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Żychlin|ŻychlińskieForumZawodowe

Firmy poszukują
fachowców

Pracodawcy, którzy 18 maja przybyli na I Forum
Zawodowe zorganizowane przez dyrektora
ZS w Żychlinie Tomasza Rapsiewicza, podkreślali,
że potrzebują do pracy osób wykwalifikowanych
w konkretnych zawodach. Takich, którzy potrafią
czytać rysunek techniczny.
DOROTa
GRĄbCZeWSKa
zychlin@lowiczanin.info

Największe zapotrzebowanie
jest na spawaczy, ślusarzy, tokarzy, operatorów maszyn CNC,
monterów, mechaników oraz
technologów, inżynierów, konstruktorów i mechaników. Oni
mogą liczyć na pracę od zaraz.
W I Żychlińskim Forum Zawodowym uczestniczyli przedstawiciele: Emitu, DiMY z Żychlina, firmy CNH Industrial
(dawne Kongskilde), Lukmar
oraz Powiatowego Urzędu Pra-

cy i CKU w Kutnie. Pracodawcy zgodnie podkreślali, że nie
potrzebują osób po liceum, bez
przygotowania
zawodowego.
Oczekują, by osoby posiadały
podstawową wiedzę techniczną,
umożliwiającą wykonywanie
konkretnych zawodów. Są gotowi współpracować z Zespołem
Szkół organizując dla uczniów
szkoły praktyki zawodowe
w ciągu całego cyklu szkolenia,
by później zatrudniać absolwentów w swoich firmach.
Zawodami, po których trudno o zatrudnienie są: ekonomiści, pedagodzy, ogrodnicy, specjaliści od technologii żywienia,
poloniści, filozofowie, historycy

terazzamówień
przybywa,atooznacza
wzrostzatrudnienia.
Potrzebujemy
spawaczy,ślusarzy,
tokarzy,frezerów,
uzwojaczy,mechaników
orazkonstruktorów.
jesteśmygotowinawet
sfinansowaćstudia
technicznedlaosób,
którebędąpracować
wemicie.
Krzysztof Graska z emitu

i specjaliści od ochrony środowiska.
W wielu firmach zawodowi
fachowcy mają już ponad 50 lat
i za kilka lat będą przechodzić na
emeryturę. Muszą ich zastąpić fachowcy w zawodach, których teraz brak.
str. 6

DorotaGrąbcZewSka

Żychlin |Zbiórkakołodomukultury

Drużyna dzieci z SP1 przygotowałakolorowymuralprzedstawiającymuryzamkowesprzed620lat.

Żychlin|PiknikzkulturąwMoS

Jak być dobrym człowiekiem
– z muralem w tle
Po raz drugi 19 maja Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Żychlinie zorganizował Piknik z Kulturą. Na imprezę przyjechały delegacje z ościennych
placówek oraz dzieci z żychlińskich placówek oświatowych.
Było dużo muzyki, zabawy, zaś
zwieńczeniem imprezy były murale wykonywane przez poszczególne drużyny. Tematem były
dwa jubileusze 620-lecia nadania
praw miejskich Żychlinowi oraz
150-lecie powiatu kutnowskiego.
Gośćmi byli wychowankowie
MOS w Kiernozi, MOS z Rawy

Mazowieckiej, MOW z Łodzi,
TPD Łęczyca, POW Franciszków, POW Tęcza z Kutna, Gimnazjum z Bedlna, SP1, SP2,
Przedszkole Miejskie nr 1 i ZS
z Żychlina oraz ZS z Gołębiewka.
Impreza odbywała się pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Kuratorium Oświaty, starosty
kutnowskiego Krzysztofa Debicha i burmistrza Grzegorza Ambroziaka.
Piknik z Kulturą odbywał się
pod hasłem „Historia street art na
Dobrzelińskiej”. Piękna pogoda
sprzyjała zabawie na powietrzu.

Przenośną scenę ustawiono przed
placówką. Zadbano o scenografię. Tłem sceny był żychliński zamek namalowany przez Oliwię
Nieszczerzewicz i Martę Drupka.
Rycerza Chwała malowała dyrektor MOS Ewa Rutkowska i księgowa Elżbieta Swat, zaś księżniczkę Zbigniew Kałuża i Kamil
Wiankowski.
Gości powitała dyrektor DoMOStwa Ewa Rutkowska, która
na ręce zaproszonych gości przekazała oryginalne statuetki wykonane przez podopiecznych placówki.
str. 7

Pierwsza żychlińska żakinada
Po raz pierwszy Żychliński
Dom Kultury organizuje
28 maja, w dniu Święta
Żychlina żakinadę, czyli
kolorowy przemarsz dzieci
i młodzieży ulicami miasta.
ŻDK przyjmuje zapisy pod
numerem 351-20-57.
Kolorowy korowód ruszy
spod domu kultury o godz.
15.30. Uczestnicy żakinady

przejdą po pasach przez ulicę
Narutowicza, następnie pomiędzy blokami po pasach przez
ulicę Marchlewskiego i Żeromskiego, pomiędzy blokami
i przez kładkę nad rzeką Słudwią
przed scenę, gdzie zorganizowane zostaną imprezy kulturalne.
– To pierwsza nasza taka inicjatywa i liczymy, że spotka się
z zainteresowaniem lokalnej
społeczności. Przebranie uczestników żakinady obowiązko-

Żychlin|DzieńDziecka

Moc atrakcji dla dzieci
1 czerwca z okazji Dnia
Dziecka Urząd Gminy w Żychlinie szykuje dla dzieci mnóstwo
zabawy i atrakcji. Przez trzy godziny do dyspozycji najmłodszych będą dmuchańce i skakańce, a animatorzy będą prowadzić
gry i zabawy. Park rozrywki zostanie zorganizowany na boisku
przy Szkole Podstawowej nr

