnie,tel.
kom.733-552-113,601-378-677.
Parkiety: profesjonalne układanie,
cyklinowanie z polerowaniem,
lakierowanie. Schody: cyklinowanie,
lakierowanie, tel. kom.
607-090-260.
Układaniekostkibrukowejgranitowej,

betonowej,utwardzanieplaców
manewrowych,odwodnieniaterenu,tel.
kom.692-789-266.
Studniewierconedodomów

jednorodzinnych,odwiertydopomp
ciepła,tel.kom.504-320-592.
Układanie kostki brukowej, tel.
kom. 781-377-138.
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Układanieglazury,terakoty,gładź,

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

Usługiminikoparką,tel.kom.

781-151-525.

Meblekuchenne,tel.kom.

793-297-933.

Kryciedachów,obróbki,rynny,

podbitki,papatermozgrzewalna,wolne
terminy,tel.kom.789-181-282.

REKLAMA

Bielenie,wapnowaniepomieszczeń

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

Schody,tel.kom.793-297-933.


Wylewkimaszynowemixokret,tel.

kom.517-032-915.

WideofilmowanieHD,tel.kom.

606-852-557.

Okna:naprawa,regulacja,tel.kom.

609-135-411.

Kompleksowemalowanienatryskowe

mieszkań,domów,budynków
gospodarczych,halitp.,tel.kom.
571-272-033.

Zwrotpodatkuzpracy,rodzinne,

Niemcy,Holandia,Austria,Anglia,
Belgia,Norwegia.,tel.(71)385-20-18,
tel.kom.601-759-797.

Wideofilmowanie,fotografowanie,

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

Usługiminikoparką,tel.kom.

697-725-830.
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Cyklinowanie,montażpodłóg,VAT,

tel.kom.697-634-138.
Balustrady ze stali kwasoodpornej,
tel. kom. 724-605-762.
Pokryciadachowe,papa,rynny,

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

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

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

606-303-471.
Dociepleniabudynkówmieszkalnych,

gospodarczych,solidnie,tel.kom.
726-005-701.
Schodydrewniane.Komputerowe

projektowanieschodów.Meble,inne
usługistolarskie,tel.kom.663-766-557.

Usługikoparko-ładowarką,roboty

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

Tynkiręczne,tel.kom.575-661-940.


Remonty od A do Z, tel. kom.
881-762-391.

usługi
instalacyjne

Układanie kostki brukowej,
ogrodzenia betonowe, panelowe,
tel. kom. 508-286-519.
Docieplaniebudynków,elewacje,

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

kompleksowo,tel.kom.603-452-605.
Kierownikbudowyoferujeswoje

usługi,tel.kom.510-032-416.
Bramy garażowe, wrota, drzwi,
ogrodzenia, balustrady, tel. kom.
506-771-822.

sprzedaż
Producentsiatkiogrodzeniowej,

Mysłaków,tel.kom.886-562-223.
Sprzedamstemplebudowlane,tel.

kom.781-779-674.
Stemple,tel.kom.535-434-358.


Stemplebudowlane,Stryków,tel.

kom.601-066-904.

Hydraulikakompleksowo,tel.kom.

601-818-310.
Oczyszczalnieprzydomowez

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

przeróbki,tel.kom.696-081-582.
Anteny:montaż,instalacje,tel.kom.

601-306-566.
Usługihydraulicznewod.-kan.,c.o.,

kotłowniegazowenaekogroszek,tel.
kom.508-132-321.
Hydraulik,takżeawarie,tel.kom.

733-788-522.
Studniesolidnie,tel.kom.

504-320-592.
Usługihydrauliczne,czyszczenie

kanalizacji,tel.kom.793-714-089.

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

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


Remonty,wykończenia,tel.kom.

600-779-659.

Najtańszerolety.Dużyasortyment,tel.

kom.602-370-470.

Przyłączagazowe,instalacje

grzewcze,kotłownie,tel.kom.
691-991-000.

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

Tanie,dobreokna,tel.kom.

602-370-470.

Szambabetonowe,tel.kom.

691-991-000.

Stemple,tel.kom.692-101-989.


Usługihydrauliczne,tel.kom.

691-991-000.
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Klimatyzacja:montaż,sprzedaż,tel.

kom.691-991-000.
Instalacje,przeróbkielektryczne,tel.

kom.509-838-364.

usługi inne
Zespół, deejay, doświadczenie,
tel. kom. 503-746-892.
Dekoracjesalweselnych,tel.kom.

886-328-694,www.facebook.com/
WardArt7.
Cięciedrzewniebezpiecznych,

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

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

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

wycinkaskierniewice.pl,tel.kom.
506-660-095.
Wycinkadrzew,usługipodnośnikami

koszowymi27-metrowymi,tel.kom.
668-591-725.
Kamaz:przewózpiasku,żwiru,ziemi,

tel.kom.601-630-882.
Wypożyczęstółwiejski,nalewak

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

nawodnienia,www.szychowscy.com.pl,
tel.kom.604-891-092.
Okna:naprawa,regulacja,tel.kom.

609-135-411.
DJ,oprawamuzycznaimprez,18-stki,

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

niebezpiecznych,pielęgnacjazielenii
ogrodów,tel.kom.782-718-483.
Bramy, ogrodzenia, garaże
blaszane, tel. kom. 501-930-953.
Maszproblemzkomputerem:

zadzwoń.Fachowo.Szybko.Tanio,tel.
kom.504-070-837.
Naprawatelewizorów,Łowicz,

Topolowa19,tel.(46)837-70-20,tel.
kom.728-227-030.
Praniedywanówitapicerkimeblowo
samochodowejwzakładzieiuklienta,
tel.kom.501-431-978.
Odnawianiewanien,tel.kom.

600-979-826.
Koszenietrawników,pielęgnacjai

wykonywanieogrodów,myciekostki,
tel.kom.500-610-542.
Tartak obwoźny, spalinowy, tel.
kom. 510-988-154.
Masaże:profesjonalnie,dojazd,tel.

kom.501-020-993.

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

Matematyka:SP,Gimnazjum,tel.

kom.506-178-472.
Kanadyjczykpolskiegopochodzenia:

naukajęzykaangielskiegoi
francuskiego,wszystkiepoziomy.
Tłumaczenia,tel.kom.604-621-125.
Naukaikorepetycjezangielskiego

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

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

Korepetycje:fizyka,matematyka,tel.

kom.604-449-538.
Angielski,profesjonalnie,

tel.(46)837-53-15.
Angielski,tel.kom.515-459-141.

Językangielski,tel.kom.

663-684-178.
Językniemiecki,tel.kom.

668-963-922.
Kursywózkiwidłowe,ładowarki

teleskopowe,wózkisystemowe,HDS-y,
podnośnikikoszowe!Nowość!Odmaja
zaczynamykursynawózkijezdniowez
operatorempodnoszonymzładunkiem!
Wszystkowjednymmiejscu,tel.
730-101-000.

rolnicze – kupno
płody rolne
Kupięzboże,tel.kom.508-471-814.

Kupiękażdezboże,odbiórwłasnym

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

transportem,tel.kom.607-202-732.
Skupzbóż,Ferm-PaszBaboszewo,

tel.kom.602-179-925.
Kupięłubin,tel.kom.601-359-692.

Zbożepaszowekupię,tel.kom.

693-157-117.
Kupięzbożepaszowe,również

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

668-478-617.
Skupżyta,wymiananaotręby,tel.

kom.501-713-862.
Kupiężyto54złiowies,tel.kom.

733-067-051.
Kupięzbożepaszowe,tel.kom.

667-257-268.
Skupzbóżpaszowych:jęczmień685

zł,pszenżyto685zł,pszenica730zł,
transport/załadunek,Leśniczówkak./
Soboty,tel.kom.505-406-917.
Kupięzboże,tel.kom.667-566-276.

Kupięjęczmień,pszenżyto,pszenicę

paszowe,odbiórzmiejscaod12ton,
tel.kom.880-350-450.

Zapraszamnakursynawózki

widłowe,systemowe,podnośniki
koszowe,HDS-Y!Imwięcejkursów
robisztymmniejpłacisz!tel.
730-101-000.

hodowlane

Usługi koparko-ładowarką, tel.
kom. 726-005-701.

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

Zapraszamnakursy,wszystko:teoria,

praktyka,egzaminwjednymmiejscu!
Fachowo,rzetelnie,atrakcyjniecenowo!
tel.730-101-000.

Kupiębyczki(mieszańce,mięsne)

dochowu,cenado15zł,tel.kom.
696-130-651.

Transportwywrotką-piach,żwir,

ziemia,pospółka,podsypkaitp.,tel.
kom.503-115-145.
Transport:piasek,pospółka,

podsypka,ziemia,tel.kom.
602-471-796.
Potnętaniodrzewo,tel.kom.

537-843-600.

matrymonialne
Poznamkobietę49-60lat,smso

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

723-084-321.
Poznamatrakcyjnąpaniądomiłych

spotkań,tel.kom.695-210-762.
Poznampana,48-55lat,tel.kom.

574-058-007.
Poznamdziewczynędo35

lat,okoliceBolimowa,tel.kom.
784-858-324.

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

Korepetycje:językniemiecki,tel.kom.

608-116-216.

Kupięmałebyczki,tel.kom.

502-646-540.

maszyny
Kupięmaszynyrolnicze,kombajny

ziemniaczane,ciągnikiinnemaszyny,
tel.kom.505-587-206.
KupięprasękostkującąSipmaZ

224/1,Claas,JohnDeere,Famarol,
prasyrolująceClaas44,62,66,
Alobale,kombajnziemniaczanyAnna,
Bolko,kombajnzbożowyZ-020,tel.
kom.887-105-345.
KupiędojarkęAlfaLavalimaszyny

rolnicze,tel.kom.605-055-227.
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Ciągniki,przyczepy,tel.kom.

725-361-836.

Sprzedamsłomębeloty,tel.kom.

667-199-495.

Sprzedamowies,tel.kom.

510-186-202.

Kupięprasękostkującą:Sipma

Z-224/1,Welger,Claas,Famarol,
JohnDeere;kombajn:Anna,Bolko,
Karlik;kopaczkę;sadzarkę;ciągnik
WładimirecT-25,MTZ-82,Belarus,
Pronar;prasęrolującą:ClaasRolland,
Arobale,Welger,tel.kom.518-857-308.

Sprzedammieszankę,sianokiszonkę,

sianowkostkach,tel.kom.
533-542-174.

Sprzedamkukurydzę,

tel.(46)837-14-61.

Siewnikpoznaniakdoremontu,

C-360doremontu,tel.kom.
664-981-618.

Sprzedamziemniakijadalne,

odmianaDenar(żółte).Ziemniakisą
duże,zdroweiręczniewybierane,tel.
kom.602-314-866.

hodowlane

Słomabaloty,tel.kom.664-981-618.


Jęczmieńzodnowy,tel.kom.

693-830-160.

Sianosłabszejjakości,sianokiszonka,

tel.kom.600-538-725.

Sprzedammieszankę,tel.kom.

692-916-507.

Jałówkawysokocielna,wycielenie

15.05,likwidacjastada,tel.kom.
725-199-047.

Sprzedamzbożepaszowe,tel.kom.

726-721-037.

Dwietonyjęczmieniaidwietony

owsa,Mięsośnia,tel.kom.695-441-197.

Sprzedamjałówkihodowlane,tel.

kom.607-462-177,693-108-621.

Sprzedamzbożepaszowe,tel.kom.

668-478-617.

Sprzedamsianoisłomęowsianąw

belach,tel.kom.799-712-559.

Władymirec,tel.kom.693-698-352.


Przywóz młóta browarnianego, tel.
kom. 695-608-762.

Ziemniakisadzeniakisprzedam,tel.

kom.693-554-249.

Jałówkahodowlanaspodoceny,

wycielenie15maja,tel.kom.
721-085-095.

Kupięmieszalnikpaszsypkich1

tonowy,tel.(46)838-25-02.

Słoma,dużebaloty,wialnia,2kucyki,

tel.kom.697-689-853.

Sprzedam 5 ton pszenżyta, tel.
kom. 502-404-048.

KupięC-328,C-330,C-360,C-355,

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

Słomakostka,tel.kom.880-263-930.


Siano10belek120,Piotrowice,tel.

kom.666-870-052.

KupięłyżkędoturaC-330,tel.kom.

696-332-993.

Siano,sianokiszonka,tel.kom.

535-434-358.

KażdyBizon,możebyćdoremontu,

tel.kom.602-522-478.

rolnicze sprzedaż
płody rolne
Suche wysłodki, śruty, otręby, tel.
kom. 602-235-159.
Słomapszeniczna(okragłebele

fi160orazdużekostki),tel.kom.
696-345-659.
Otręby:pszenne,jęczmienne.

Dostawairozładunek,tel.(23)661-1013,tel.kom.789-333-677.
Śruty:sojowa,rzepakowa,

słonecznikowa.Big-Bag/workowane.
Dostawairozładunek,tel.(23)661-1893,tel.kom.789-333-677.
Śruty:sojowa,rzepakowa,

słonecznikowa.Luz25tztransportem,
tel.kom.604-272-194.
Melasadlabydła1.000kg.Dostawai

rozładunek,tel.(23)661-19-88,tel.kom.
789-333-677.
WysłodkiniemelasowaneorazTofi.

Dostawairozładunek,tel.(23)661-1013,tel.kom.789-333-677.
Otrębymelasowane.Dostawai

rozładunek,tel.(23)661-10-13,tel.kom.
789-333-677.

Sprzedamsianozestodołyduże

bele,pszenicę,tel.(46)838-27-31.

Sprzedamsiano,sianokiszonkę,

owies,tel.kom.667-115-468.
Sprzedamburakpastewny,tel.kom.

514-507-544.
Sprzedamsianokiszonkęwbalotach,

tel.kom.666-584-583.
Marchew paszowa, tel. kom.
600-323-947.
Owies1t.,Kompina36,

tel.(46)838-63-16.

Sprzedamjęczmień,tel.kom.

607-734-191.
Sprzedamsłomę,okrągłe,tel.kom.

733-670-995.
Sprzedamsianokiszonkę,

tel.(42)710-82-54.
Owiespaszowy,750kg,45zł,tel.

kom.515-748-006.
Dwietonyowsa,tonażytai

tonapszenżyta,Marywil,tel.kom.
651-125-654.
Balotyzsianokiszonki,Kalenice,tel.

kom.603-213-798.

Sianokostka,Łyszkowice,tel.kom.

691-807-625.

Sprzedam30balotówsłomy,Czatolin

78,tel.kom.501-923-115.

Sianokiszonkawbalotach,tel.kom.

697-049-235.

Sprzedamsianowkostkach,tel.kom.

691-601-363.

Sprzedamsłomębalotyzestodoły,

zbożepaszowe,Skaratki,tel.kom.
667-539-954.

Sprzedampszenicę,Kiernozia,tel.

kom.663-715-969.

Sprzedamselera,tel.kom.

692-146-589.
Sprzedamsaladeręipszenżyto,tel.

kom.721-060-306.

Sprzedamsłomę,tel.kom.

667-588-476.
Sprzedamowies,tel.kom.

505-933-179.

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


Ziemniakijadalneipaszowe,tel.kom.

518-877-966.

Mieszanka,jęczmień,tel.kom.

607-316-902.

Słoma12bel,Niedźwiada;jęczmień

2t.,tel.kom.798-131-008.

Sprzedamsłomęwbalotach120,tel.

kom.517-544-028.

Pszenżyto,łubingorzki,tel.kom.

667-927-971.

Sprzedamowies,tel.kom.

784-843-470.

Owies,tel.kom.505-056-670.

Sprzedamziemniakapaszowego,tel.

kom.663-561-245.