2. Wszystkie atrakcje będą dla
dzieci za darmo. Zabawa potrwa
od godz. 16.00 do godz. 19.00.
To będzie druga taka impreza dla najmłodszych mieszkańców gminy Żychlin. Przed rokiem taka forma spędzenia Dnia
Dziecka bardzo przypadła do
gustu zarówno dzieciom, jak
i ich rodzicom.
dag

we – dodaje Magdalena Rzeźnicka, dyrektor ŻDK. Podobne
parady z powodzeniem są organizowane w Kutnie przy okazji
różnych imprez, choćby Święta
Róży. Przedszkolaki mają wiele
różnych strojów przygotowanych
przez rodziców na różne imprezy.
Dzieci ze szkół też mają pomysły
na stroje. Kolorowe orszaki są zawsze mile witane przez mieszkańców, od razu wprowadzają nastrój
zabawy.
dag
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Bezpieczeństwo

NASi DZieNNiKARZe DO WASZeJ DYSPOZYCJi
OD 8.30 DO 15.30

telefonredakcyjny 796 455 333
e-mail:zychlin@lowiczanin.info
DOROTa GRĄbCZeWSKa

Żychlin|Mieszkańcyzbulwersowanizachowaniempasażerasamochodu

Wyzwał starszą, chorą kobietę
Mieszkańcy bloków przy ul. Mickiewicza i Narutowicza, w pobliżu ogrodu
działkowego nr 1 są zbulwersowani zachowaniem młodego mężczyzny,
pasażera samochodu, który jechał drogą biegnącą wzdłuż ogrodu.

Poszkodowana przyznaje, że
była zaskoczona zachowaniem
młodego człowieka, który zaczął się z nią szarpać. – Tak się
zdenerwowałam, że nie mogłam
się ruszyć. Nikt mnie tak jeszcze
nie upokorzył – przyznaje kobieta. – Teraz boję się nawet iść na
działkę. Policja była, ale poinformowała mnie, że mogę skarżyć

Żeronice

Żychlin |Ulica1Maja

W minionym tygodniu nasi
strażacy mieli tylko jedną
interwencję. Nie był to ani
pożar, ani wypadek.
Tym razem strażacy
pośpieszyli z pomocą
zwierzęciu. W czwartek
18 maja o godz. 8.30 zostali
powiadomieni,
że na drzewie koło Szkoły
Podstawowej w Żeronicach
siedzi kot, który nie
potrafi sam zejść.
– Zadysponowaliśmy
z Kutna wóz strażacki
z drabiną , po której
ratownik wszedł i ściągnął
kociaka – informuje
Zdzisław Pęgowski,
rzecznik PSP. dag

Lasocin

Wjechała
do rowu
23 maja przed południem w
Lasocinie w gm. Kiernozia
doszło do wypadku
drogowego. 27-letnia
mieszkanka powiatu
łowickiego, poruszająca
się Oplem Vectrą wzdłuż
drogi 584, z nieustalonych
przyczyn zjechała z niej i
znalazła się w przydrożnym
rowie. Kierująca została
przewieziona do szpitala
w Łowiczu, gdzie
pozostała na dłużej. Policja
ustala okoliczności tego
zdarzenia. 27-latka była
trzeźwa. aa

Spółdzielnia ustawi
zapory
– Niewłaściwe, naganne zachowanie mężczyzny to jedno. Ale
drugie: to zdarzenie pokazuje, że
istnienie nieformalnej drogi, po
której jeżdżą samochody może
być zagrożeniem dla innych, którzy wychodzą z ogrodu – mówi
nam inna mieszkanka okolicy. –
Aby zwiększyć bezpieczeństwo
należałoby wkopać słupki uniemożliwiające wyjazd na ulicę
Mickiewicza i ul. Waryńskiego.
Na razie problem został zgłoszony do prezesa ogrodów działkowych. – Kiedyś na tej nieformalnej drodze były słupki, które

Według deklaracji prezesa spółdzielni mieszkaniowej Wspólny Dom, Zbigniewa Urbańskiego
drogakołoogroduemitzostaniezlikwidowana.odstronyulicyMickiewiczazostanązamontowanesłupki
uniemożliwiającewjazdiwyjazd.

dzielni Mieszkaniowej Wspólny
Dom, właściciela nieruchomości.
– Od 2008 roku teren rzeczywiście został przypisany do spółdzielni. Na wniosek prezesa ogrodów działkowych zrobimy zapory

uniemożliwiały przejazd samochodom. Później ktoś je wyrwał
– mówi Tomasz Banasiak, prezes
Ogrodów Działkowych Emit. –
Po zaistniałym incydencie pismo
w tej sprawie wysłaliśmy do Spół-

Mieszkańcy ulicy 1 Maja
informują, że po ulicy,
w pobliżu Przedszkola
Samorządowego nr 1 wciąż
wałęsa się czarny pies,
który bywa agresywny.
Dotychczasowe monity
do Samorządowego Zakładu
Budżetowego w Żychlinie
nie przynoszą skutku,
a ludzie się boją, że może
wreszcie kogoś pogryźć.

Agresywnego psa możnaspotkaćnaulicy1Maja.

stawiłem. W przeciwnym razie
by mnie ugryzł – mówi mieszkaniec ulicy. – Drugim razem miałem mniej szczęścia, złapał mnie
za nogawkę i ją rozszarpał.
Zapytaliśmy dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie jakie podjął działania, by pies był trzymany na
smyczy lub w kojcu. – Po piśmie
dyrektora przedszkola wystosowaliśmy do właścicielki psa pismo informacyjne, że pies jest
agresywny i nie powinien chodzić luzem po ulicy – wyjaśnia
nam Marek Jabłoński, dyrektor SZB w Żychlinie. – Od tego
czasu nikt więcej nie zgłaszał, że

pies nadal chodzi. Jeśli są monity, to będę interweniować na policji, niech podejmą działania. Nic
się jednak nie zmieniło, pies nadal chodzi po ulicy i sieje niepokój wśród okolicznych mieszkańców i rodziców prowadzających
dzieci do przedszkola. Nasz Czytelnik zrobił nawet zdjęcia agresywnego psa.
– Bezradność służb jest porażająca. Chyba musi dojść do nieszczęścia, by wreszcie ktoś skutecznie zrobił porządek z psem i
jego właścicielem, który zachowuje się nieodpowiedzialnie. To
duży i silny pies, nie ma z nim żartów – dodaje czytelnik.
dag