Nawozy-azotowe,fosforowe,

wieloskładnikiinne.Dostawai
rozładunek,tel.kom.696-009-079.

Sprzedamżyto,pszenżyto,tel.kom.

695-027-515.

Nawozy-azotowe,fosforowe,

wieloskładnikiinne.Ilość:
całosamochodowa24t,tel.kom.
604-110-392.

Zboże,tel.kom.509-853-384.


Sprzedammieszankę,tel.kom.

604-165-150.

Sprzedampszenżyto,pszenicę,

głęboszUniaGrudziądz,wycinakdo
kiszonki,tel.kom.660-737-546.

Sprzedamfacelięoczyszczoną

błękitną,tel.kom.604-404-514.

Sianokiszonkawbalotach;Bednary,

tel.kom.661-037-030.
Sprzedamsłomę,balotyzestodoły,

tel.kom.503-681-612.
Sprzedamjęczmieńzmożliwością

transportu,tel.kom.604-634-249.
Sianokiszonkawbalotach,tel.kom.

697-892-925.
Sprzedambób,tel.kom.

608-613-658.
ŁubinsłodkiwąskolistnyKalif,tel.

kom.606-145-529.
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Sprzedamsłomę,małekostki,tel.

kom.692-199-767.
Sprzedamwysłodkiburaczanez

kopca26ton,tel.kom.692-199-767.
Sprzedammieszankęzbożową,tel.

kom.605-094-165.
Owies,tel.kom.501-206-533.

Słoma,tel.kom.518-949-566.

Siano,tel.kom.662-237-808.

Sprzedamzboże,jęczmień2t,

ok.Kiernozi,tel.kom.790-614-653,
wieczorem.

Sprzedamsłomę,gm.Zduny,tel.

kom.888-365-188.
Sprzedamżyto,pszenżytoiowies,tel.

kom.600-822-089.
Kukurydza,owies,łubin,pszenica,

pszenżyto,tel.kom.506-115-015.

Jałówkawycielenie16.05.2017r.,tel.

kom.662-282-667.
Prosiaki,tel.kom.697-049-235.

Krowanawycieleniu,Kalenice,

wycieleniepoczątekmaja,tel.kom.697359-955,603-213-798.
Sprzedamdwa7-miesięcznebyczki,

tel.(46)838-89-90.
Sprzedamprosięta,tel.kom.

573-454-013.
Dwiejałówki,cielenie20maj,tel.

kom.692-522-467.
Sprzedamkrowęnawycieleniu-3

cielak,tel.(46)838-59-65.
Sprzedamprosięta,tel.kom.

725-368-799.
Jałówkicielne,tel.kom.888-822-173.

Jałówkadozacielenia,tel.kom.

888-822-173.
Dwiemłodekrowy,wycielenie

początekczerwca,tel.kom.577-331066,511-309-008.
Sprzedam8prosiaków;krowę,

IIwycielenie,likwidacja,tel.kom.
606-987-042.
Sprzedamjałówkęnawycieleniu,

termin07.06.2017,jałówkaHF,czarnobiała,tel.kom.600-287-313.
Sprzedamjałówkęcielną,stadopod

oceną,szczepionaprzeciwBVD,tel.
kom.607-279-830.
Sprzedamprosiakihodowlane,tel.

kom.607-902-650.
Jałówkanawycieleniu,jałoszka

5-mies.,tel.kom.694-903-163.
Jałówkawysokocielna,termin

wycielenia28.05.2017,tel.kom.
609-502-051.
Jałówkacielna,tel.kom.608-137-544.

Byczkidodalszegochowu,tel.kom.

604-432-909.
Sprzedam2krowy,wycielenie16.05,

tel.kom.663-398-358.
Sprzedamprosięta,tel.kom.

536-880-865.
Sprzedamkrowynaocieleniu,tel.

kom.727-422-365.

Sprzedamsłomę,okrągłebele

spoddachu,okoliceŻychlina,tel.kom.
535-871-358.

Dwiesuperjałówkizpodoceny,

wycielenie:maj,wydajność:10.000
litrów,tel.kom.724-530-773,
721-085-095.

Słomazestodoły,okrągłebele,tel.

kom.665-677-192.

Sprzedamprosięta,tel.kom.

609-940-110.

Sprzedammieszankę,tel.kom.

721-737-343.

Jałówka,wycielenie1czerwca,tel.

kom.516-142-934.
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Jałówkacielna,tel.kom.513-791-417.


Sprzedamdwukółkę,przetrząsacz

karuzelowy,kosiarkędyskowaKuhn,tel.
kom.880-565-192.

Sprzedamkozę,tel.kom.

722-256-213.

CaseInternational8441980rok,tel.

kom.608-591-942.

Sprzedamtrzyprzyczepy4,5tony

oraz5,7tony,pierwszywłaściciel,tel.
kom.515-536-128.

Jałówkanawycieleniu,tel.kom.

601-052-026.

CiągnikUrsus1014,przyczepa8ton,

cyklop,tel.kom.509-328-033.

Sprzedamjałówkęcielną,2czerwca

2017rok,tel.kom.604-178-976.

Sadzarkadowarzyw,tel.kom.

721-566-425.

Sprzedamjałowicęnawycieleniu,tel.

kom.516-649-173.

Ciągniki,opryskiwacze,platformy

sadownicze.MTZ,Białoruś,opony
różne,Renault4x4,tel.kom.
504-475-567.

Prosiaki,tel.kom.795-629-994.


Sprzedamprosiaki,tel.(46)838-38
65,tel.kom.795-645-597.
Osiemprosiąt,tel.(42)719-62-67.

Kuryzielononóżkinioskiiowce

kamaruńskie,tel.kom.509-459-028.
Jałówkanawycieleniu,termin

28.05.2017,tel.kom.734-867-958.
Prosięta,tel.kom.733-316-269.

Jałówkacielna,tel.kom.

725-566-362.
Jałówkaspodoceny,wycielenie

15.06,tel.kom.667-444-232.

Paszociągkoralikowyispiralny,

wygrodzeniapanelowe,karmniki,
śrutownikbijakowy,żmijka6m,pług
3-skibowyobrotowyizagonowy,tel.
kom.509-293-050.
Siewnikpoznaniak,rozsiewaczdo

nawozu,agregatuprawowy,tel.kom.
509-293-050.
OpryskiwaczsadowniczyWulkan

1000,kolumna2,7m,2004rok,tel.
kom.503-515-552.
Masztwidlaka,tel.kom.692-101-989.


Sprzedamcielaki,tel.kom.

888-953-006.

CiągnikWładymirec,talerzówkę,

agregatuprawowy,opryskiwacz,
pług,kultywator,siewkędonawozu,
dwukołówkę,brony,tel.kom.
698-814-037.

maszyny

CzęściużywanedoBizona,silosy,tel.

kom.602-522-478.

Sprzedamrozrzutnik10ton+

nadstawkidokukurydzynatandemie,
resorowanyzaczep,podnoszona
hydraulicznieprzedniaoś,klapa
hydrauliczna,stanbdb,tel.kom.
609-541-340.

SprzedamprasękostkującąZ-224,

rozrzutnikobornika2-osiowy,cyklop,tel.
kom.602-628-670.

Cielaki,tel.kom.695-304-897,po

18:00.

KombajnzbożowyJohnDeere985,

tanio,tel.kom.665-734-042.
WycinakidokiszonekFellKuhn,

podwójnynóż,winda,dużywybór,
sprowadzonezNiemiec,tel.kom.
509-282-300.
Sprzedamprzetrząsarkękonną

przerobionądociągnika,zgrabiarkę
konną,lodedozielonki,kopaczkędo
ziemniakówwbdbstanie-1988rok,tel.
kom.724-973-074.

Cyklopnowytyp,zgrabiarkaStohl,

siewnikzbożowy3m,tel.kom.
880-090-717.
SprzedamprzyczepęSanokD45,

wywrotka,zarejestrowana;opryskiwacz
polowy,tel.kom.500-190-988.
PługKverneland,zagonowy,

obrotowy,zabezpieczenia,tel.kom.
601-272-521.
UrsusC-3603P,tel.kom.

888-385-100.

Przetrząsarkadosiana,tel.kom.

500-231-552.

SprzedamkombajnBizonZ-56,

ciągnikUrsusU-902,tel.kom.
512-179-465.

Sprzedammaszynędoobrabiania

cebuli,kopaczkę2-rzędową,tel.kom.
603-090-802.
Sprzedamdeszczownię,tel.kom.

604-404-514.

Pszenżyto,siano,słoma;Klewków30.


Sprzedamopryskiwaczzawieszany

300litrówdoremontu,agregat
prądotwórczy6,2kWzsilnikiemdiesla,
tel.kom.604-260-576.

Sprzedamzgrabiarkę7,stanbdb.,tel.

kom.605-929-120.

Kosiarkapolska,1,85m,tel.kom.

663-398-358.

CiągnikMasseyFerguson8210,tel.

kom.505-929-983.

Rozrzutnik1-osiowy2,5t.;pług

2-skibowy,tel.kom.508-192-016.

Przyczepa,zgrabiarka,wózek,maszt,

tel.kom.600-820-374.

CzęściużywanedoC-328,C-330,

C-360,C-380,C-355,MTZ,T-25
Władimirec,tel.kom.880-353-819.

Sprzedamkosiarkęrotacyjną,tel.

kom.604-756-781.
Oponyrolnicze12,4R24,2

szt.,opony12,00/182szt.,tanio,
kolumnakierownicyC-360,nowa
pompapodnośnikaC-360,tel.kom.
691-524-901.
Sprzedam2maszynkidołuskania

bobu,tel.kom.604-291-850.
Stanowiskadobydła,nowe,

ocynkowane,tel.kom.693-830-160.
RozrzutnikobornikaFortschritt

orazwszystkieczęścinowe,tel.kom.
693-830-160.

Sprzedamrozrzutnikjednoosiowy,
3,5tony,oryginał,stanidealny,tel.kom.
665-945-768.
SprzedamciągnikZetor10540,

rozsiewacznawozuSulky,siewnik
poznaniak,opryskiwacz400l,tel.kom.
667-566-963.
SchładzalnikdomlekaJapy

Westfalia4000l,stanbdb.;sieczkarnia
stacjonarnadosłomyClaas,tel.kom.
607-244-368.
Dwukółkaciągnikowa,tel.kom.

502-305-703.
Pług5-skibowy,brony,przyczepa

samozbierającaznożami,ładowacz
doobornika,tel.kom.666-833-575
787-780-029.

Sprzedamautomatycznąmaszynędo

ważeniabobu,tel.kom.500-696-667.
Przetrząsaczo-zgrabiarka5,redła3,

tel.kom.508-985-884.
Kołozamachowe,głowicadoC-360,

pompawtryskowadoT-25,tel.kom.
698-038-765.
Krokodyldoturanaeuroramkę,tel.

kom.604-213-682.
Sprzedamprzyczepęwywrot4,5

tonypokapitalnymremoncie,tel.kom.
515-894-790.
KombajnAnnaZ-644,1986rok,

tel.(45)874-61-81.
WyciągKrotoszyn,karmniki

podwójne,łuskarkadobobu,tel.kom.
691-881-726.
Rozrzutnik2-osiowy,stanbdb,tel.

kom.607-889-255.
Sprzedamrozrzutnik2-osiowy,

roztrząsarko-zgrabiarkę7,skuter,tel.
kom.791-766-668.
Glebogryzarka,brony5,tel.kom.784
720-912po18.00.
Kopaczkaelewatorowa,dmuchawa

dosiana,przyczepasamozbierająca
T-072,tel.kom.790-390-527.

Wózekwidłowy1,5tonygazowy

Mitsubishi,10.000zł,tel.kom.
601-286-499.

Tur2doC-360,wałuprawowy,pług

3-skibowyzagonowy,kosiarkarotacyjna
polska,tel.kom.886-135-119.

CiągnikMF255,kopaczka

ciągnikowa,tel.kom.607-325-906.

Widlak-masztdoC330,tel.kom.

601-286-499.

Sprzedamkopaczkę2-rzędową,tel.

kom.694-807-712.

UrsusC-330doremontu,spawarka,

tel.kom.693-036-572.

Opryskiwacz400l,pielnikz

kierownicą,tel.kom.606-421-185po
16:00.

Sprzedamniedrogoopryskiwacz

Termit,zaktualnymbadaniem
technicznym,tel.kom.501-829-207.

Przetrząsaczkaruzelowy,tel.kom.

508-132-773.

Sprzedampług3-skibowy,obrotowy,

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

PrasępasowąJohnDeere590,2000

rok,stanbdb,tel.kom.721-105-235.

SiewkanawozowaAmazone,tel.

kom.601-272-521.

Cyklop,rozrzutnikobornika,sadzarka

czeska,pług3-skibowy,prasaZ-224,
sieczkarniaFortschrit,tel.kom.
512-179-465.
SprzedamwybierakdokiszonkiFella,

stanbdb.,tel.kom.691-223-793.

Sprzedamprzyczepęwywrotkę3,5t,

stanbdborazprzyczepęobjętościową
21m3posuwhydrauliczny,tel.kom.
661-584-272.
Siewnikpoznaniak,tel.kom.

664-981-618.
MTZ821988rok,tel.kom.

664-981-618.
Kosiarkarotacyjna,siewnikkonny,

pług3-skibowy,brony5,tel.kom.
664-981-618.
BizonZO56,przyczepa

samozbierajaca,opryskiwacz400l,tel.
kom.608-109-634.

REKLAMA

Ursus4512,1993rok,tel.kom.

660-408-769.

Sprzedamsiewnikpoznaniak1987

rok,schładzalnikdomleka1.200l,
dwukółkęciągnikowądożywca,tel.
kom.501-291-914.
Grabiarka5,gruber,tel.kom.

692-744-802.

SiewnikAmazoneD9,tel.kom.

660-408-769.

Sprzedamturanaeuroramiedo

C-360,tel.kom.575-355-823.

Prasa,kosiarkarotacyjna,siewnik,tel.

kom.509-853-384.

SprzedamciągnikT-25A,standobry,

maszynyrolnicze,tel.kom.695-243-117.

KabinaC-330,dwukółkadociągnika,

tel.kom.691-863-492.

Sprzedamprzetrząsarkękaruzelową

ViconFanex523wbdbstanie,2012
rok,małouzywana,hydraulicznie
skladana,tel.kom.669-267-137.

Sprzedamopryskiwaczzawieszany

sadowniczyTL400S,tel.kom.
725-399-716.
Sprzedamcyklop,tel.kom.

692-199-767.

Kultywator16,tel.kom.692-101-989.

PrasakostkującaZ-511,stanbdb.,tel.

kom.607-181-404.

Śrutownikssąco-tłoczący,7,7kW,tel.

kom.889-342-294.
Zgrabiarka,przetrząsarka,beczka

asenizacyjna,siewnikkukurydzy
Monosen,rozrzutnikobornika7t,
rozsiewaczdonawozu,tel.kom.
781-581-034.
Sprzedamtaśmociągrolniczy,tel.

kom.609-562-159.
Sprzedamwielorak6-rzędowy

dowarzywiburaków,tel.kom.
609-562-159.

SprzedamkoładoprzyczepyD-46,

D-47/825/20,tel.kom.693-025-944.

Rozrzutnik2-osiowy,pług2-skibowy,

1-rzędówkadokukurydzy,tel.kom.
785-641-210.

rolnicze - usługi

Zgrabiarkadosiana7-gwiazdowa,tel.

kom.605-170-307.
RozsiewaczKuhnMds701,tel.kom.

784-553-915.
CiągnikJohnDeere3050,1988

rok,sprawny,tel.kom.502-517-194,
504-010-732.
Przetrząsarkaizgrabiarka

karuzelowa,pług4-skibowy
obrotowy,siewkadonawozu,gruber
3m,rorzutnikFortschritt,tel.kom.
600-822-089.
Ładowaczeczołoweorazpługido

śniegudoUrsusC-330,C-360,3512,
T-25.Hydraulicznelubnalinkę,tel.kom.
608-686-489.
Łuskarkadobobu,tel.kom.

724-551-112.
UżywanegruberyGrudziądz,tel.kom.

724-551-112.

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.
Okna:naprawa,regulacja,tel.kom.

609-135-411.
Ruszta oborwe, kojce, tel. kom.
501-930-953.
Stoliki, ławy, stoły, regały w
stylu industrialnym, tel. kom.
501-930-953.
Zrobiębramydostodoły,garażu,

oboryorazogrodzenia,tel.kom.
505-928-735.

Dwacielaki,tel.kom.502-768-905.


Piaskowaniezwyjazdemdoklienta,

tel.kom.518-168-598.

inne

Białkowanieobór,tel.kom.

518-168-598.

Obornikzdowozem,tel.kom.

601-630-882.

Siewkukurydzysiewnikiem

Monosemzpodsiewaczemnawozu
ikontroląwysiewuwrozstawie
międzyrzędzi65cm,tel.kom.
669-356-380.

Wapno polowe, luz 25 t, z
dostawą, tel. kom. 604-110-392.
Sprzedambasendomleka500

litrówWedholms,stanbdb,tel.kom.
691-223-793.
Obornikkurzy,Jackowice,tel.kom.

609-468-158.

Sprzedamzbiorniknamleko750

litrów,tel.(24)282-25-09,tel.kom.
515-057-717.

KombajnBizonSuper,1988rok,tel.

kom.607-786-840.

Sprzedamskrzynki„1”500szt,tel.

kom.696-332-993.

SprzedamdojarkęAlfaLaval

idmuchawędosiana,tel.kom.
516-649-173.

Ziemięogrodowązestawu

sprzedam,tel.kom.506-671-456.

SiewnikLejekdonawozu,tel.kom.

609-316-663.
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CiągnikC-3603P,siewnikpoznaniak,

tel.kom.660-827-046.

KosiarkalistwowaOsa,tel.kom.

660-934-882.

SprzedamkombajnzbożowyBizon

Z056,1990rok,tel.kom.883-899-634.
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Obornik,tel.kom.603-243-414.

Oponydo

przyczep1000-1100-1200/20oraz
ciągnikowe16,9/30,13,6/38,tel.kom.
601-272-521.
Kompletkół385/55/22,5HL6-8t.,

tel.kom.663-931-810.

Naprawa ciągników i maszyn
rolniczych z dojazdem na miejsce,
tel. kom. 782-273-568.
Transportniskopodwoziówką,tel.

kom.503-115-145.

zwierzęta
sprzedaż
Królikiróżnerasy,tel.kom.

531-467-981.
Taniosprzedamkróliki,tel.kom.

502-140-481.
Sprzedampsaowczarka

niemieckiego,tel.kom.886-559-176.

Siloszbożowy,tel.kom.601-272-521.


Chihuahuaszczenięta,tel.kom.

662-093-975.

Sprzedamzbiorniknamleko600

litrów,prostokątnyniski,tel.kom.
660-218-943.

AmericanBully,tel.kom.

728-533-953.

Żużelzdowozem,tel.kom.

600-323-947.

Sprzedamwyciągobornikatypu

Krotoszyński,tel.kom.607-871-034.

Sprzedamkozęmlecznąitrzykózki

3-miesięczne,tel.kom.783-858-282,
696-836-896.

Sprzedambasendomleka330litrów

AlfaLaval,tel.kom.692-199-767.

Sprzedamtalerzówkę,tel.kom.

606-490-951.

Owczarkiniemieckieszczenięta,tel.

kom.693-138-330.

Sprzedamobornik,oddamziemięz

wykopów,tel.kom.887-978-144.

Pługi2,3,4-skiboweKverneland,

zabezpieczeniaresor,kołek,tel.kom.
799-081-590.

Bokserreproduktor,tel.kom.

730-270-750.

Sprzedamgnojowicębydlęcąz

dowozem,tel.kom.607-244-368.

Szczeniętaowczarkaniemieckiego,

krótkowłose,tel.kom.694-308-076.

Opony12,4/28,tel.kom.

609-316-663.

Szczeniakiowczarkaniemieckiego,

tel.kom.691-355-728.

Rozsiewacz,siewnikzbożowy

Amazone,tel.kom.799-081-590.
Pług4-skibowyzagonowy,

zabezpieczeniahydrauliczne,1.600zł,
tel.kom.505-128-289.

Jajkawiejskie,tel.kom.500-071-877.

Obornikzamienięnadrzewa,tel.

kom.607-889-255.

inne
Oddamkotki,tel.kom.505-866-202.
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Sport
Piłka nożna |20.kolejkakl.okręgowej

Sport szkolny |XVIParafiadaŚrodowiskPijarskichim.o.JózefaJońca

Sukces sportowców z Pijarskiej
Młodzi sportowcy mogli
sprawdzić swoje siły w piłce nożnej, koszykówce, piłce siatkowej,
biegach, tenisie stołowym, a także konkursie wiedzy. Jak zawsze
mocnym punktem naszej ekipy
była siatkówka. Zdobycie podwójnego mistrzostwa drugi rok z rzędu wszystkich ucieszyło.
W Krakowie reprezentacja Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju wystąpiła w składzie: Konrad Kaźmierski, Oskar
Klimkiewicz, Piotr Dąbrowski,
Jakub Dąbrowski, Dominik Nowak, Piotr Włodarczyk, Mateusz
Skonieczny, Paweł Golis.
W składzie reprezentacji Pijarskiego Gimnazjum wystąpili: Paweł Tomala, Jan Markowski, Jakub Cichal, Albert Waśkiewicz,
Wojciech Sokołowski, Jakub Kukieła, Szymon Wilk. Opiekunami
i trenerami reprezentacji byli Bartłomiej Bach i Dominik Kuś. zł

DOMINIKKUŚ

Reprezentacja
sportowców
z Pijarskich Szkół Królowej Pokoju z Łowicza w majowy weekend
rywalizowała z najlepszymi sportowcami środowisk pijarskich.
XVI Parafiada Środowisk Pijarskich im. o. Józefa Jońca, która odbyła się w dn. 30 kwietnia –
3 maja w Krakowie, zakończyła
się dla łowiczan ogromnym sukcesem. W gronie 11 silnych zespołów nasi sportowcy uplasowali się
na 3. miejscu. Już w tamtym roku
Pijarzy pokazali, że są mocni, ale
nie udało się stanąć na podium. Zajęli wtedy 4. miejsce. W tym roku
udało się poprawić wynik i wrócić
z nagrodami za trzecią lokatę.
Reprezentanci Pijarskiej rywalizowali z drużynami z Warszawy, Krakowa Rakowic, Krakowa
Gimnazjum, Poznania, Rzeszowa,
Elbląga, Katowic, Jeleniej Góry,
Bolszewa oraz Łapsz Niżnych.
W tegorocznej imprezie wzięło
udział blisko 170 osób.
– Program zawodów jest kontynuacją bogatej, 400 letniej, tradycji Zakonu Pijarów w świecie.
Pierwszym jego celem jest pełny i harmonijny rozwój człowieka od najmłodszych lat, poprzez
wszechstronne, aktywne i równoczesne kształtowanie: umysłu,
serca i ciała – opowiadał jeden z
opiekunów Dominik Kuś.

Reprezentacja PijarskichSzkółKrólowejPokojuwróciłazKrakowa
zbrązowymimedalamiinagrodami.
KonradKaźmierski–5.miejsce

AlbertWaśkiewicz–8.miejsce

PiotrWłodarczyk–11.miejsce

SzymonWilk–20.miejsce

Konkurs wiedzy:

PiotrDąbrowski–19.miejsce

Konkurs wiedzy:

SzymonWilk–4.miejsce

JakubDąbrowski–2.miejsce

Klasyfikacja końcowa:
GIMNAZJUM:

Wyniki reprezentacji z Łowicza:
SZKOŁA PODSTAWOWA:
Piłkasiatkowa–1.miejsce
Piłkanożna–6.miejsce
Koszykówka–3.miejsce

Tenis stołowy:
OskarKlimkiewicz–miejsce14-15
DominikNowak–miejsce14-15
PiotrWłodarczyk–miejsce21-24

Biegi (24 osoby na ok. 500 m):

Przełamanie Pogoni Bełchów

1.Warszawa



258pkt

Piłkasiatkowa–1.miejsce

2.Poznań



239pkt

Piłkanożna–3.miejsce

3.Łowicz



207pkt

Koszykówka–5.miejsce

4.ŁapszeNiżne



152pkt

5.Rzeszów



145pkt

JanMarkowski-1.miejsce

6.KrakówGimnazjum



95pkt

JakubKukieła–5-8.miejsce

7.Elbląg



 74pkt

PawełTomala–5-8miejsce

8.KrakówRakowice



68pkt

9.Bolszewo



66pkt

10.JeleniaGóra



55pkt

11.Katowice



50pkt

Tenis Stołowy:

Biegi (23 uczestników na dystansie około 1000 m):
JanMarkowski–7.miejsce

Za nami 20. kolejka w skierniewickiej klasie okręgowej. Odetchnęli z ulgą kibice Pogoni Bełchów ponieważ ich zawodnicy
wygrali po raz pierwszy w 2017
roku, pokonując w bardzo ważnym meczu Astrę Zduny i to w
dodatku na wyjeździe. Zryw Wygoda w kompromitującym stylu
przegrał w roli gospodarza z bezpośrednim rywalem w walce o ligowy byt Orlętami Cielądz aż 0:6.
Pewne zwycięstwo na terenie
dobrze spisującego się w rundzie
wiosennej Vagatu Domaniewice
odniósł Pelikan II Łowicz. Gracze rezerw pod nieobecność trenera Piotra Gawlika (grał mecz w
pierwszym zespole „Ptaków”) męczyli się z gospodarzami w pierwszej połowie. Dopiero w drugiej
odsłonie meczu Pelikan II szybko
zdobył gola i zaczął dominować.
Pelikan II cały czas pozostaje w
grze o awans do IV ligi. Inny kandydat do awansu Orzeł Nieborów
przegrał po raz pierwszy w tym
roku, uległ Widokowi aż 4:0.
Nowym liderem tabeli została
Olimpia Chąśno, która wykorzystała potknięcie Orła Nieborów.
Zespół trenera Sylwestra Knery
wygrał na trudnym terenie w Wołuczy z GLKS-em 2:0.
ever
 Astra Zduny – Pogoń Bełchów
1:3; br.: Brzozowski 57 – Wasiak
25,Gendek2(67,90)

Vagat Domaniewice – Pelikan II
Łowicz 0:3; br.: Szufliński 47, Krysiak2(85,90)
 GLKS Wołucza – Olimpia Chąśno 0:2;br.:Bogus2(40,78)
Zryw Wygoda – Orlęta Cielądz
0:6;br.:Głębocki2(9,17),Białek3
(64,88,90),Ciesielski81
 Widok Skierniewice – Orzeł
Nieborów 4:0;br.:Borowiec2(16,
45),Stangreciak63,Sawicki73
 Juvenia Wysokienice – Macovia Maków 3:3


1.OlimpiaChąśno

19 4556-14

2.OrzełNieborów

19 4362-32

3.PelikanIIŁowicz

18 4049-18

4.GLKSWołucza

19 27 41-31

5.WidokSkierniewice

18 2535-38

6.VagatDomaniewice

19 2431-60

7.JutrzenkaDrzewce

18 24 48-47

8.JuveniaWysokienice

18 2340-40

9.OrlętaCielądz

18 2137-40

10.PogońBełchów

19 1938-57

11.AstraZduny

18 18 27-42

12.ZrywWygoda

19 1527-50

13.MacoviaMaków

18 1228-58

22. kolejka, 13-14 maja: Astra
Zduny – Pelikan II (sobota, godz.,
16),WidokSkierniewice–Olimpia
Chąśno(sb,17),VagatDomaniewice–OrlętaCielądz(sb,17),GLKS
Wołucza – Macovia Maków (niedziela, 15:00), Pogoń Bełchów –
OrzełNieborów(ndz,16),JutrzenkaDrzewce–JuveniaWysokienice
(ndz, 16). Pauza: Zryw Wygoda.

Koszykówka|Play-off–IIliga

KK Warszawa i AZS Lublin nadal walczą
grupy B) 86:63. Akademicy z Lublina mają jeszcze szansę na walkę o zaplecze ekstraklasy, ale muszą wygrać pojedynek o 3. miejsce
z przegranym z pary KK Warszawa – WKS Śląsk Wrocław.
Dobrze znany nam zespół ze
stolicy KK Warszawa (Lider grupy B). W pierwszym meczu pokonał we Wrocławiu Śląsk 68:52
i można powiedzieć, że był jedną
nogą w finale. Do szczęścia brakował im już tylko zwycięstwa
we własnej hali. Jednak w minioną niedzielę podopieczni An-

drzeja Kierlewicza przegrali ze
Śląskiem i wczoraj zagrali decydujący mecz. O wyniki napiszemy w kolejnym numerze NŁ.
W przypadku porażki o 3. miejsce w play-off KK Warszawa zagra zatem z AZS-em Lublin. zł

MICHAŁWÓJCIK

Cały czas kibice koszykówki
z Łowicza śledzą walkę o I ligę.
Ciekawią nas poczynania naszych
rywali z rundy zasadniczej z naszej grupy. Ekipa Syntex Księżak
Łowicz odpadła z rywalizacji i zakończyła już sezon 2016/2017 na
miejscach 5-8 w gronie 48 zespołów, ale walka o I ligę trwa nadal.
Awans do finału paly-off i zarazem grę w I lidze zapewnili już
sobie koszykarze R8 Basket AZS
Politechnika Kraków, którzy w
drugim meczu wyrali z drużyną
AZS UMCS Lublin (Wicelider

2. mecze ćwierćfinałowe play-off
II ligi koszykówki męskiej:
 KK Warszawa – WKS Śląsk
Wrocław 62:73. Wynik: 1:1.
 AZS UMCS Lublin – R8 Basket
AZS Politechnika Kraków 63:86.
Wynik: 0:2.

ŁowiczankiwdobrychhumorachzakończyłysezonzwycięstwemwSieradzu.

Koszykówka |PodsumowaniewojewódzkiejligikadetekU-16K

Tylko jedno zwycięstwo

Lekka atletyka |XIBiegWdzięcznościzaPontyfikatPapieża
Biegacze UKS „Pijarskiego
Klubu Sportowego” wystartowali w swoich kolejnych zawodach.
W niedzielę 7 maja podopieczni trenera Tadeusz Rutkowskiego zaprezentowali się bardzo dobrze w Konstantynowie Łódzkim,
gdzie rywalizowali w XI Biegu
Wdzięczności za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II.
Na zawody pojechała trójka zawodników i okazało się, że wszyscy spisali się znakomicie. Gabriela Włodarczyk zwyciężyła w
pięknym stylu w biegu na dystansie 1200 metrów w kategorii gimnazjalistek, rywalizując w gronie
23 rywalek.
Michał Sobczak finiszował na
2. miejsce w biegu na takim samym dystansie w kategorii gimnazjalistów (23 zawodników).