Dorota Grąbczewska

Symulator i miasteczko
ruchu drogowego

Agresywny pies przy przedszkolu

Jak informują czytelnicy, agresywny pies chodzi w okolicach
przedszkola od kilku miesięcy. Zwracali nań uwagę rodzice przedszkolaków z żychlińskiej
“jedynki”. – Ponieważ rodzice interweniowali, wystosowałam w
połowie lutego pismo do Samorządowego Zakładu Budżetowego
w Żychlinie, by podjęli interwencję i zdyscyplinowali właściciela
czworonoga, by pies bez kagańca
nie biegał sam po ulicy – mówiła nam w kwietniu Ewa Florczak,
p.o. dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1. – Później interwencji rodziców nie miałam, więc
sądziłam, że problem został skutecznie rozwiązany.
Tak nie jest. Pies nadal chodził
i stwarzał zagrożenie. Po naszym
telefonie dyrektor przedszkola pytała rodziców czy pies nadal biega. Rodzice potwierdzili, że nikt
nie zrobił porządku z agresywnym
czworonogiem. – Lepiej go omijać z daleka, bo bywa agresywny.
Kiedyś doskoczył do mnie. Szczęście, że miałem rower to się za-

od strony ul. Mickiewicza i przejazdu dla samochodów nie będzie
– deklaruje Zbigniew Urbański,
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
Wspólny Dom.

Kutno|konferencjaobezpieczeństwie

naDeSŁane

Ściągali kota
z drzewa

Policjabyła,ale
poinformowała
mnie,żemogę
skarżyćnapastnika
zoskarżenia
prywatnego.nastare
latasamaniebędę
chodzićposądach.

DorotaGrąbcZewSka

napastnika z oskarżenia prywatnego. Na stare lata sama nie będę
chodzić po sądach.
Jak mówią nam mieszkańcy
Żychlina, mężczyzna od kilku
miesięcy mieszka na osiedlu Wyzwolenia z ciężarną obecnie kobietą i 2 dzieci.

Starsza kobieta wychodziła z
ogrodu działkowego. Tuż za żywopłotem jest nieformalna droga, będąca skrótem do ulicy Mickiewicza. Kobieta wyszła wprost
z ogrodu na drogę. Prowadząca
auto inna kobieta musiała gwałtownie hamować, co bardzo rozsierdziło siedzącego obok mężczyznę. Wyskoczył z auta i zaczął
starszą, schorowaną kobietę wyzywać od najgorszych na świecie.
– Stek wyzwisk i wulgaryzmów, jakimi obrzucał panią z
działek młody mężczyzna przechodził wszelkie granice przyzwoitości – opowiada nam jedna
z mieszkanek. – Trwało to bardzo
długo, agresja mężczyzny była
niewspółmierna do sytuacji. Zdarzenie widzieli i słyszeli też inni
mieszkańcy. Ktoś wezwał policję. Zdarzenie miało miejsce we
wtorek 16 maja po południu, w
obecności 2 dzieci jadących autem – to fatalny przykład zachowania dla dziecka.

Z inicjatywy komendanta
powiatowego policji w
Kutnie nadkom. Krzysztofa
Szymańskiego oraz
komendanta wojewódzkiego
policji w Łodzi insp.
Andrzeja Łapińskiego,
30 maja w Kutnowskim
Domu Kultury odbędzie się
konferencja pt. “Forum idei
ku bezpieczeństwu
i dialogowi społecznemu
w ruchu drogowym”.

mendant powiatowy policji w Kutnie nadkom. Krzysztof Szymański. Opowie o bezpieczeństwie w
ruchu drogowym oraz niechronionych uczestnikach pieszych oraz
użytkownikach jednośladów. Następnie Tadeusz Zagajewski, prezes
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w Łodzi poprowadzi
warsztaty z udzielania pierwszej
pomocy dla najmłodszych.

Przed domem kultury zostanie
zorganizowane miasteczko ruchu
drogowego dla dzieci, będą też symulatory jazdy na rowerze.
– Na konferencję zostali zaproszeni wszyscy komendanci powiatowi z woj. łódzkiego oraz włodarze z wszystkich gmin powiatu
kutnowskiego – informuje Edyta Machnik, rzecznik KPP Kutno.
– Spodziewamy się ok. 200 osób.
Podczas, gdy dorośli będą dyskutować na temat poprawy bezpieczeństwa na drogach, to najmłodsi mieszkańcy będą mieć zajęcia
z konkursami w miasteczku ruchu drogowego na zewnątrz domu
kultury. Konferencja odbywa się
pod patronatem starosty kutnowskiego i prezydenta Kutna. Podmiotami wspierającymi jest LO
im. Dąbrowskiego w Kutnie, Żandarmeria Wojskowa im. gen. bryg
Franciszka Sznajdego w Warszawie oraz I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie.
Wykład inauguracyjny wygłosi ko-

nakonferencję
zostalizaproszeni
komendancipowiatowi
zwoj.łódzkiegooraz
włodarzezgmin
powiatukutnowskiego.
Spodziewamysię
ok.200osób.
edyta Machnik
rzecznik KPP Kutno
Następnie uczniowie z LO Dąbrowskiego poprowadzą zajęcia
edukacyjne “Dąbrowszczak dzieciom – bezpieczne przedszkolaki”.
Oni też przekażą zainteresowanym
przedszkolom opracowane i wydrukowane książeczki o bezpieczeństwie.
O znaczeniu pierwszej pomocy
w ratownictwie drogowym opowie
dr nauk med. Adam Pietrzak, instruktor ratownictwa drogowego w
Głównej Komisji BRD PZM. dag
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Aktualności
Łowicz |wyrokwprocesiefunkcjonariuszyłowickiejdrogówki

Policjanci skazani na więzienie
w zawieszeniu i wysokie grzywny

DorotaGrąbcZewSka

Sześciu policjantów
z łowickiej „drogówki”,
którzy przyjmowali łapówki
oraz karali kierowców za
wykroczenia drogowe inne
niż popełnione, dwóch
kolejnych policjantów,
którzy „tylko” karali za
wykroczenia inne niż
popełnione oraz dwoje
kierowców, którzy wręczyli
łapówki, usłyszało w środę,
24 maja wyroki.