TADEUSZRUTKOWSKI

Medale Pijarskich biegaczy

Gabriela Włodarczyknanajwyższymstopniupodium

Jakub Szram wystartował w
biegu głównym na 5 km i w klasyfikacji open zajął 20. miejsce na
416 uczestników oraz 2. miejsce w
kategorii wiekowej M-16, czyli 16-

19 lat. Łowiczanin został sklasyfikowany z takim samym czasem co
zwycięzca tej kategorii, czyli 17,50
min. i jest to nowy rekord życiowy
Kuby dystansie 5 km.
zł

Koszykarki UMKS Księżak
Łowicz z rocznika 2001-2002,
które minionym sezonie rywalizowały w lidze wojewódzkiej kadetek
(U-16 K) nie miały wiele powodów
do zadowolenia. Przed inauguracją
rozgrywek trener zespołu Michał
Wójcik miał nadzieję, że może uda
się wywalczyć miejsce w finałowej
szóstce, jednak kłopoty kadrowe
okazały się mocniejsze i ostatecznie dziewczyny musiały pogodzić
się z rolą jednego ze najsłabszych
zespołów w lidze.
Łowiczanki w rundzie eliminacyjnej nie zdołały wygrać żadnego spotkania, a porażki z potęgami
takimi jak PTK Pabianice, Widzew Łódź, czy Basket Aleksandrów Łódzki były bardzo bolesne.
W pewnym momencie pojawiły się obawy, że trzeba będzie wycofać nasz zespół z rozgrywek, ale
na szczęście udało się dokończyć
sezon i nawet wygrać ostatni mecz
z ekipą z Sieradza. To zwycięstwo
było na „otarcie łez”, ale też pokazało, że nasze koszykarki stać

było na pewno na lepszy wynik w
tym sezonie. O postawie i wyniku
zespołu w główniej mierze stanowiły: Zofia Zbrożek, Aleksandra
Perzankowska, Patrycja Zakrzewska i Maria Rybicka.
Łowiczanki w tym sezonie zagrały 14 spotkań i wygrały tylko jedno. Zdobyły 553 punkty,
tracąc aż 1153 i ostatecznie zostały sklasyfikowane na przedostatnim miejscu w ligowej tabeli. Ten wynik nie cieszy, ale taka
była rzeczywistość. To był prawdopodobnie ostatni występ ligowy
dziewczyn z rocznika 2001, które
do rywalizacji w gronie juniorek
już się nie zbiorą. Wszystko wskazuje na to, że UMKS Księżak w
nadchodzącym sezonie nie będzie
miał zespołu kadetek (16 lat). zł

5.MatychWiktoria

11 2.27 0.18 2.27 0.00

6.FryczkieOliwia

2 2.00 0.00 0.50 0.00

7.JaśniewskaInga

4 1.50 0.00 1.25 0.00

8.KorejwoZuzanna

2 1.00 0.00 2.00 0.00

9.KurmanJulia

13 0.77 0.00 1.46 0.00

10.WołekDominika

7 0.57 0.00 0.00 0.00

11.MichalakNatalia

9 0.44 0.00 0.33 0.00

12.KukiełaDaria

5 0.20 0.00 0.80 0.00

13.WilkSandra

1 0.00 0.00 0.00 0.00

14.ZagawaŁucja

1 0.00 0.00 2.00 0.00

15.TomaszkiewiczMichalina

1 0.00 0.00 1.00 0.00

Kolejnekolumnyponazwiskuto:ilośćrozegranych
meczów,zdobytepunkty,celnerzutyza3,faule
ifauletechniczne(średnionamecz)

 Końcowa tabela kadetek
1.PTKDachmaxxPabianice
2.WidzewŁódź
3.UKSOrlikUjazd
4.UKSBasketIAleksandrówŁ.
5.KKSPro-BasketSirmaxKutno
6.ŁKSSMSŁódź

Zdobycze punktowe zawodników:


1.ZbrożekZofia

12 12.42 0.33 1.83 0.00

7.MKSÓsemkaSkierniewice
8.PTKFotoCiesielskiPabianice
9.UKSBASKETIIAleksandrówŁ.

2.PerzankowskaAleksandra 13 12.15 0.38 3.85 0.00

10.LUKSTrójkaSieradz

3.ZakrzewskaPatrycja

13 8.15 0.15 2.23 0.00

11. UMKS Księżak Łowicz

4.RybickaMaria

11 7.45 0.45 2.36 0.00

12.UKSSzkołaGortata*
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Piłka nożna|SkierniewickiejligaokręgowejOrlikE1

Dobre dwa mecze Pelikana 2006
Mazowszu, gdzie zawodnicy już
w takich kategoriach rywalizują
o awanse do wyższych klas rozgrywkowych. Trener Przemysław
Plichta mógł sprawdzić w obu
meczach dużą liczbę zawodników,
dając swoim podopiecznym podobny czas gry na pokazanie swoich umiejętności.
ever
3. kolejka skierniewickiej ligi
okręgowej orlików E1:MUKS
Pelikan-2006 Łowicz – Kopernik
Kiernozia; bramki dla Pelikana.:
Julian Urbański 2, Jan Pietrzak 2,
PiotrCzajka,WojciechBiałas,DawidPrzybysz,SzymonAmbroziak.



4. kolejka skierniewickiej ligi
okręgowej orlików E1: MLKS
Widok II Skierniewice – MUKS
Pelikan-2006 Łowicz; bramki dla
Pelikana: Julian Urbański (10),
Maksymilian Frontczak (28), AntoniHaczykowski(45)iSzymonPilichowski(56).



Pelikan-06: Dominik Bakalarski,
WojciechReskeiSzymonMostowski – Antoni Wolski, Szymon Ambroziak, Piotr Czajka, Szymon Pilichowski,AntoniHaczykowskioraz
Wojciech Białas, Julian Urbański,
Maksymilian Frontczak, Mateusz
GawlikiKubaTarkowski.

Piłka nożna|6.i7.kolejkaIIligiwojewódzkiejtrampkarzyC1

Pelikan 2002 w końcu zapunktował
Kolejne dwa spotkania ligowe
mają za sobą gracze trenera Jakuba Jędrachowicza z rocznika
2002. Łowiczanie w środku tygodnia ulegli Róży Kutno 2:0, zaś
w weekendowym meczu zremisowali bezbramkowo z Ceramiką
Opoczno. Był to pierwszy punktów „Biało-Zielonych” w rundzie
rewanżowej.
W środowym meczu łowiczanie grali całkiem dobrze, jednak
nie potrafili przełamać dobrze
dysponowanej obrony gospodarzy. W weekend z kolei stanęli

przed szansą na zwycięstwo, grając z sąsiadami w tabeli. Łowiczanie mogą mieć pretensję sami do
siebie, że nie wykorzystali kilku
dobrych okazji i zakończyli mecz
z zerowym wynikiem bramkowym.
W sobotę 13 maja łowiczanie
wybiorą się do Zduńskiej Woli,
gdzie zagrają z liderem tabeli Pogonią Zduńska Wola. Początek
meczu o 11.
ever
 6. kolejka II ligi wojewódzkiej
trampkarzy C1:SL Salos Róża

Kutno – MUKS Pelikan-2002 Łowicz2:0(0:0);br.:(42)i(65)
 7. kolejka II ligi wojewódzkiej trampkarzy C1:MUKS Pelikan-2002 Łowicz – KS Ceramika
Opoczno0:0
1.MGUKSPogoń(2)

7 15 11-3

2.ŁKSŁódź(1)

6 13 19-3

3.ŁKSIIŁódź(3)

5 10 12-4

4.SLSalosRóżaKutno(4) 7 913-16
5.GLKSAndrespolia(5)

4 8 8-3

6.WKSWieluń(6)

6 7 19-11

7.KSCeramikaOpoczno(7)6 4 4-19
8.MUKSPelikan-2002(8)

7 11-28

Piłka nożna |13.i14.kol.skierniewickiejligiokr.trampkarzyD2

Dwa zwycięstwa Pelikana 2005
Kolejne dwie wygrane na swoim koncie zapisali młodzi gracze
MUKS Pelikan Łowicz z rocznika
2005. Podopieczni trenera Marcina Rychlewskiego najpierw wygrali skromnie w Skierniewicach
z Widokiem II Skierniewice 1:0,
zaś w ostatnim meczu pokonali
Mazovię 2:1.
W kolejnym swoim spotkaniu
„Biało-Zieloni” również zagrali dobre spotkanie i zdołali pokonać na trudnym terenie wicelide-

ra tabeli 2:1. Ponownie bohaterem
Pelikana 2005 był Igor Woliński,
który zdobył oba gole dla swojego
zespołu.
ever

1.MUKSPelikan-2005(1) 14 40 73-8
2.RKSMazovia(2)

13 2445-19

3.MLKSWidokII(3)

14 2340-26

4.SKSAstraZduny(4)

14 916-77

5.LZSVagatDomaniewice(5)134 11-76

13. kolejka: MLKS Widok
Skierniewice – MUKS Pelikan
Łowicz0:1(0:0);br.:IgorWoliński
50
 14.
kolejka: RKS Mazovia
Rawa Mazowiecka – MUKS Pelikan-2005 Łowicz 1:2 (1:1); br.:
(30+1)–IgorWoliński2(2i48).


6.LKSCzarni(wycofany)

14 2150-29

15. kolejka skierniewickiej ligi
okr. trampkarzy D2 (13 maja):
MUKSPelikan-20045–AstraZduny(sob,godz.10),VagatDomaniewice – MLKS Widok Skierniewice
(sob,godz.13.00)



Piłka nożna|12.i13.kol.skierniewickiejligiokr.młodzikówD1

Raz na wozie, raz pod wozem
Zespół MUKS Pelikan Łowicz z rocznika 2004 w ostatnich
dwóch ligowych meczach zdobył
trzy punkty. Łowiczanie najpierw
ulegli w wyjazdowym meczu Mazovii Rawa Mazowiecka 0:1, zaś
w kolejnym meczu gracze trenera
Bernarda Wudkiewicza pokonali
Laktozę Łyszkowice 3:2.
Kolejnym rywalem Pelikana
2004 będzie Kopernik Kiernozia.

Spotkanie w Kiernozi się w sobotę 13 maja o 16:00.
ever
12. kolejka: RKS Mazovia
Rawa Mazowiecka – MUKS Pelikan-2004 1:0 (0:0);br.:(50).
 13.
kolejka: MUKS Pelikan-2004 – GLKS Laktoza Łyszkowice 3:2 (1:0);br.:J.Firak(21),
A.Sokół(34)iB.Wudkiewicz(36)–
R.Wyszyński(52)iM.Kuczta(59).


Tabela:
1.MLKSWidok(1)

13 34 79-4

2.RKSMazovia(2)

13 3460-10

3.MUKSPelikan-2004(3) 13 3162-15
4.LKSLaktoza(4)

13 2338-25

5.LZSKopernik(5)

13 1734-30

6.PogońGodzianów(7)

13 1523-51

7.LKSPogońBełchów(6) 13 1321-43
8.GOKSiRJutrzenka(8)

13 1131-57

9.LKSVictoriaBielawy(9) 13 815-50
10.OrlętaCielądz(10)

13 114-92

Piłka nożna |6.i7.kolejkaIIligawojewódzkiejtrampkarzyC2

25 goli w dwóch meczach Pelikana 2003
Nie lada skutecznością błysnęli gracze Pelikana Łowicz z rocznika 2003. Łowiczanie w dwóch
ostatnich meczach zaaplikowali
rywalom aż 25 goli! Pelikan 2003
najpierw pokonał Mazovię Tomaszów Mazowiecki 7:2, zaś w sobotę 6 maja gracze trenera Dawida Ługowskiego rozgromili przed
własną publicznością WKS Wieluń, zwyciężając aż 18:0.
W sobotę, 13 maja o godzinie
15:00 na stadionie OSiR w Łowi-

czu będa mieli okazję do zrehabilitowania się za pechowy remis w
pierwszym meczu.
ever
6. kolejka:AP UKS Mazovia Tomaszów Mazowiecki – MUKS Pelikan-2003 Łowicz 2:7(1:1);br.:2
(14i46)–KrystianKruk2(7i69),
MarcelWnuk2(37i39),PiotrLisicki2(57i61)iPawełGraczyk(63).
 7. kolejka: MUKS Pelikan-2003
Łowicz – WKS Wieluń 18:0(6:0);
br.:KrystianKruk10(3,28,36,39,

42, 43, 45, 49, 51 i 68), Mateusz
Kołaczyk (5), Paweł Graczyk (17),
Marcel Wnuk 5 (23, 42, 62 i 67)
iBartoszTomaszkiewicz(60)



1.RTSWidzewŁódź(1)

7 21 44-4

2.MUKSPelikan-2003(2)

7 1345-14

3.MLKSWidokII(4)

7 11 21-17

4.MGUKSPogoń(3)

6 1015-28

5.MULKSŁask(5)

7 817-28

6.UKSAPPiotrkówTryb.(6) 5 6 15-12
7.WKSWieluń(7)

7 48-42

8.APUKSMazovia(8)

6 19-29

GOGO

W dobrym stylu rozegrali swoje mecze zawodnicy MUKS Pelikan Łowicz z rocznika 2006.
Podopieczni trenera Przemysława Plichty rywalizowali z Kopernikiem Kiernozia i Widokiem II
Skierniewice. W obu tych meczach
łowiczanie lepiej zaprezentowali się na boisku od swoich rywali.
W rozgrywkach Orlik E1 w
okręgu skierniewickim nie jest
prowadzona oficjalna klasyfikacja i nie podawane są wyniki spotkań. Sytuacja odmienna dzieje się
w lidze łódzkiej, gdzie zawodnicy
normalnie rywalizują z wynikami. Taka sytuacja jest również na

Łowiczanie mogą żałować meczu zPogoniąZduńskaWola.

Piłka nożna|6.i7.kolejkaIligiwoj.juniorówmłodszychB1

Pelikan 2000 mógł ugrać więcej
Zespół MUKS Pelikan Łowicz
trenera Artura Balika z rocznika 2000 zdobył jedno „oczko” w
dwóch ostatnich ligowych meczach. Łowiczanie mają czego żałować ponieważ przynajmniej jeden mecz powinni wygrać.
W kolejnym meczu łowiczanie mierzyli się z ŁKS-em Łódź,
ale w Łodzi gracze z rocznika
2000 walczyli tylko do przerwy.
W drugiej połowie z Pelikanem
rozprawił się w pojedynkę Daniel
Kowalczykowski, który strzelił
hattricka i zapewnił swojej drużynie wygraną 5:2.
Kolejnym rywalem Pelikana
będzie lider tabeli GKS Bełcha-

tów. Łowiczanie zagrają w Bełchatowie w niedzielę 14 maja o
godzinie 17:00.
ever
6. kolejka I ligi wojewódzkiej
juniorów młodszych B1: MUKS
Pelikan-2000 Łowicz – MGUKS
Pogoń Zduńska Wola 1:1 (0:0);
br.:KacperWiechno(66)–(80+3
karny)



7. kolejka: ŁKS Łódź – MUKS
Pelikan-2000 Łowicz 5:2 (2:2);
br.: Mateusz Jaszczak (10), Piotr
Warchoł (22) i Daniel Kowalczykowski 3 (43, 46 i 68) – Mateusz
Sekuła(27karny)iKacperWiechno(32)



1.GKSBełchatów(1)

7 19 21-2

2.Sport-PerfectŁódź(2)

7 16 14-6

3.AKSSMSŁódź(3)

7 12 23-9

4.ŁKSŁódź(6)

7 9 13-18

5.MGUKSPogońZd.Wola(4)7 8 11-18
6.MUKSPelikan-2000(5)

7 6 8-15

7.KSCeramikaOpoczno(7)7 5 7-10
8.RKSUKSMechanik(8)

7 28-27

 8. kolejka (2017.05.13-14):
GKS Bełchatów – MUKS Pelikan-2000 (n, godz. 17.00),ŁKS
Łódź – MGUKS Pogoń Zduńska
Wola (s, godz. 11), KS Ceramika
Opoczno – RKS UKS Mechanik
Radomsko(s,godz.13),AKSSMS
Łódź–Sport-PerfectŁódź(s,godz.
13.00)

Piłka nożna|6.i7.kolejkaIligiwoj.juniorówstarszychA1

Pobudka i dwie wygrane
Zespół juniorów starszych KS
Pelikan Łowicz nareszcie wybudził się ze snu zimowego. Podopieczni trenera Jarosława Rachubińskiego po czterech porażkach
z rzędu powstali z kolan i w dwóch
ostatnich meczach schodzili z murawy ciesząc się ze zdobycia kompletu punktów. Łowiczanie najpierw pokonali w Łowiczu Borutę
Zgierz 3:2, zaś w niedzielę 7 maja
sprawili niespodziankę pokonując
w Zduńskiej Woli Pogoń 3:1.
Kolejnym rywalem Pelikana
będzie Warta Sieradz. Spotkanie
w Sieradzu odbędzie się w poniedziałek 15 maja o 18:00.
ever
6. kolejka I ligi wojewódzkiej
juniorów A1: KS Pelikan-1998
Łowicz – MKP Boruta Zgierz 3:2
(3:1); br.: Kacper Rześny (4), AdrianMusialik(14)iDorianNasalski
(39)–SebastianOlczak(27)iJan



Kowalski (55). Pelikan: Oktawian
Zimny – Kacper Bolimowski, Dorian Nasalski, Damian Górowski,
Patryk Sekuła – Krystian Rutkowski,MateuszKaźmierczak(75Kacper Jaros), Radosław Grefkowicz,
Damian Trałut (75 Paweł Burzyński), Kacper Rześny – Adrian Musialik.