Do więzienia nikt spośród
oskarżonych nie trafi mimo,
iż prokuratura żądała kar bezwzględnego więzienia – bez zawieszenia. Wszyscy oskarżeni odczują natomiast finansowo
skutki łamania prawa. Wyrok nie
jest prawomocny, służy od niego
apelacja.
Przewód sądowy w tej sprawie
został zakończony 10 maja. Relacjonowaliśmy na łamach NŁ
każdą z rozpraw. Zanim doszło
do ogłoszenia wyroku opinię publiczną elektryzowała sprawa wyłączenia jawności części procesu,
w tym również tzw. mów końcowych oraz oświadczeń składanych na ostatniej rozprawie przez
oskarżonych. Strony zapowiadały
bowiem, że będą w nich odnosić
się do zeznań, które zostały utaj-

Spółdzielnia założyła tabliczki zimionamiwypalonyminadeseczkach.

Żychlin|Spółdzielcymogąsięirytować

Wandale niszczą tabliczki,
wyrywają sadzonki krzewów
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Wspólny Dom postawiła na sadzenie nowych drzew i krzewów.
Niestety, zmorą są wandale, którzy wyrywają sadzonki żywopłotów oraz niszczą tabliczki
z imionami niedawno posadzonych kasztanowców.
– Wszystkie pierwsze plastikowe tabliczki z imionami kasztanowców, które sadziły dzieci,
zostały zniszczone – mówi Zbigniew Urbański, prezes spółdzielni. – Zastąpiliśmy je imionami
umieszczonymi na sklejce. Trzy
z nich też zostały zniszczone. To
przykre, gdyż drzewka z imionami sadziły dzieci, które o nie dbają.

W kwietniu i maju spółdzielnia posadziła 2.500 sadzonek krzewów żywopłotów, z czego 2.000
sadzonek nieodpłatnie przekazanych przez pana Mordzaka z Pasieki, 10 kasztanowców z imionami,
które sadziły dzieci oraz 25 sadzonek ozdobnych drzew otrzymanych w ramach akcji 1.000 drzew
na 150-lecie powiatu kutnowskiego. W poniedziałek 23 maja posadzono 20 lip, większość koło bloku Hanki Sawickiej 1/I. Sadzonki
lip nieodpłatnie przekazało Koło
Pszczelarskie w Bedlnie.
W kolejnych latach spółdzielnia
chce kontynuować sadzenie kasztanowców oraz wymianę starych
żywopłotów na nowe.
dag

Do dwóch lat pozbawienia wolności grozi 28-letniemu
mieszkańcowi gminy Sanniki, który kierował samochodem
pomimo cofniętych uprawnień.

Mężczyzna ponownie przekroczył dozwoloną prędkość.
16 maja policjanci gostynińskiej drogówki zatrzymali w
Sannikach do kontroli drogowej,

Gmina Bedlno|SPwPleckiejDąbrowie

Dzień Rodziny
Dzisiaj, 25 maja,
w SP w Pleckiej Dąbrowie
odbędzie się Dzień Rodziny,
który będzie połączeniem
obchodów Dnia Matki,
Dnia Ojca
i Dnia Dziecka.

Przygotowano wiele atrakcji
dla dzieci i rodziców. Organizatorzy tylko z niepokojem patrzą
w niebo. Deszcz może sprawić,
że niektórych atrakcji nie będzie
lub zostaną znacznie okrojone.
– W tym roku będziemy obchodzić trzy święta razem. Do wspól-

ich pozyskania (zamontowanie
podsłuchów w radiowozach przez
funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji – przyp. red.)
nie budzi wątpliwości – co podnosili podczas przewodu sądowego oskarżeni i ich adwokaci. – Są
stosowne dokumenty potwierdzające legalność przeprowadzonych
czynności – mówiła sędzia.
Ponadto odniosła się do tego, że
część ze świadków, którzy będąc
wcześniej w charakterze oskarżonych (dobrowolnie przyznali się
karze w odrębnym procesie i w
taki sposób uzyskali status świadka w tym procesie) nie kwestionowała działań polegających na karaniu kierowców za wykroczenia
inne niż popełnione (tzw. działania „na statystykę”). Motywem
miały być wymagania stawiane
policjantom przez zwierzchników
by ujawniać wskazywane wykroczenia. Sąd uznał, że jako funkcjonariusze mieli świadomość, że
przekraczali swoje uprawnienia.
Według sądu okolicznością wpływającą na winę oskarżonych nie
były wytyczne przełożonych.
Czy oskarżeni będą składać
apelację od wyroku? Wiele na
to wskazuje, że tak, biorąc pod
uwagę to, że Artur J. (nie brał łapówek, lecz karał za inne wykroczenia) już po opuszczeniu sali
rozpraw był oburzony wymiarem
kary.
mak

28-letniego kierującego Passatem. Mężczyzna prowadził z
prędkością 72km/h w obszarze
zabudowanym. Ponadto kontrola wykazała, że w grudniu 2016

roku starosta gostyniński wydał decyzję o cofnięciu uprawnień temu mieszkańcowi gminy
Sanniki. Już wówczas uprawnienia zostały mu cofnięte za wielokrotne naruszenie przepisów
drogowych. Mężczyzna stanie
przed sądem, a grozi mu do 2 lat
pozbawienia wolności. oprac. aa

nego świętowania włączamy też
przedszkolaków i ich rodziców
– mówi Beata Kwiatkowska, dyrektor SP w Pleckiej Dąbrowie.
– Zależy nam na integracji całego
środowiska.
Wspólne świętowanie zacznie się od godz. 8. na początek z przedstawieniem teatralnym
wystąpią uczniowie ze szkolnego koła teatralnego, którzy przygotowali przedstawienie dla swoich rodziców. Następnie wystąpią

przedszkolaki. Przygotowano też
wiele atrakcji dla dzieci. Marek
Drabik przyjedzie na swoich koniach, na których dzieci będą mogły się przejechać. Zaproszono też
wizażystki i fryzjerki, będzie pokaz puszczania baniek mydlanych
oraz zamykania w bańkach, będzie wreszcie dyskoteka z konkursami i nagrodami. Rada Rodziców
zdecydowała, że nie będzie w tym
roku ciast, tylko gofry i popcorn
oraz kiełbaska z grilla.
dag