1.RTSWidzewŁódź(1)

7 21 27-4

2.KSCeramikaOpoczno(2)6 15 20-7
3.MGUKSPogońZd.Wola(3)6 10 16-13
4.KSWartaSieradz(4)

7 9 9-7

5.KSPelikanŁowicz(7)

6 67-22

6.KKSWłókniarz(5)

7 512-20

7.MKPBorutaZgierz(8)

7 5 7-18

8.AKSSMSŁódź(6)

6 312-19

8. kolejka I ligi wojewódzkiej
juniorów A1 (2017.05.13-15):
KS Warta Sieradz – KS Pelikan-1998 Łowicz (po, godz.
18.00), KS Ceramika Opoczno –
RTSWidzewŁódź(s,godz.11.00),
AKS SMS Łódź – KKS Włókniarz
Konstantynów Łódzki (s, godz.
11.00), MGUKS Pogoń Zduńska
Wola – MKP Boruta Zgierz (n,
godz.14.00)
 Zaległy mecz 5. kolejki I ligi
wojewódzkiej
juniorów
A1
(2017.05.18): KS Pelikan Łowicz
–AKSSMSŁódź(cz,godz.18.00)


7. kolejka I ligi wojewódzkiej juniorów A1: MGUKS Pogoń Zduńska Wola – KS Pelikan-1998 Łowicz 1:3 (1:1); br.:
Adrian Rosiak (37) – Rafał Szubański (43 samobójcza) i Adrian
Musialik2(76i90+3karny).
Pelikan: OktawianZimny–Kacper
Bolimowski, Krystian Rutkowski,
DamianGórowski,KacperMiazek
– Krystian Ziembiński, Mateusz
Kaźmierczak, Michał Perzyna, DamianTrałut,RadosławGrefkowicz
–AdrianMusialik.


Piłka nożna|6.i7.kolejkaIIligiwoj.juniorówmłodszychB2

Pelikan 2001 jest w dobrej formie
Kolejne mecze i kolejne zwycięstwa Pelikana 2001 Łowicz.
Łowiczanie rozegrali dwa mecze
ligowe pokonując najpierw Pogoń Zduńska Wola, a następnie
Łodziankę Łódź. Po tych dwóch
wygranych podopieczni trenera
Pawła Kutkowskiego umocnili
się na pozycji lidera tabeli.
Następnym rywalem Pelikana
2001 będzie LKS Mierzyn. Łowiczanie zagrają w Mierzynie w
sobotę 13 maja o godzinie 11:00 i

będą mieli okazję do rewanżu za
porażkę na własnym boisku 2:3.
ever

6. kolejka I ligi wojewódzkiej
juniorów młodszych B2: MUKS
Pelikan-2001 Łowicz – Pogoń
Zduńska Wola 3:1 (1:1); br.: PatrykKośmider(40),KrystianBiałas
(58),JanSejdak(77)–KamilKaźmierczak(28)
 7. kolejka II ligi wojewódzkiej
juniorów młodszych B2: MKS

Łodzianka Łódź – MUKS Pelikan-2001 Łowicz 1:2 (1:2); br.:
(38) – Patryk Kośmider (9) i Jan
Sejdak(24)



1.MUKSPelikanŁowicz(1) 7 18 22-8
2.RKSUKSMechanik(2)

7 15 18-12

2.LKSMierzyn(3)

7 14 18-12

4.MKSŁodziankaŁódź(4) 7 9 11-17
5.LKSOmegaKleszczów(5)7 9 11-11
6.MGUKSPogoń(6)

6 6 15-19

7.GKSIIBełchatów(7)

7 513-22

8.KSCeramikaII(8)

6 2 5-12
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Piłka nożna |AkademiaPiłkarska–LigaChampions

Liga Akademii dla rocznika 2008 i 2009
młodym wieku wciąż wiele klubów nie prowadzi jeszcze szkolenia. Niekiedy ciężko było przekonać trenera, by poświęcił wolną
sobotę czy niedzielę – dodał. –
Wielu nie traktuje szkolenia dzieci
priorytetowo i na pierwszym miejscu stawiają pracę z zespołem seniorów, natomiast pracę z dziećmi
jako dodatek. Niestety prawda jest
taka, że nie można być jednocześnie dobrym trenerem seniorów i
dzieci. Tu potrzebne jest całkowicie inne podejście i przede wszystkim warsztat pracy. Mimo tego
liczba drużyn zgłoszona do rozgrywek robi wrażenie zważywszy
na to, że w niektórych kategoriach
kluby wystawiają po dwie drużyny, np. w roczniku 2009 dwie drużyny wystawia AP Łowicz i AP
Rawa Mazowiecka, a w roczniku
2008 Jutrzenka Drzewce, GKS
Bedlno i RKS Mazovia – zaznaczył. – Ze względu na tak dużą
liczbę drużyn w jeden weekend
jednocześnie odbywa się kilka
turniejów w różnych miejscowościach. Najlepsze w tej lidze jest

Champions Opoczno, GKS Bedlno, Jutrzenka Drzewce, RKS Mazovia Rawa Mazowiecka, Unia
Skierniewice.
Harmonogram
rozgrywek
przewiduje organizację turniejów
w różnych miejscowościach trzy
tygodnie z rzędu, a następnie drużyny mają jeden weekend przerwy.
– Zależy nam na tym, aby nasze
dzieci grały jak najwięcej. Turnieje traktujemy jako dodatkowy trening w warunkach meczowych.
Wiemy, że młodzi piłkarze rozwijają się szybciej jeśli grają więcej.
Dlatego dotychczasowy udział w
sporadycznych turniejach organizowanych przez OZPN przestał nam wystarczać i postanowiliśmy stworzyć własne rozgrywki
z dużo większą ilością drużyn –
podkreślał trener Ścibor. Oprócz
oddziałów Akademii Champions
rozmawialiśmy z klubami i znaleźliśmy trenerów pasjonatów,
którzy będą gotowi poświęcać
swój wolny czas, aby brać udział
w rozgrywkach. Dla dzieci w tak

KONRADŚCIBOR

Trenerzy Akademii Piłkarskiej
Champions postanowili stworzyć
rozgrywki dla najmłodszych pod
nazwą Liga Champions dla roczników 2008 i 2009 oraz Liga Kinder dla roczników 2010 i 2011. Są
to pierwsze tego typu rozgrywki na szczeblu międzywojewódzkim w naszym regionie dla tak
młodych piłkarzy. Inicjatorami
powstania ligi turniejowej było
dwóch trenerów Akademii Piłkarskiej: Konrad Ścibor i Michał Filipczak.
Liga Champions to rozgrywki dla roczników 2008 i 2009.
Do rozgrywek Ligi Champions
zgłosiły się następujące drużyny:
Akademia Piłkarska Champions
Łowicz, Akademia Piłkarska
Champions Rawa Mazowiecka,
Akademia Piłkarska Champions
Końskie, Akademia Piłkarska
Champions Biała Rawska, Akademia Piłkarska Champions Fałków, Akademia Piłkarska Champions Stąporków, Akademia
Piłkarska Champions Piotrków
Trybunalski, Akademia Piłkarska

Akademia ruszyłazrozgrywkamidlaroczników2008-20012.

to, że mamy różnorodność i co
tydzień spotykamy na turniejach
nowe drużyny, a nad całością dodatkowo czuwa koordynator, więc
możemy być pewni wysokiego
poziomu organizacji – zapewnił
szkoleniowiec Akademii.
Pierwszy turniej dla rocznika
2008 organizowała Unia Skierniewice 29 kwietnia. Na boisku trawiastym przy ul. Pomologicznej
zagrały drużyny: GKS Bedlno,

Piłka nożna|OkręgowaligaOrlikaE1

Unia Skierniewice, AP Końskie i
gościnnie zespół Widoku Skierniewice rocznika 2009. Przez blisko 4 godziny zawodnicy rywalizowali na świetnie przygotowanej
murawie i mimo niskiej temperatury na boisku nie zabrakło emocji. Najlepiej tego dnia dysponowany był zespół GKS Bedlno
prowadzony przez Mariusza Sibielaka. Chłopcy z Bedlna zremisowali jedynie z faworyzowa-

nym zespołem AP Końskie, który
niedawno zajął drugie miejsce
w finale województwa zawodów
„Z podwórka na stadion”. Pozostałe mecze zakończyły się pewnym zwycięstwem podopiecznych
trenera Mariusza Sibielaka.
Następnego dnia do rozgrywek
przystąpili chłopcy z roczników
2008/2009 w Rawie Mazowieckiej gdzie do rywalizacji stanęły oddziały Akademii Piłkarskiej
Champions z Łowicza, Rawy i
Piotrkowa. Tu spotkania były niezwykle wyrównane i tylko drużyna z Piotrkowa zakończyła mecze
nie zaznając porażki. Tego dnia
odbyły się także mecze w Opocznie gdzie do gry przystąpiły drużyny z Fałkowa, Stąporkowa,
Końskich i Opoczna.
W weekend 6 i 7 maja dwukrotnie organizatorem turniejów
był Łowicz. W sobotę odbył się
turniej dla rocznika 2008 i wzięło
w nim udział 5 drużyn: AP Końskie, AP Łowicz, RKS Mazovia
Rawa Mazowiecka, GKS Bedlno
I i II. Natomiast w niedzielę pod
nieobecność zespołów Jutrzenki
Drzewce i RKS Mazovia Rawa
Mazowicka w roczniku 2009 w
systemie mecz i rewanż zagrały
drużyny AP Rawa Mazowiecka i
AP Łowicz I i II.
opr. zł

Sport szkolny |RejonowaLicealiadaSzkolnawpiłcenożnej

Piłkarki i Piłkarze bez awansów

Kolejne ligowe mecze mają za
sobą młodzi zawodnicy Akademii Piłkarskiej Champions z rocznika 2006. Łowiczanie w rundzie
wiosennej rywalizują w rozgrywkach OZPN Skierniewice. Liczna kadra Akademii prowadzona
przez Konrada Ścibora i Michała Filipczaka po trzech kolejkach
z bilansem jednego zwycięstwa
z zespołem Widoku Skierniewice i dwóch porażek: z Mazovią
Rawa Mazowiecka i Kopernikiem
Kiernozia przystąpiła w do gry z
Unią Skierniewice. Mecz przebiegał pod dyktando łowiczan i zakończył się ich pewnym zwycięstwem. Przypomnijmy, że zgodnie
z wytycznymi OZPN specjalnie
nie podajmy wyniku tego meczu.
W tej kategorii wiekowej ogranicza się indywidualne osiągnięcia,
nie podaje się strzelców bramek,
a wszystko po to aby uniknąć zbyt

Nasze piłkarki i nasi piłkarze ze szkół ponadgimnazjalnych
reprezentowali powiat łowicki
w turniejach Rejonowej Licealiady Szkolnej w piłce nożnej, które
odbyły się przed weekendem majowym.
Reprezentacja dziewcząt z I LO
Łowicz grała w Skierniewicach,
jednak mistrzynie naszego powiatu doznały dwóch minimalnych
porażek (0:1 i 0:2) i ostatecznie
podopieczne Przemysława Popławskiego zakończyły zawody
na 4. miejscu.
Drużyna mistrzyń powiatu łowickiego – I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – zagrała
w składzie: Aleksandra Baranowska, Weronika Staszewska, Sara
Traczyk, Karolina Dubiel, Wioleta Siekiera, Sylwia Perzyńska,
Paulina Siek, Marcelina Banaszkiewicz, Dominika Sut, Dominika Stanisławska, Oliwia Jankowska, Joanna Gałaj, Adriana Pacler,

MARCINKUCHARSKI

Akademia pewnie wygrywa w Skierniewicach

Łowicka ekipanameczuwSkierniewicach.

bardziej się zgrywa i to przekłada się na grę – to widać na boisku.
Najważniejsze, że w tym meczu udało nam się narzucić swój
styl gry. Oczywiście kolejne ligowe zwycięstwo cieszy, jak widać
umiemy wygrywać ze Skierniewicami. Humory w drużynie dopisują – podkreślił trener Michał
Filipczak.
zł

wcześnie rodzących się wielkich
gwiazd.
– Mecz z Unią to gra z obu
stron na wysokim poziomie. Nasza drużyna bardzo dobrze neutralizowała ataki gospodarzy, na
pochwałę zasługują szczególnie
obrońcy, którzy inicjowali nasze
akcje ofensywne. To kolejne cenne doświadczenie, drużyna coraz

Emilia Polit– nauczyciel w-f Przemysław Popławski.
Nieco poniżej oczekiwań spisali się reprezentanci II LO Łowicz,
którzy zgrali w Kutnie. Ekipa trenerki Zofii Kucharskiej miała
duże szanse na awans, ale ostatecznie zakończyła rywalizację na
3. miejscu.
Podopieczni Zofii Kucharskiej
z II LO grali w następującym
składzie: Marcel Donaj, Łukasz
Wołek, Mateusz Sekuła, Kacper Wiechno, Jakub Sokół, Dawid Kaszewski, Mieszko Brzózka, Jakub Zagawa. Patryk Sekuła,
Kacper Rześny, Kamil Lenarczyk,
Adrian Rosa. Nauczyciel w-f: Zofia Kucharska.
zł

 Mecz o 3. miejsce: ILOŁowicz–
ZSPRawaMaz.0:2
 Mecz finałowy:LOSkierniewice
–ZSZnr2Kutno0:0k.0:2

Klasyfikacja końcowa:
1.ZSZnr2Kutno
2.LOSkierniewice
3.ZSPRawaMaz.
4.ILOŁowicz

Wyniki RLS w piłce nożnej chłopców – Kutno
 Mecze półfinałowe: ZS nr 4
Kutno–IILOŁowicz5:2,ZSZnr2
Skierniewice–ZSORawaMaz.1:0
 Mecz o 3. miejsce: IILOŁowicz
–ZSORawaMaz.5:0
 Mecz finałowy:ZSnr4Kutno–
ZSZnr2Skierniewice0:1

Wyniki Rejonowej Licealiady
Szkolnej w piłce nożnej dziewcząt – Skierniewice:
 Mecze półfinałowe: LO Skierniewice–ILOŁowicz1:0;ZSZnr2
Kutno–ZSPRawaMaz.2:0;

Klasyfikacja końcowa:
1.ZSZnr2Skierniewice
2.ZSnr4Kutno
3.IILOŁowicz
4.ZSORawaMaz.

Piłka nożna|AkademiaPiłkarska–LigaKinder

Kinderki też grają w lidze

Rywalizacja małych piłkarzydostarczawieluemocji.

Piłkarska Champions Warszawa Powiśle, Akademia Piłkarska
Champions Mińsk Mazowiecki, Akademia Piłkarska Champions Biała Rawska, Akademia
Piłkarska Champions Rawa Mazowiecka, Akademia Piłkarska
Champions Końskie, Akademia
Piłkarska Champions Stąporków,
Akademia Piłkarska Champions
Piotrków Trybunalski, Unia Skierniewice, Jutrzenka Drzewce.
Maluchy mają już za sobą
pierwsze niezapomniane emocje. Podopieczni trenerki Eweliny Boczek sprawdzili swoją formę w Warszawie, gdzie grali z AP
Warszawa Powiśle i AP Mińsk
Mazowiecki. Wynik nie miał tu
znaczenia. Najważniejsza była
dobra zabawa i chęć walki o piłkę. W tym wieku radość z gry jest
ogromna, ale czasami na boisku
mogą zdarzać się inne ciekawe
rzeczy. Dla młodych zawodników
to ogromne przeżycie i doświadczenie, które procentuje w prostych życiowych sytuacjach.
zł

Raz się wygrywa, a raz przegrywa
Środa 3 maja była przez łowickich graczy w darta bardzo intensywnie spędzona. Ekipa Krokody-Leg Łowicz rozegrała na
wyjeździe dwa spotkania w ramach rozgrywek I ligi Łódzkiego
Stowarzyszenia Darta, jeden zgodnie z planem, a drugi awansem.
Mecz 15. kolejki z drużyną Sami
Swoi zakończył się zwycięstwem
gospodarzy 10:4. Mimo starań lotki nie chciały trafiać tam, gdzie zawodnicy starali się je posłać. Punkty dla Łowicza udało się zdobyć
Arturowi Siekierskiemu – 1,5, Sylwestrowi Grzance – 1,5 i Jackowi
Kocusowi – 1. Paweł Adamczyk
tym razem nie punktował.
W kolejnym meczu łowiczanie
mieli więcej szczęścia i pokonali
ekipę Aztex Łódź 9:5. Z czterech
graczy najwięcej punktów ugrał
Siekierski – 3,5, Kocus zdobył 3,
zaś Sylwester Grzanka – 2,5.
Obecnie Krokody-Leg znajduje
się na trzecim miejscu w klasyfika-

GOGO

ków i na pewno rodziców, którzy
będą przeżywać mecze swoich
podopiecznych. System gier daje
możliwość zdrowej rywalizacji.
Przepisy podkreślają dobrą zabawę, a nie walkę o ligowe punkty.
Do rozgrywek Ligi Kinder
przystąpiły: Akademia Piłkarska
Champions Łowicz, Akademia

EWELINABOCZEK

Razem z Ligą Champions dla
roczników 2008 i 2009 rusza Liga
Kinder dla roczników 2010 i 2011.
Inicjatorami powstania ligi turniejowej było dwóch trenerów Akademii Piłkarskiej: Konrad Ścibor i
Michał Filipczak. Rywalizacja dla
maluchów w wieku 6-7 lat zapowiada się ciekawie dla zawodni-

Dart|15.kolejkaIligiŁSD

Artur Siekierskirzucałnajlepiej
podczasrozgrywekwśrodę.

cji generalnej, ale wszystko wskazuje na to, że rozgrywki zakończy
na pozycji czwartej. Ze stratą jednego punktu do nich jest drużyna Vendetta Łódź, która ma przed
sobą jeszcze dwa mecze.
Gogo
15. kolejka I ligi ŁSD: Krokody-Leg Łowicz – Sami Swoi Łódź
4:10,WłóczykijeŁódź–OrłyOzorków11:3,DartswayŁódź–AutsajderzyŁódź6:8,AztexŁódź–Bul-

lSquadŁódź8:6.Pauza:Vendetta
Łódź.
 16. kolejka I ligi ŁSD: Autsajderzy Łódź – Włóczykije Łódź 2:12,
OrłyOzorków–VendettaŁódź6:8,
BullSquadŁódź–Krokody-LegŁowiczprzełożony28maja2017roku,
SamiSwoiŁódź–DartswayŁódź
przełożony. Pauza: Aztex Łódź.
 Zaległa mecz 12. kolejki I ligi
ŁSD:OrłyOzorków–AztexŁódź7:7.
 Awansem mecz 17. kolejki I ligi
ŁSD: Krokody-LegŁowicz–Aztex
Łódź9:5.
Tabela I ligi Łódzkiego Stowarzyszenia Darta:
1.WłóczykijeŁódź(1)

14 28152-44

2.SamiSwoiŁódź(2)

13 21132-50

3.Krokody-LegŁowicz(3) 15 20109-101
4.VendettaŁódź(4)

13 19111-71

5.OrłyOzorków(5)

15 1195-115

6.AztexŁódź(7)

15 877-133

7.AutsajderzyŁódź(8)

14 768-128

8.DartswayŁódź(6)

12 665-103

9.BullSquadŁódź(9)

13 459-123
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Szachy|MistrzostwaWoj.Juniorów

ROBERTCHOJNOWSKI

Kinga Marczyk przywiozła
zŁodzidwazłotemedale.

Rugby|MeczpokazowyzokazjiŚwiętaKonstytucji3Maja

Pokazowy mecz w Łowiczu
W środę 3 maja
zawodnicy reprezentujący
7 różnych drużyn
wystąpili w pierwszym
tegorocznym meczu
rugby Biali vs. Czerwoni.

dwóch klubów z powiatu łowickiego bardzo dobre wyniki. Najbardziej oczywiście cieszą złote
medale, które mówią po prostu
o najlepszym wyniku w swojej
kategorii wiekowej. Wszyscy spisali się bardzo dobrze, ale gdybym
miał wyróżnić kogoś szczególnie
to postawiłbym na Kingę Marczyk, która przywiozła z Łodzi
dwa złota oraz Kacpra Zakrzewicza, sensacyjnego zwycięzcę grupy C-12. – podsumował zawody
trener Robert Chojnowski. Fischer

Rugby to mało znana dyscyplina sportu Łowiczu, ale ostatnio
podejmowane są próby promocji
tego sportu w naszym mieście i
powstała nawet miejscowa drużyna. Między innymi waśnie dlatego działacze związku postanowili, aby zorganizować pokazowy
mecz na stadionie OSiR przy ulicy Jana Pawła II 3.
Mecz w Łowiczu był pierwszym z planowanej serii 3 spotkań. W poprzednich latach roz-

Wyniki zawodników UKS „Pałac” Nieborów w szachach klasycznych:
1.ZuzannaMazgaj(grupaD-18)

grywano po jednym meczu Biali
vs. Czerwoni, z okazji Święta Niepodległości 11 listopada. Od tego
sezonu, formuła wzorowana na
słynnym State of Origin przewiduje również mecze w Święto
Konstytucji 3 Maja, oraz w Święto Wojska Polskiego. W naszym
mieście Rugby League’owy event
zagościł po raz pierwszy i kibice
mogli obejrzeć niecodzienną walkę na boisku OSiR.
Okazało się, że pierwsze spotkanie tegorocznej serii było niezwykle wyrównane. W trakcie meczu drużyny kilkukrotnie
zmieniały się na prowadzeniu,
zatem emocje towarzyszyły do
końca spotkania. Po pierwszej
połowie, czyli 40 minutach walki Biali prowadzili 22:20. Dru-

ga połowa, według znawców tej
dyscypliny, stała już na znacznie lepszym poziomie, a wciąż
wyrównany wynik zmuszał zawodników, by dawali z siebie
wszytko. Ostatecznie walka zakończyła się sprawiedliwym remisem 38:38.
Najlepszym zawodnikiem meczu wybrany został zawodnik
Białych – Rafał Kaczmarek, na
co dzień gracz Stryków Bulls.
Niewysoki zawodnik błysnął
nie tylko zdobywając przyłożenia, ale również skutecznie egzekwując podwyższenie – podaje portal Rugbyleague.pl. – Jako
ciekawostkę należy wspomnieć,
że jeden z zawodników drużyny Czerwonych – Emil Petit niemal cały mecz rozegrał ze zła-

maną szczęką. Kontuzji doznał
już przy pierwszym kontakcie z
piłką. Nie wpłynęło to jednak w
żadnym stopniu na jego postawę,
gdyż był jednym z najlepszych
zawodników na boisku. Czyżbyśmy właśnie doczekali się naszego polskiego następcy takich legend jak John Sattler, czy Sam
Burgess? Nawet lepiej! Z tego co
wiemy, oni nazajutrz po swoich
pamiętnych meczach, nie mieli
matury. Emilowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. – pisał główny organizator meczu
Łukasz Łucka.
Jeśli ktoś chce spróbować swoich sił w tak twardej dyscyplinie jak rugby, może to zrobić w
Łowiczu. Nowotworzona sekcja
trenuje na Orliku na ulicy Bolimowskiej raz w tygodni w piątki
o godzinie 18:00. Wystarczy zabrać ze sobą zwykły strój sportowy i już można walczyć o punkty
na boisku.
zł

KacperZakrzewicz(grupaC-12)
2.NorbertJagura(grupaC-16)
3.ElizaPlacek(grupaD-12)

Piłka nożna|3.kolejkaŁowickiejLigiOrlika

DominikFudała(grupaC-18)
MagdalenaWalczak(grupaD-14)

Wyniki zawodników UKS „Pijarski KS” Łowicz w szachach klasycznych:

SMS Dąbkowice jest jedynym
zespołem w Łowickiej Lidze Orlika, który może pochwalić się
kompletem punktów.
Gracze
Jacka
Milczarka
w trzech meczach zgromadzili na
swoim koncie 9 punktów i prowadzą w tabeli Łowickiej Ligi Orlika. W 3. kolejce spotkań SMS rywalizował z Górkami Łowicz i do
przerwy żadna z drużyn nie potrafiła zakończyć akcji ofensywnej
swojego zespołu zakończyć skutecznym uderzeniem.
Ciekawie było również w meczu Zetki Łowicz z Eko-Plastem
Łowicz. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli gracze Eko-Plastu,
którzy w 7. minucie objęli prowadzenie po celnym strzale Piotra Tkacza. Zawodnicy Zetki odpowiedzieli od razu po przerwie.
Minutę po wznowieniu gry Alberta Morawskiego pokonał Przemysław Pomianowski. Eko-Plast
dzięki fantastycznej skuteczności

1.KingaMarczyk(grupaD-8)
6.JanBeta(grupaC-8)

Wyniki zawodników UKS „Pałac” Nieborów w szachach błyskawicznych:
1.ZuzannaMazgaj(grupaD-18)
ElizaPlacek(grupaD-12)
2.DominikFudała(grupaC-18)
4.NataliaMałecka(grupaD-12)
MagdalenaWalczak(grupaD-14)
NorbertJagura(grupaC-16)
5.KacperZakrzewicz(grupaC-12)

Wyniki zawodników UKS „Pijarski KS” Łowicz w szachach błyskawicznych:
1.KingaMarczyk(grupaD-8)
5.JanBeta(grupaC-8)
7.ErnestWolski(grupaC-8)
ŁukaszKołudzki(grupaC-10)
8.FranciszekLinkowski(grupaC-10)

Dominik Fudała wygrał
bez porażki

Teraz szachistów czeka dwumiesięczna rywalizacja w ciekawych szachach „Fischera”, która
rozpocznie się na OSiRze w piątek 12 maja.
Fischer

3. kolejka VI edycji ŁoLiO:
Górki Łowicz – SMS Dąbkowice

Bartłomiej Tkaczagolaniestrzelił,aleEko-Plastwygrał.
0:2 (0:0); br.: Mateusz Borowski
(23)iPrzemysławImiołek(24)
Zetka Łowicz – Eko-Plast Łowicz
1:4 (0:1); br.: Przemysław Pomianowski (13) – Piotr Tkacz (7) i MichałŚwidrowski3(22,23i24)
Bo-Dach Grudze – FC Łaguszew
1:1(1:0);br.:MichałRedzisz(12)–
ErykWoliński(17)
Tabela:
1.SMSDąbkowice(1)

3

9 11-4

2.FCŁaguszew(2)

3

7 8-2

3.Bo-DachGrudze(3)

3

5 5-3

4.Eko-PlastŁowicz(5)

3

3 7-8

5.GórkiŁowicz(4)

3

1 1-4

6.ZetKaŁowicz(6)

3

0 4-15

4. kolejka VI edycji ŁoLiO
(2017.05.12):SMS Dąbkowice –
Bo-DachGrudze(ptk,godz.16.30),
Eko-Plast Łowicz – FC Łaguszew
(ptk, godz. 17.00), Zetka Łowicz –
GórkiŁowicz(ptk,godz.17.30)

Tenis ziemny |WojewódzkiTurniejKwalifikacyjnyJuniorów

Dańczak coraz mocniejszy
TADEUSZWÓJCIK

Najlepsi zawodnicy turnieju
wszachachszybkich:Robert
Chojnowski,DominikFudała,
PrzemysławŁazarski.

Michała Świdrowskiego w końcówce meczu może pochwalić się
zdobyczą trzech punktów. Popularny „Świder” w ostatnich trzech
minutach meczu strzelił hattricka
i zapewnił swojej drużynie trzybramkowe zwycięstwo.
W ostatnim meczu tej kolejki Bo-Dach Grudze zremisował
z FC Łaguszew. Zespół z Łaguszewa przed tą kolejką miał na
swoim koncie sześć punktów i po
raz pierwszy stracił punkty w tym
sezonie.
Po 3. kolejce ŁoLiO spotkań po
cztery bramki na swoim koncie
mają: Przemysław Imiołek (SMS)
i Michał Świdrowski (Eko-Plast).
Trzy bramki zdobyli natomiast:
Mateusz Borowski (SMS), Arkadiusz Sobieraj (Łaguszew), Kamil
Szufliński (Łaguszew) i Bartłomiej Tkacz (Eko-Plast).
ever

GOGO

Tylko SMS z kompletem punktów

5.NataliaMałecka(grupaD-12)

Szachy szybkie |MistrzostwaŁowicza

Od 10 marca do 28 kwietnia do
ostatniej rundy trwała walka szachistów o Mistrzostwo Łowicza
w szachach szybkich na rok 2017.
Klasą dla siebie był utalentowany junior z Łowicza Dominik
Fudała, który nie przegrał żadnej
partii, wygrywając 10 razy i remisując taktycznie trzy swoje pojedynki.
Ostatecznie najlepszy współczynnik
Sonneborna-Bergera
miał Przemysław Łazarski i to on
zajął 2 miejsce, a na trzeciej pozycji uplasował się Robert Chojnowski. Najlepszym juniorem zawodów był robiący stałe postępy
Kacper Zakrzewicz z Domaniewic.

Reprezentacje rugbistówprzedświątecznymmeczem.