Żychlin |ZespółSzkolno-Przedszkolny2

Dzień patrona: Jana Pawła II

ZSPnr2

Po wezwaniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Skierniewicach, które wyznaczyło wójtowi gminy ostateczny termin do 24 maja, na wydanie nowej decyzji środowiskowej
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 elektrowni wiatrowych o mocy do 33 MW, wójt
22 maja wydał odmowną decyzję
dla ERP SUB sp. zo.o w Warszawie.
W sprawie decyzji środowiskowej dla wiatrakowej inwestycji negatywnie wypowiedziało się
SKO w Skierniewicach 30 września 2016 roku. 25 kwietnia 2017
roku sprawę rozpatrywał też Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Łodzi, który uznał, że decy-

do oskarżonych kar izolacyjnych
– bezwzględnego pozbawienia
wolności, między innymi dlatego, że od momentu popełnienia
czynów minęło już około 5 lat,
oskarżeni nie weszli w tym czasie
w konflikt z prawem i prowadzą
uregulowany tryb życia. Ponadto oprócz kar pozbawienia wolności w zawieszeniu sąd orzekł
wysokie kary grzywny i zdaniem
sądu są one dość dotkliwe (ale nie
nadmiernie) oraz zostały orzeczone dlatego, że oskarżeni działali w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W ocenie sądu orzeczone
kary przyniosą rezultaty, a oskarżeni nie popełnią już więcej tego
typu przestępstw.
Uzasadniając wyrok sędzia
Anna Kwiecień-Motylewska mówiła też, że trzon aktu oskarżenia
stanowiły nagrania operacyjne –
podsłuchy. Według sądu legalność

Nic sobie nie robił z cofniętych uprawnień

Odmowna decyzja wójta
dla farmy wiatrakowej

zja SKO była zgodna z prawem.
To oznaczało, że wójt powinien
zastosować się do zaleceń SKO
z września 2016 roku. W międzyczasie stowarzyszenie “Czysta
Okolica” napisało skargę na opieszałość wójta, który– zdaniem stowarzyszenia – uchyla się o wydania nowej decyzji środowiskowej.
Racje stowarzyszenia podzieliło
SKO, które zobowiązało wójta, by
wydał drugą decyzję do 24 maja.
– Zwycięstwo – mówi krótko
Andrzej Orłow, prezes stowarzyszenia Czysta Okolica. – Jesteśmy
usatysfakcjonowani, że wreszcie wójt wydał decyzję negatywną dla wiatraków. Mam nadzieję,
że teraz wójt o nowej decyzji powiadomi Starostwo Powiatowe
w Kutnie, które zawiesiło postępowanie o wydanie pozwolenia na
budowę – mówi. Od decyzji wójta przysługuje odwołanie do SKO.
Teoretycznie ERP SUB może się
jeszcze odwołać, ale stanowisko
SKO w tej sprawie znane jest już
od kilku miesięcy.
dag

Sąduznałdziałania
oskarżonychza
nacechowane
wysokąszkodliwością
społeczną.

wedługsądu
okolicznością
wpływającąna
winęoskarżonych
niebyływytyczne
przełożonych.

Sanniki |Ponownieprzekroczyłprędkość

Bedlno|Protestującyusatysfakcjonowani

Mieszkańcy gminy Bedlno,
którzy zdecydowanie
sprzeciwiali się budowie
farmy wiatrakowej
na terenie gminy, są
zadowoleni.

nione już na poprzednich rozprawach
Zarzuty stawiane policjantom
dotyczyły przekroczenia lub niedopełnienia obowiązków w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej
bądź osobistej oraz przyjęcia korzyści majątkowej w związku z
pełnieniem funkcji publicznej.
W ogłoszonym wczoraj wyroku oskarżeni zostali uznani za
winnych i skazani na kary od 1
roku do 2 lat więzienia w zawieszeniu, grzywny od 5 do 50 tys.
zł oraz kilkuletnie zakazy zajmowania stanowisk publicznych
(funkcjonariusze). Ponadto każdy z oskarżonych został obciążony częściowymi kosztami postępowania w wysokości od ok. 4 do
ponad 6 tys. zł.
Sąd uznał działania oskarżonych za nacechowane wysoką
szkodliwością społeczną. Według sądu nie było jednak potrzeby stosowania w stosunku

Uczniowie z ZSP nr 2pouroczystymapeluwszkoleprzeszlipod
popiersiewielkiegoPolakanaplacuobokkościoławŻychlinie.

18 maja, w trzecią rocznicę nadania imienia Jana Pawła II
i sztandaru Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 2 w Żychlinie, zorganizowano Dzień Patrona.
Uczniowie klasy Vb i Vib przygotowali uroczysty apel, podczas
którego przypominano najważniejsze wartości, jakie przekazywał wielki Polak.

Program artystyczny w wykonaniu uczniów ukazywał Jana
Pawła II jako człowieka dowcipnego, z humorem, będącego wielkim autorytetem, pokazującym
jak żyć. Uczniowie zaprezentowali też pokaz multimedialny.
Następnie uczniowie i nauczyciele przeszli pod popiersie św. Jana
Pawła II, gdzie złożono kwiaty
i zapalono znicze.
dag
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Czadowa akcja
strażaków
i harcerzy. str. 9

Żychlin |wmieszkaniukrystynyLedzionwynajmowanymodoSPŻychlinbyłotylko15stopnicelsjusza

Za ignorancję i zimnicę lokatorka zapłaci
połowę czynszu
DOROTa
GRĄbCZeWSKa
zychlin@lowiczanin.info

Jej mąż Czesław, były strażak,
dziś po zawale i z obustronnym
zapaleniem płuc, od 12 kwietnia zamiast wygrzewać się w cieple, marzł w mieszkaniu. Próba
interwencji u kolejnych członków zarządu OSP Żychlin, by
w piecu napalono, nie przyniosła
efektu. Prezes nie odbierał telefonów.
Zimo panowało również w pozostałych wynajmowanych lokalach użytkowych wynajmowanych zainteresowanym przez
strażaków, tylko że tam prace kończyły się po południu.
rekLaMa

– Jestem zażenowana postawą niektórych członków zarządu
OSP Żychlin, którzy nie zasługują na miano rycerzy św. Floriana
– mówi Krystyna Ledzion. – Już
przez cały kwiecień w strażnicy rozpalano tylko wieczorem,
po północy kaloryfery były zimne. Jednak od 1 maja całkowicie
strażacy przestali palić w piecu.
Ponieważ prezes chyba celowo
nie odbierał ode mnie telefonów,
rozmawiałam w tej sprawie z gospodarzem i naczelnikiem, ale oni
przyznawali, że nie są decyzyjni
w tej sprawie. Usłyszałam, że centralne jest w kompetencjach prezesa.
Tylko że prezesa OSP Krzysztofa Jakubowskiego pani Krystyna
nie mogła ani zastać w strażnicy,
ani się do niego dodzwonić, gdyż

nie odbierał od niej telefonów. –
Kompletna arogancja i znieczulica – podkreśla lokatorka. – Przypadkowo spotkałam żonę prezesa
i przedstawiłam jej problem. Usłyszałam, że ona do tego nic nie ma.
Zwróciłam jej uwagę, że skoro
razem z mężem jest w zarządzie
OSP, to również odpowiada za to,
że ja marznę. Zamiast zrozumienia kazała mi przeczytać regulamin. A co regulaminem miałam
się ogrzać? We wszystkich spółdzielniach włączono ciepło, rozumiejąc ludzi, strażacy okazali się
bezduszni...
Gdy kobieta zadzwoniła do redakcji na początku maja z prośbą
o pomoc, by strażacy zaczęli palić
w piecu, gdyż marznie, zadzwoniliśmy do wiceprezesa OSP Jacka Dysierowicza, by ten skontak-

DorotaGrąbcZewSka

Krystyna Ledzion, lokatorka wynajmująca mieszkanie w żychlińskiej
strażnicy OSP jest zbulwersowana postawą niektórych członków zarządu
OSP Żychlin. Centralne ogrzewanie w jej lokalu wyłączono z końcem kwietnia.
Po majowych przymrozkach w mieszkaniu temperatura spadła do 15oC.

Krystyna Ledzion cieszy się, że wreszcie na dworze zrobiło się
ciepło.wpoprzednichtygodniachsytuacjęratowałafarelkanaprąd.

tował się z prezesem i nakłonił go
do wydania stosownych decyzji.
Efekt interwencji był żaden, lokatorka marzła nadal. Ratowała się,
podgrzewając mieszkanie farelką
i termoforem z gorącą wodą do łóżka, by w nim nie zamarznąć. Tylko że teraz zapłaci za energię elektryczną dużo więcej. Szczęście,
że na dworze zrobiło się ciepło.
Krystyna Ledzion wraz z mężem Czesławem mieszka w strażackim mieszkaniu od 41 lat.
W rozmowie z NŁ zapowiada, że
wobec takiej bezdusznej postawy
zarządu OSP ma zamiar za kwiecień zapłacić tylko połowę należności czynszowej. – Rozumiem,
że trzeba oszczędzać, ale zarówno
ja, jak i sklepy płacimy co miesiąc
czynsz, więc możemy wymagać
przynajmniej minimalnej temperatury w pomieszczeniu – dodaje
lokatorka. – Do dziś na podwórzu leżą karpy po wyciętych drzewach. Skoro straży nie było stać
na worek węgla, to chociaż należało je pociąć i napalić drewnem.
My również próbowaliśmy się
skontaktować z prezesem Jakubowskim, niestety, bezskutecznie.
Prezes telefonów nie odbiera. 

Oporów |Mieszkańcywalcząwsądach

Studium
zagospodarowania
pod wiatraki wraca
do WSA
Wojewódzki Sąd
Administracyjny
25 lipca będzie
rozpatrywał sprawę
studium zagospodarowania
przestrzennego, w którym
uwzględniano lokalizację
wiatraków na terenie
gminy Oporów.
Uchwałę z 2012 roku zaskarżyli mieszkańcy gminy. Wyrokiem
NSA z 31 stycznia 2017 roku,
mieszkańcy zostali uznani za stronę postępowania, co oznacza, że
WSA w Łodzi musi rozpatrzyć
merytoryczne zarzuty mieszkańców. Początkowo rozprawę
wyznaczono na 12 maja, ale na
wniosek gminy wyznaczono kolejny termin rozprawy na 25 lipca,
godz. 13.00.
Podczas sesji Rady Gminy
Oporów 11 maja radni upoważnili radcę prawnego Waldemara Kardasza do zastępowania
rady przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi
oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach ze skarg
na uchwałę Rady Gminy Oporów z 10 października 2012 roku
w sprawie uchwalenia zmiany
studium zagospodarowania przestrzennego.

NSa rozpatrzy, czy
gmina zapłaci 2.400 zł
Przypomnijmy, że budowa wiatraków na terenie gminy w ubiegłym roku wzbudzała wiele kontrowersji i emocji. Uchwała Rady
Gminy Oporów z 24 marca 2016
roku w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla
wiatrakowych inwestycji została
uchylona przez wojewodę łódzkiego, który dopatrzył się wielu
uchybień prawnych. Jednocześnie
grupa trzech mieszkańców gminy zaskarżyła uchwałę również do
WSA.
Skarga gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego została 6 września 2016 roku
przez WSA oddalona. Z kolei
NSA 2 marca 2017 roku oddalił
ostatecznie kasację gminy. Tym
samym nie ma planu miejscowego pod wiatraki, a sprawa założona przez mieszkańców została umorzona 10 marca 2017 roku
przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Jednocześnie sąd zasądził dla 3 skarżących
mieszkańców po 800 zł dla każdego, co oznaczało, że gmina Oporów będzie musiała wydatkować
2.400 zł.
– Postanowienie WSA z 10
marca 2017 roku dotyczące zwrotu kosztów zostało zaskarżone
przez Radę Gminy Oporów.
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Żychlin|rodzinneogrodyDziałkoweemit

Żychlin |SMwspólnyDom

Na bramie ogrodu
działkowego Emit nr 1
znów powstaje sterta
śmieci, która stwarza
zagrożenie pożarowe.
Tylko patrzeć, jak
suche gałęzie zostaną
podpalone i może
być niebezpiecznie.
Dotychczasowe
deklaracje zarządu
ogrodu, że teren zostanie
uporządkowany, nie
zostały do końca
zrealizowane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wspólny Dom od 3 lat
przyłącza kolejne bloki do
centralnego ogrzewania.
W tym roku zostaną
przyłączone bloki pod
adresem: Sawickiej 6,
Waryńskiego 1
i Narutowicza 83.