Coraz mocniejszy na kortach
naszego województwa czuje się
łowicki tenisista Jakub Dańczak (STZ Return-Opoczno Białaczów). Reprezentant naszego
miasta udowodnił to w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie wziął
udział w kolejnym Wojewódzkim
Turnieju Kwalifikacyjnym i odniósł cenne zwycięstwo, zdobywając tym samym kolejne punkty
do rankingu Polskiego Związku Tenisa. W tej chwili Dańczak
plasuje się na listach PZT na 45.
pozycji w gronie blisko 230 sklasyfikowanych zawodników.
W Piotrkowie Trybunalskim
o punkty walczyło 13 zawodni-

ków. Kuba był rozstawiony z numerem jeden, zatem grał w roli
faworyta i nie zawiódł. W meczu półfinałowym łowiczanin
pokonał po trudnym boju Jakuba Lesmana z PTK Pabianice, a
w finale, po zaciętym i wyrównanym meczu Juliszu Lesmana
(PTK Pabianice) 2:1 (6:2, 2:6,
10:8).
Nasz tenisista wystartował też
w deblu razem z Juliuszem Lesmanem, ale tu zmęczenie dało
się we znaki i w finale musieli
uznać wyższość rywali.
– Generalnie grę zdominowała pogoda. To był nasz pierwszy
turniej na powietrzu. Był wiatr,

było wilgotno, nierówny kort i
mokre piłki, zatem poziom gry
nie był oszałamiający. Jednak
muszę pochwalić Kubę za serce
do walki. Wygrał dwa super tie-breaki. Mecze singlowe trwały
po dwie godziny i na deble zabrakło „paliwa w baku”. Z partnerem „słaniali” się po korcie i
widać było, że brakuje sił, stąd
porażka w meczu, który powinni wygrać. – podsumował trener
i zarazem dziadek tenisisty Stanisław Dańczak.
– Jestem bardzo zadowolony
gdyż nie spodziewałem się, że
zdołam wygrać cały turniej –
powiedział Jakub Dańczak. zł

JAKUBDAŃCZAK

Od 28 kwietnia do 2 maja trwały w Łodzi Mistrzostwa Województwa Juniorów w szachach
klasycznych i błyskawicznych.
W tych rozgrywkach startowało też 7 szachistów z klubu UKS
„Pałac” Nieborów oraz 5 z UKS
„Pijarski KS” Łowicz. Zawodnicy w cztery dni rozegrali turniej
9-rundowy w szachach klasycznych, a na zakończenie mistrzostw
we wtorkowe popołudnie w szachach błyskawicznych.
Po zawodach najszczęśliwsi
byli złoci medaliści Zuzanna Mazgaj i Kacper Zakrzewicz (oboje
z UKS „Pałac” Nieborów) oraz
Kinga Marczyk z UKS „Pijarski
KS” Łowicz. Zwłaszcza medal
Kacpra był dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem, gdyż przed
zawodami grał nierówno i szybko,
co w klasykach nie przynosi nigdy
dobrych rezultatów. Uwagi trenera
oraz koncentracja w drugiej fazie
rywalizacji przyniosły upragniony
przez zawodnika sukces.
Srebro zdobył Norbert Jagura
w kategorii C-16, a medale brązowe zawisły na szyjach Elizy Placek i Dominika Fudały. „Norbi”
nie dość, że w klasyfikacji generalnej klasyków zajął bardzo wysokie 3 miejsce, to jeszcze wypełnił pierwsza normę na I kategorie
szachową. W czołowej dziesiątce
turnieju znaleźli się jeszcze: Zuzanna Mazgaj była 7., a Kacper
Zakrzewicz 9.
W klasyfikacji drużynowej
zwyciężyła jak zresztą co roku
ekipa ze Skierniewic, która uzyskała 63 punkty. Ekipa UKS „Pałac” Nieborów uplasowała się na
wysokim 4 miejscu, a na zdobycz
31 punktów złożyły się wyniki indywidualne całej siódemki graczy.
Piąte miejsce drużynowo zdobyli młodzi szachiści z Pijarskiej –
Kinga Marczyk 7 pkt. i Jan Beta 1.
Na zakończenie mistrzostw został rozegrany turniej blitza. I w tej
trudnej odmianie szachów było
kilka dobrych wyników. Mistrzami w swoich grupach wiekowych
zostali Kinga Marczyk, Eliza Placek oraz Zuzanna Mazgaj, a drugi
w grupie C-18 był Dominik Fudała. Dodatkowo Eliza i Zuśka zdobyły puchary za zajęcie miejsc 2
i 3 w klasyfikacji dziewcząt całego
turnieju blitzowego.
Specjalne statuetki dla najmłodszych zawodników otrzymali 6-letnia Antonina Dudek oraz
przedstawiciel UKS „Pijarski KS”
Łowicz Jan Beta.
– Start naszych szachistów
w mistrzostwach przyniósł dla

ANNATONN

10 medali naszych w Łodzi

Jakub Dańczakzpucharem
zaImiejscewPiotrkowieTryb.
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Sport szkolny |MistrzostwaWojewództwawMinisiatkówce„dwójek”i„trójek”chłopcówoPucharKinder+Sport

chlin zgłosiła do rozgrywek trzy
zespoły w kategorii dwójek i dwa
w kategorii trójek. Wszystkie drużyny awansowały do dalszego etapu (półfinału).
mr

SP2ASVTII–ZiemowitMichalaki
Dawid Kujawa; SP2 ASVT III – PatrykCzubiński,AleksanderFurman
iPatrykKaźmierczyk.Trener:Jacek
Filiński

Wyniki ,,dwójek” chłopców SP
Nr 2 Volley Team Żychlin:
 SP2 ASVT I Żychlin – Krótka Piłka II Łódź 2:0
 SP2 ASVT I Żychlin – Bzura I
Ozorków 0:2
 SP2 ASVT II Żychlin – Bzura II
Ozorków 0:2
 SP2 ASVT II Żychlin – Krótka
Piłka I Łódź 1:2
 SP2 ASVT III Żychlin – Bzura IV
Ozorków 1:2
 SP2 ASVT III Żychlin – Bzura I
Ozorków 0:2

Wyniki ,,trójek” chłopców SP
Nr 2 Volley Team Żychlin:
 SP2 ASVT I Żychlin – Krótka
Piłka I Łódź 2:0
 SP2 ASVT I Żychlin – Krótka
Piłka III Łódź 0:2
 SP2 ASVT II Żychlin – MMKS
Łęczyca 1:2
 SP2 ASVT II Żychlin – Krótka
Piłka II Łódź 1:2

Drużyna „trójek” chłopców SP2
ASVT Żychlin: Michał Petera, Jakub Kiciński, Adam Andrzejczyk
i Bartosz  Ratajczyk; SP2 ASVT II
–MichałPetera,MaksWiśniewski,
Filip Lewandowski i Mateusz Włodarczyk.Trener:JacekFiliński.

Drużyna „dwójek” chłopców SP2
ASVT Żychlin:SP2ASVTI–SzymonKoteckiiKacperDrążkiewicz;

Uczestnicy turnieju eliminacyjnegominisiatkówki„dwójek”i„trójek”chłopcówoPucharKinder+Sport.

Lekkoatletyka|IVBiegwKutnie

Piłka nożna |ŁódzkaKlasaBGrupaI

Biegacze nad Ochnią uczcili Dzień Flagi

Drużyna KS Żychlin
podczas 16. kolejki
łódzkiej klasy B grupy
zagrała na wyjeździe
przeciwko GKS
Byszew, w niedzielę,
7 maja.

WWW.EKU24.NET

We wtorek 2 maja, w Dzień
Flagi Narodowej, odbyła się w
Kutnie impreza biegowa pod nazwą Bieg „Ku Biało-Czerwonej”.
Była to już czwarta edycja biegu
zorganizowana ponownie przez
kutnowski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta
Kutno.
Bieg spotkał się z dużym zainteresowaniem kutnian, lecz nie
tylko, bowiem na trasie biegu byli
także reprezentanci innych miast
i miejscowości, w tym Żychlina. Biegacze mieli do pokonania
1,6 kilometra wokół alejek na terenach rekreacyjnych nad rzeką
Ochnią. Wśród uczestników biegu można było zaobserwować
dużą rozpiętość wiekową, bowiem
w imprezie biegowej brały udział
całe rodziny: dzieci, młodzież
i dorośli. Uczestnicy otrzymali
od organizatorów koszulki, oczywiście w biało-czerwonych barwach, które miały podkreślać charakter Święta Flagi.
mr

Wysoka wyjazdowa
wygrana KS Żychlin

Uczestnicy IV Biegu „Ku Biało-Czerwonej”nadrzekąOchniąwKutnie.

PROGNOZA POGODY|11.05.2017–17.05.2017
SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodękształtujeobszarobniżonego,
odsobotyzacznierozbudowywaćsięukład
wysokiegociśnienia.Zzachodunapływa
wilgotna,alecieplejszamasapowietrza
polarno-morskiego.
CZWARTEK – PIĄTEK:
Pogodnie,zachmurzenieumiarkowane,
okresamidomałego,bezopadów.
Widzialnośćdobra.Wiatrwschodni,
słabydoumiarkowanego,4-8m/s.
Temp.maxwdzień:+13st.Cdo+16st.C.
Temp.minwnocy:+6st.Cdo+4st.C.
SOBOTA – NIEDZIELA:
Pogodnie,zachmurzenieumiarkowane,
okresamidomałego,bezopadów,cieplej.
Widzialnośćdobra.Wiatrwschodni
dozachodniego,umiarkowany,3-6m/s.
Temp.maxwdzień:+15st.Cdo+17st.C.
Temp.minwnocy:+8st.Cdo+6st.C.
PONIEDZIAŁEK – WTOREK – ŚRODA:
Zachmurzenieumiarkowane,okresamimałe,
bezopadów.Widzialnośćdobra.
Wiatrpółnocno-zachodnidopołudniowowschodniego,słabyiumiarkowany,3-6m/s.
Temp.maxwdzień:+17st.Cdo+19st.C.
Temp.minwnocy:+9st.Cdo+7st.C.

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Pogodanaogółkorzystniewpływaćbędzie
nanaszesamopoczucie.Dobrasprawność
psychofizycznaifizyczna.
BIUROMETEOROLOGICZNECUMULUS

O wygranej KS Żychlin 2:7
(2:2) zdecydowała świetna druga połowa. W pierwszej części gry w 10. minucie pierwsi
na prowadzenie wychodzą piłkarze z Żychlina. Odpowiedź
gospodarzy była natychmiastowa, gdyż już w 15. minucie doprowadzają do remisu 1:1. Obie
drużyny jeszcze w tej części gry
strzeliły po jednaj bramce. Wynik do przerwy to 2:2. Po pierwszej odsłonie spotkania wydawało się, że „żychliniaków”
czeka ciężka przeprawa. Nic takiego jednak nie miało miejsca.
W drugiej połowie meczu piłkarze KS strzelili aż pięć bramek,
natomiast gospodarzom ani razu
nie udało się pokonać bramkarza
przyjezdnych. Ostatecznie mecz
zakończył się wysoka wygraną Żychlina 2:7. Bramki dla KS
Żychlin Strzelili: Dariusz Szcześniak (3), Kacper Jędrzejczak
(2), Tomasz Walczewski, Eryk
Podczaski.
Piłkarze Olimpii Oporów
podczas 16. kolejki łódzkiej klasy B grupy, w sobotę 6 maja, zagrali w Krośniewicach przeciwko MKS Expom Krośniewianka.
Niestety Olimpii nie udało się
pokonać rywala, gdyż przegrała
to spotkanie 4:0. Zespół Olimpii
pojechał na to spotkanie w okro-

jonym składzie, co z pewnością
przełożyło się na niekorzystny
dla Oporowa wynik meczu.
Następna, 17. kolejka łódzkiej klasy B grupy I odbędzie się
w niedzielę 14 maja. Drużyna
KS Żychlin zagra w Głownie
przeciwko KS OSP Iskra Głowno, natomiast Olimpia Oporów zagra na własnym boisku
przeciwko drużynie Start Szczawin.
mr
MKS Expom Krośniewianka –
Olimpia Oporów 4:0





GKS Byszew – KS Żychlin 2:7

Skład drużyny KS Żychlin:
Krzysztof Radecki, Rafał Bogusz,
Karol Tybinkowski, Rafał Więcek,
ŁukaszGuzek,KacperJędrzejczak,
Maciej Pawlak,  Tomasz Walczewski,DanielSzczepaniak,KamilGuzek,ErykPodczaski,DariuszSzcześniak,DamianArkuszewski.Trener:
MarekLedzion.
KS OSP Iskra Głowno – Start
Szczawin 4:1
 Sand Bus II Kutno – LKS Sokół
Popów 4:2
 Gałkówek II – LKS Błękitni Ciosny 4:0


1.SandBusKSIIKutno

14 36 56:22

2.LKSIIGałkówek

14 31 44:21

3.SokółPopów

14 30 40:18

4.KrośniewiankaKrośniewice14 29 57:19
5.IskraGłowno

14 26 42:21

6. KS Żychlin

14 18 33:26

7. Olimpia Oporów

14 16 24:34

8.GKSByszew

14 12 24:60

9.StartSzczawin

14

7 20:51

10.BłękitniCiosny

14

1 16:84

OLIMPIAOPORÓW

W sobotę 6 maja w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4
w Łęczycy, odbyły się eliminacje do Mistrzostw Województwa Łódzkiego w mini-siatkówce chłopców klas IV (,,dwójki”)
i V (,,trójki”).
Zawody należą do ogólnopolskiego projektu ,, Puchar Kinder +Sport”, nad którym patronat
objął Polski Związek Siatkówki.
Pierwsza i druga drużyna z finału
reprezentować będzie województwo łódzkie w Mistrzostwach Polski w mini piłce siatkowej chłopców Kinder+Sport.
Do rywalizacji „dwójek” (rocznik 2006 i młodsi) zgłoszono
72 zespoły, które podzielono na
cztery grupy: Łódź (26 drużyn),
Północ (15 drużyn), Południe (14
drużyn) i Wschód (17 drużyn).
Szkoła Podstawowa Nr 2 Akademia Siatkówki Volley Team Ży-

MARCINRANACHOWSKI

Eliminacje do Mistrzostw Województwa w Łęczycy

Olimpii Oporów nieudałosiępokonaćrywala.WKrośniewicachdrużyna
przegrała0:4.

www.lowiczanin.info



Piłka nożna |ŁódźE1OrlikGrupaIV

Młodzi piłkarze z Żychlina przerwali
złą passę wygraną z Różą
niatowski. Obecnie podopieczni
trenera Łukasza Znyka zajmują
szóste miejsce w tabeli rozgrywek
ligi E1 Orlik grupy IV, z dorobkiem 22 punktów.
Następna, 17. kolejka łódzkiej
ligi E1 Orlik grupy IV odbędzie
się w niedzielę, 14 maja. Młodzi
piłkarze KS Żychlin 2006 zagrają
na wyjeździe przeciwko liderowi
MKP Boruta II Zgierz.
mr

ŁKS II Łódź – Termy Uniejów
4:2
 Metalowiec II – MKP Boruta II
Zgierz 0:4
 Champion Łódź – LKS Rosanów 9:1
 UKS Bzura Ozorków – Termy
Poddębice 5:2
 Łódzka Akademia Futbolu II –
Sand Bus Kutno 8:3


Tabela:
Skład KS Żychlin rocznik 2006:
Kacper Drążkiewicz, Patryk Kaźmierczak, Bartosz Ratajczyk,
Aleksander Furman, Maksymilian
Roźniatowski, Szymon Śnieć, Filip
Więcek, Oliwier Martofel, Maksymilian Szczepaniak, Seweryn Wachowicz,JakubWyżyński,Szymon
Ratajczyk,StanisławFlorczak,SzymonKotecki.Trener:ŁukaszZnyk


KS Żychlin 2006 – Róża 1:0

1.MKPBorutaIIZgierz

16 45105:28

2.UKSBzuraOzorków

16 42122:31

3.SandBusKutno

16 36 93:39

4.ŁódzkaAFII

16 33118:53

5.ŁKSIIŁódź

16 25 82:51

6. KS Żychlin

15 22 56:56

7.TermyUniejów

16 20 61:67

8.ChampionŁódź

15 19 53:58

9.TermyPoddębice

15 14 37:69

10.MetalowiecII

16 10 39:57

11.RóżaKutno

16

941:109

12.LKSRosanów

15

316:205
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Piłka nożna|ŁódzkaLigaOkręgowa