Trzeci etap podłączania
do centralnego ogrzewania

DorotaGrąbcZewSka

Rośnie sterta śmieci na bramie

Wprawdzie na początku kwietnia ktoś na zlecenie zarządu zabrał się za pracę, ale dzieła nie
skończył. Sprzątanie polegało na
podpaleniu suchych gałęzi, ale na
takie działanie nie pozwolili okoliczni mieszkańcy, dzwoniąc na
policję. Firma więc tylko część
suchych drzew i zielska zepchnęła do środka, o czym pisaliśmy
na łamach NŁ. Niestety, pomimo
upływu kolejnych 2 miesięcy nie
zrobiono nic więcej. Na skutki nie
trzeba było długo czekać. Działkowcy oraz okoliczni mieszkańcy
od nowa zaczęli przerzucać swoje
śmieci przez ogrodzenie. I znów
na płocie wiszą gałęzie, a obok
leżą worki ze śmieciami. Tym razem uszkodzona jest nawet brama.

Na bramie ogrodu działkowego nr 1znówrośniestertaśmieci,którastwarzazagrożenie.

Widzieliśmy, jak starszy mężczyzna wychodził z ogrodu działkowego, szedł w kierunku pochylonej już bramy i wyrzucał garść
gałązek, po czym wrócił na swoją
działkę. A przecież każdy działkowiec powinien mieć na swojej działce kompostownik. – Gałązki drzew i krzewów powinny
się znaleźć na kompostowniku,
po roku zostanie z nich tylko
próchnica – mówi mieszkaniec

Dobrzelin|cukrownia

Kampania cukrownicza
w nowych realiach
Cukrownia Dobrzelin, jako jedna z 7 cukrowni należących do
Krajowej Spółki Cukrowej przygotowuje się do pierwszej kampanii
cukrowniczej, w której cena cukru
zostanie uwolniona. To oznacza,
że cukrownia będzie musiała konkurować z innymi cukrowniami
w Europie. Kampania 2017 roku
ma być dłuższa, a cukrownia planuje przerobić więcej buraka.
– Zaplanowaliśmy, że w nadchodzącej kampanii przerobimy
ok. 515.000 ton buraka cukrowego
– mówi Marek Giżyński, dyrektor
cukrowni. – Kampania ma trwać
105 dni (w 2016 roku kampania
trwała 92 dni). Wprawdzie mamy
podobną ilość plantatorów, ale zakończyliśmy współpracę z ok. 100
plantatorami najdalej odległymi od

cukrowni, którzy nie rokowali rozwoju, na rzecz plantatorów znajdujących się w pobliżu zakładu.
Takie decyzje mają zmniejszyć
koszty transportu buraka oraz zapewnić ustabilizowany poziom
surowca. Przygotowując się do
uwolnienia cen cukru, od kilku lat
cukrownia przechodzi modernizacje. W tym czasie Krajowa Spółka
Cukrowa zainwestowała w zakład
blisko 30 mln zł. Wszystko po to,
aby zminimalizować koszty funkcjonowania i obniżyć koszty produkcji 1 tony cukru, by cukrownia
była konkurencyjna.
W tym roku planuje się, że kampania cukrownicza ruszy w połowie września, co oznacza, że produkcja powinna zakończyć się do
końca roku.
dag

Kutno|„Lewkutnowski”

22 zgłoszenia na konkurs
15 maja zakończono przyjmowanie zgłoszeń do drugiej edycji powiatowego konkursu “Lew
Kutnowski”. Kapituła konkursowa przyjęła 22 zgłoszenia, w tym
18 kandydatur: 5 w kategorii firm
i 13 – gospodarstw rolnych. Trwa
weryfikacja kandydatów.
W tym roku kapituła konkursowa będzie obradować w składzie:
Zdzisław Trawczyński – przewodniczący konkursu i wicestarosta kutnowski, Marek Jankowski,
przewodniczący Rady Powiatu
Kutnowskiego (z gm. Bedlno),
Włodzimierz Jaworski przewod-

niczący Rady Powiatowej Izby
Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie, Małgorzata Kochańska dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Kutnie, Bożena Jóźwiak, kierownik Łódzkiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Kutnie, Jerzy Bryła wójt
gminy Kutno oraz Justyna Jasińska dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym
w Kutnie. Komisja weryfikuje
zgłoszenia. Po weryfikacji zostanie ogłoszona lista kandydatów,
których odwiedzi komisja. dag

pobliskich bloków. – Już patrzeć
nie można, co działkowcy wyczyniają. Dzieła dopełniają inni
mieszkańcy, podrzucając swoje
śmieci. Można odnieść wrażenie, że niczego nie da się tam zrobić, dopóki nie zostanie dokładnie oczyszczony plac ogrodowy,
a później zarząd powinien skontrolować czy każdy z działkowców ma kompostownik. Tomasz
Banasiak, prezes ogrodów przyrekLaMa