GKS Bedlno zagrał na remis w Łęczycy
Piłkarze GKS Bedlno
zagrali na wyjeździe,
w Łęczycy przeciwko
MKS Górnik 1956 podczas
23. kolejki łódzkiej ligi
okręgowej, która odbyła się
w sobotę, 6 maja.
Spotkanie zakończyło się
remisem 1:1.
Pierwsza część przebiegała pod dyktando GKS Bedlno,
jednak brakowało skuteczności,
żeby udokumentować przewagę.
Bezbramkowym remisem zakończyła się pierwsza odsłona spotkania. W drugiej połowie gra
wyrównała się, zarówno goście
jak i gospodarze stworzyli po kilka sytuacji bramkowych.
W 80. minucie jako pierwsi
na prowadzenie wyszedł zespół
z Łęczycy. W 88. minucie sędzia
podyktował rzut karny dla drużyny z Bedlna, który został zamieniony na gola. Spotkanie osta-

tecznie zakończyło się remisem i
podziałem punktów. Bramkę dla
GKS Bedlno strzelił Marcin Panek.
Następna, 24. kolejka łódzkiej
ligi okręgowej odbędzie się w sobotę 13 maja. Wówczas drużyna
GKS Bedlno podejmie na własnym boisku PTC Pabianice. mr

Łódź 4:0
 Stal Głowno – Start Brzeziny
(mecz nie odbył się)
 Orzeł Parzęczew – Sokół II
Aleksandrów 3:1
 Termy Uniejów – Włókniarz
Konstantynów 0:5
 PTC Pabianice – LKS Polonia
Andrzejów 3:0walkower

Skład GKS Bedlno:KamilSmura,
KamilBłęcki,KamilGałązka,MarcinGłogowski,ŁukaszGórczyński,
Kamil Kowalczyk, Damian Michalski,MarcinPanek,MichałWiśniewski, Rafał Rybicki, Adam Witczak,
Łukasz Znyk, Patryk Gałecki, Robert Skonieczny, Maciej Jackowski.Trener:ŁukaszZnyk

Tabela:
1.BorutaZgierz

23 53 70:23

2.StalGłowno

22 46 59:29

3.PTCPabianice

23 44 57:33

4.OrzełParzęczew

23 43 61:40

5.SokółIIAleksandrówŁ. 23 41 44:34
6.WłókniarzPabianice

23 37 40:23

7.UKSSMSŁódź

23 36 57:37

8.GórnikŁęczyca

23 35 48:34

9.WłókniarzKonstantynów 23 29 33:41

MKS Górnik 1956 – GKS Bedlno 1:1
 LKS
Rosanów – Zawisza
Rzgów 1:1
 GLKS Dłutów – MUKS Włókniarz Pabianice 1:1
 MKP Boruta Zgierz – UKS SMS


10.TermyUniejów

23 29 46:63

11.LKSRosanów

23 28 33:37

12. GKS Bedlno

23 23 30:39

13.ZawiszaIIRzgów

23 22 26:51

14.GLKSDłutów

22 20 30:65

15.StartBrzeziny

21 16 27:54

16.PoloniaAndrzejów

23

7 21:79

MARCINRANACHOWSKI

16. kolejka łódzkiej ligi E1 Orlik grupy IV odbyła się w niedzielę, 7 maja. Młodzi piłkarze
KS Żychlin 2006 podejmowali na
własnym boisku Różę Kutno.
KS Żychlin 2006 przystąpił do spotkania z Różą Kutno z ogromną wolą rehabilitacji
za trzy porażki z rzędu.
Od pierwszych minut drużyna
Łukasza Znyka zepchnęła gości
do defensywy, co przyniosło efekt
w postaci strzelonej bramki. Po tej
bramce mecz stał się bardzo wyrównany. Gościom przyznano rzut
karny, jednak nie został on wykorzystany. Piłkarze po obu stronach
boiska mieli podobne szanse na
podniesienie wyniku, jednak nie
wykazali się skutecznością. Ostatecznie spotkanie zakończyło się
wygraną KS Żychlin.
Bramkę dla KS Żychlin rocznik
2006 strzelił Maksymilian Roź-
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Awans „czwórek” SP2 Żychlin
do rozgrywek finałowych

W zawodach brali udział młodzi siatkarze Szkoły Podstawo-

wej Nr 2 Akademia Volley Team
Żychlin.
Druga drużyna zakończyła
turniej z kompletem punktów,
a pierwsza mimo dwóch porażek również zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego (klub miał zagwarantowane
jedno miejsce, ponieważ zajął piąte miejsce w lidze wojewódzkiej). Dwanaście zespołów
zagra 21 maja w Tomaszowie
Mazowieckim w Finale Woje-

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

wództwa Łódzkiego o awans
do Mistrzostw Polski Kinder+Sport.
mr

Wyniki „czwórek” chłopców SP2
ASVT Żychlin:
SP2 ASVT II Żychlin – SP 137
II Łódź 2:0
 SP2 ASVT II Żychlin – Kontra I
Łódź I 2:0
 SP2 ASVT II Żychlin – MKS
Zgierz 2:0
 SP2 ASVT I Żychlin – SP 137 I
Łódź 0:2
 SP2 ASVT I Żychlin – Kontra II
Łódź 1:2


Drużynę „czwórek” chłopców
Szkoły Podstawoej Nr 2 – ASVT
Żychlin reprezentowali: Bartłomiej Łacheta, Jakub  Król, Jakub
JarotaiAdamDwojacki;
Drużynę SP2 ASVT I reprezentowali: Wiktor Głuszcz, Patryk
Makowski,SzymonDałekiKacper
Koza.Trener:JacekFiliński.

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)

MARCINRANACHOWSKI

W minioną niedzielę,
7 maja w hali sportowej
przy Zespole Szkół Nr 1
w Żychlinie, odbył
się klubowy półfinał
województwa łódzkiego
w mini siatkówce chłopców
klas VI (,,czwórki”)
o Puchar Kinder+Sport.

Meczpomiędzydrużyną„czwórek”SzkołyPodstawowejNr2wŻychlinie
–SP2ASVTIazdrużynąSP137ŁódźI.

Redakcjazastrzegasobieprawoskracania
nadesłanychtekstów,zmianyichtytułów,
dodawaniaśródtytułów.
Nieodsyłamyniezamówionychtekstów.

Ogłoszenia drobne przyjmowanesąosobiście
wbiurzeogłoszeń,punktachwymienionychnastronie32,atakżeprzezstronęwww.lowiczanin.info
Skład tekstuwłasny.

Ogłoszenia ramkowe i reklamy
przyjmujemytelefonicznie,faxem:(46837-37-51,
46830-34-08),e-mailem(reklama@lowiczanin.info)
lubosobiściewbiurzeogłoszeń,ul.Pijarska3a,
wpon.,wt.ipt.wgodz.7.30-18.00,
śr.iczw.wgodz.7.30-16.00,
sob.wgodz.8.00-14.00.

Druk: SEREGNIPRINTINGGROUPSp.zo.o.
03-796Warszawa,ul.Rzymska18a.
NakładkontrolowanyNowegoŁowiczanina
7.920egz.Nakładwrazzwydaniemgłowieńskim
(WieścizGłownaiStrykowa),teżkontrolowanym
przezZKDP:10.120egz.
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Młodzi piłkarze
przerwali złą passę

Biegacze
uczcili Dzień Flagi

wygraną z Różą Kutno. str. 42

nad Ochnią. str. 42
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Awans KS Kutno na trzecie
miejsce ligowej tabeli
W trakcie minionego
tygodnia drużyna
KS Sand Bus Kutno
rozegrała dwie kolejki
łódzkiej IV ligi.
Podczas 28. kolejki,
w środę 3 maja piłkarze
KS Sand Bus Kutno
wygrali 4:2
na własnym boisku
z Mechanikiem
Radomsko.

Skład drużyny KS Sand Bus Kutno podczas meczu 29. kolejki
ligi: Michał Sokołowicz, Oskar
Szumer, Jan Nizioł, Maciej Kowalczyk,BartoszPlacek,AdrianBartczak, Andrzej Grzegorek, Pietrow,
RafałSerwaciński,Nouri,Nadolski,
Andrzej Grzegorek, Kralkowski,
BartoszKaczor,KamilZagajewski.
Trener:SławomirRyszkiewicz.

Wyniki 28. kolejki ligi, która odbyła się 3 maja:
 KS Sand Bus Kutno – Mechanik Radomsko 4:2
 Andrespolia Wiśniowa Góra –
Unia Skierniewice 1:5
 GKS II Bełchatów – Zjednoczeni Bełchatów 3:1
 LKS Kwiatkowice – Jutrzenka
Warta 1:1
 Ceramika Opoczno – Pilica
Przedbórz 4:1
 Omega Kleszczów – Zjednoczeni Stryków 1:2
 KS Paradyż – Zawisza Pajęczno 0:4
 Zawisza Rzgów – Ner Poddębice 0:1
 Polonia Piotrków Trybunalski –
Włókniarz Zelów 0:1
 Warta Sieradz – Warta Działoszyn 0:1

Po zwycięstwie z Andrespolią Wiśniowa GóradrużynaSandBusKutnoawansowałanatrzeciąpozycjętabeli.

Skład KS Sand Bus Kutno podczas meczu 28. kolejki ligi: So-

kołowicz, Wójcik, Szumer, Nizioł,
Kaczor, Kowalczyk, Placek, Pie-

REKLAMA

WWW.KUTNO.NET.PL

Mimo, że początek spotkania
nie ułożył się pomyślnie dla piłkarzy z Kutna, którzy przegrywali już 2:0 do przerwy, zdołali
jednak odwrócić losy spotkania
i pewnie zwyciężyli. Hat-trickiem w tym meczu popisał się
Rafał Serwaciński.
Bramki dla KS Kutno strzelili: Rafał Serwaciński (3) i Bartosz Kaczor.
Natomiast 29. kolejka rozgrywek łódzkiej IV ligi odbyła
się w dniu 6 maja 2017 (sobota), zespół KS Sand Bus Kutno
zagrał na wyjeździe przeciwko drużynie GLKS Andrespolia. Jedna bramka, która padła
w czternastej, minucie zapewniła kutnianom wygraną spotkania
w Wiśniowej Górze, jej autorem
był Rafał Serwaciński. Kutnianie dzięki dwóm zwycięstwom
awansowali na trzecie miejsce
w tabeli.
Następna, 30. kolejka rozgrywek łódzkiej IV ligi odbędzie się
w sobotę 13 maja. Piłkarze KS
Sand Bus Kutno zagrają wówczas na własnym boisku przeciwko drużynie Zjednoczeni
Stryków.
mr

trow, Zagajewski, Nouri, Kralkowski,Nadolski,Serwaciński,Grzego-

rek, Dąbrowski. Trener: Sławomir
Ryszkiewicz.

Wyniki 29. kolejki ligi , która odbyła się 6 maja:
 GLKS Andrespolia – Sand Bus
Kutno 0:1
 Ceramika Opoczno – RKS UKS
Mechanik Radomsko (odwołany)
 MKS Jutrzenka Warta – Zjednoczeni Bełchatów 0:2
 Pilica Przedbórz – LKS Kwiatkowice 0:2
 KS Warta Działoszyn – Polonia
Piotrków 5:0
 Włókniarz Zelów – Zawisza
Rzgów 2:2
 KS Warta Sieradz – GKS Bełchatów 2:1
 Zjednoczeni Stryków – Unia
Skierniewice 1:1
 Termy Poddębice – KS Paradyż 2:0
 LKS Zawisza Pajęczno – Omega Kleszczów 1:3
Tabela IV ligi po 29. kolejce:
1.WartaSieradz

29 66 62:20

2.WartaDziałoszyn

29 58 58:31

3. KS Sand Bus Kutno

29

4.ZjednoczeniBełchatów

29 49 48:36

5.UniaSkierniewice

28 48 51:26

50 55:43

6.OmegaKleszczów

29 48 60:52

7.NerPoddębice

29 46 59:44

8.ZawiszaPajęczno

29 46 56:47

9.GKSIIBełchatów

29 45 56:44

10.KSParadyż

29 43 46:43

11.ZjednoczeniStryków

29 40 44:49

12.LKSKwiatkowice

29 39 45:59

13.PilicaPrzedbórz

29 38 47:59

14.WłókniarzZelów

29 38 32:43

15.ZawiszaRzgów

29 33 34:44

16.CeramikaOpoczno

28 32 33:36

17.JutrzenkaWarta

29 26 45:76

18.AndrespoliaWiśniowaGóra 29 23 39:55
19.MechanikRadomsko

27 20 33:54

20.PoloniaPiotrkówTryb.

29

12 29:75

KALENDARZ
IMPREZ
SPORTOWYCH
PIĄTEK, 12 MAJA:
 16.30-18.00 – Boisko sportowe Zespołu Szkół w Łowiczu,
ul. Grunwaldzkiej 9; 4. kolejka
VI edycji ŁoLiO, czyli Łowickiej
Ligi Orlika;
 19.00 – Pub Krokody-Leg
w Łowiczu, ul. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego9;32. edycja XVIII
Otwartych Mistrzostw Łowicza
w dartsie 501 d.o.
SOBOTA, 13 MAJA:
 15.00–StadionsportowyOSiR
im.10PułkuPiechotywŁowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; 8. kolejka
II ligi wojewódzkiej piłki nożnej
trampkarzy C2: MUKS Pelikan-2003 Łowicz – MLKS Widok Skierniewice;
 16.00 – Stadion Miejski w Kutnie;30. kolejka Łódzkiej IV Ligi;
KS Sand Bus Kutno – Zjednoczeni Stryków;
 16.30 – Boisko w Pniewie;
24. kolejka Łódzkiej Ligi Okręgowej; GKS Bedlno – PTC Pabianice;
NIEDZIELA, 14 MAJA:
 10.00 – Stadion OSiR w Łowiczu,ul.JanaPawłaII3;16. kolejka skierniewickiej ligi piłki nożnej okręgowej młodzików D2:
MUKS Pelikan-2005 Łowicz –
SKS Astra Zduny;
 11.00 – Boisko w Głownie;
17. kolejka Łódzkiej Klasy B
Grupy I; KS OSP Iskra Głowno
– KS Żychlin;
 12.00 – Boisko w Oporowie;
17. kolejka Łódzkiej Klasy B
Grupy I; Olimpia Oporów –
Start Szczawin;
 13.00–StadionMOSiRwZgierzu; 17. kolejka Łódzkiej E1
Orlik Grupy IV; MKP Boruta II
Zgierz – KS Żychlin 2006;
 19.00 – Hala OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Mecz koszykówki kadetów U-16: UMKS
Księżak-2001 Łowicz – Biofarb
Basket Junior Poznań;
NIEDZIELA, 14 MAJA:
 9.00-16.00 – Hala sportowa
OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Ogólnopolski Turniej
Koszykówki Kadetów U-16
o Puchar Dyrektora OSiR
w Łowiczu; godz. 9.00: UMKS
Księżak-2002 Łowicz – Biofarb
Basket Junior Poznań, godz.
10.00: ŁKS Szkoła Gortata
Łódź – UKS Melo Błonie, godz.
11.15: Basket – Melo, godz.
12.15: Księżak-2002 – ŁKS,
godz. 13.30: ŁKS Szkoła Gortata Łódź – Biofarb Basket Junior Poznań, godz. 12.15: Księżak-2002 – UKS Melo Błonie;
 11.15 – Stadion Miejski w Łowiczu, ul. Stefana Starzyńskiego
6/8;28. kolejka III ligi piłki nożnej – grupa I: KS Pelikan Łowicz – ŁKS 1926 Łomża.