znaje, że śmietnisko to efekt kultury ludzi. – Zleciłem uporządkowanie terenu spółce Mig-Ma
i czekam, kiedy zrealizują zamówienie.
Marek Materka, prezes Mig-My, zapewnia, że po niedzieli teren uporządkuje. – Działkowcom
wystawię fakturę z przedłużonym
terminem płatności, by nie mieli
problemu z zapłatą należności –
deklaruje od siebie prezes. dag
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W dwóch pierwszych blokach
wykonano już instalacje pionowe,
w trzecim prace rozpoczną się na
dniach. Za podłączenie centralnego ogrzewania mieszkańcy płacą
75 zł za każdy metr kwadratowy.
– Zakończyliśmy podpisywanie umów z lokatorami, choć
do spółdzielni wciąż przychodzą mieszkańcy, którzy np. przebywali w pracy za granicą i nie
mogli wcześniej podpisać dokumentów – mówi Zbigniew
Urbański, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej Wspólny Dom.
– W bloku Hanki Sawickiej 6 na
33 mieszkania umowy podpisało 21 mieszkańców, z bloku Waryńskiego 1 (gdzie 2 lata temu
był wybuch pieca węglowego –
przyp. red.) na 21 lokali umowy
podpisało 16 lokatorów, w bloku
Narutowicza 83 na 26 lokatorów
umowy podpisało 19 lokatorów.
W podłączanych blokach, podobnie jak w 6 blokach przyłączonych do centralnego ogrzewania wcześniej, istnieje możliwość
odłączania ciepła w przypadku

niepłacenia za ciepło. – Jak na razie nie było takiej potrzeby, by komuś odłączać centralne ogrzewanie – przyznaje prezes spółdzielni.
– Lokatorzy wywiązują się ze
swoich zobowiązań.
W 2018 roku planowane jest
przyłączenie do sieci miejskiego ciepła tylko jednego budynku przy Narutowicza 73, gdzie
znajduje się siedziba spółdzielni, kilka mieszkań i kilka lokali
użytkowych. Za rok Kogeneracja
wykona nitkę ciepłociągu, która umożliwi podłączenie zarówno tego bloku jak i pozostałych:
Narutowicza 75, Narutowicza 79
oraz budynek dawnej “porodówki”.
– Podłączenie tych trzech ostatnich budynków do miejskiego ciepła jest jednak pod znakiem zapytania, bowiem lokatorzy mają tam
ogromne zadłużenie, podczas gdy
czynsz w tych mieszkaniach jest
niewielki, po ok. 150 zł. Jeśli lokatorzy zalegają z zapłatą teraz, gdy
opłaty są stosunkowo niewielkie,
to można tylko przypuszczać, że
zaległości czynszowe będą jeszcze większe, gdy bloki zostaną
podłączone do centralnego ogrzewania, a koszty czynszu wzrosną.
Oczywiście wszystko będzie tak
urządzone, że podłączenie tych
najstarszych bloków w przyszłości będzie możliwe.
W sierpniu lub we wrześniu
Energa Kogeneracja wykona swoją instalację cieplną na zewnątrz
budynku.
dag

6

www.lowiczanin.info

25maja2017nr 21

Żychlin|iŻychlińskieForumZawodowe

Na rynku pracy brak jest osób,
które mają wykształcenie zawodowe, którzy potrafią czytać rysunek
techniczny i obsługiwać maszyny
numeryczne do obróbki i skrawania CNC.
– Od tego roku wszyscy uczniowie klas zawodowych w ZS będą
uczyć się rysunku technicznego i
obsługi systemu AutoCAD – mówił Tomasz Rapsiewicz, dyrektor
żychlińskiego ZS. – Szkoły nie
stać, aby zakupić drogie maszyny
numeryczne, dlatego konieczna
jest współpraca z firmami. Chcemy szkolić uczniów w zawodach
poszukiwanych przez pracodawców. Mamy już firmy, które są gotowe zorganizować w swoich firmach praktyczną naukę zawodu.
Chcemy być łącznikiem pomiędzy uczniem, a pracodawcą. Zależy mi, aby uczniów po skończeniu
szkoły nie zostawiać samych sobie. Od września rusza program
tutoringu szkolnego. Tutor, czyli
opiekun będzie wspierać ucznia,
podpowiadać, w którym kierunku
powinien pójść, czego się uczyć.
Pionierem w takim szkoleniu
jest Bosch Service, który od 3 lat
dla uczniów z ZS organizuje praktyczną naukę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
W ich ślady gotowa jest iść
DiMa. – Od września zamierza-

DorotaGrąbcZewSka

dokończenie ze str. 1

Podczas żychlińskiego forum zawodowegobyłczas,byosobiście
porozmawiaćzpracodawcami.

my nawiązać ścisłą współpracę ze
szkołą i organizować praktyki zawodowe – deklarowała Małgorzta Russek z DiMY. – Wierzymy,
że ziarno zasiane teraz za kilka
lat przyniesie nam efekt, w postaci wykwalifikowanych pracowników. W zakładzie mamy fachowców posiadających do wydawania
różnych certyfikatów, po egzaminach wewnętrznych.
Firma Lukmar poszukuje operatorów maszyn numerycznych.
Jest gotowa sama kształcić młode osoby, ale one muszą posiadać umiejętność czytania rysun-

ku technicznego. Pracowników
poszukuje też Emit. – W ubiegłym roku przeżywaliśmy problemy. Teraz zamówień przybywa, a
to oznacza wzrost zatrudnienia.
Potrzebujemy spawaczy, ślusarzy, tokarzy, frezerów, uzwojaczy,
mechaników oraz konstruktorów – zachęcał Krzysztof Graska
z Emitu. – Jesteśmy gotowi nawet sfinansować studia techniczne dla osób, które będą pracować
w Emicie.
Obecny na spotkaniu Marcin
Walczak z Centrum Kształcenia
Zawodowego w Kutnie zachęcał

Oporów |Mieszkańcywalcząwsądach

Studium zagospodarowania
pod wiatraki wraca do WSA
dokończenie ze str. 4

Zażalenie wpłynęło do sądu
6 kwietnia 2017 roku – informuje nas biuro prasowe WSA
w Łodzi. – Odpis zażalenia został przekazany stronom i czekamy za zwrotkami. Dopiero jak je
otrzymany, sprawę przekażemy
do NSA.
Studium na sądowej
wokandzie
Ci sami mieszkańcy w czerwcu
2016 roku złożyli skargę do WSA
na uchwałę Rady Gminy Oporów z października 2012 roku
w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego, które
rekLaMa

przewidywało powstanie wiatraków. 20 września 2016 roku
skarga mieszkańców w sprawie studium została odrzucona, bowiem sąd uznał, że skarżący mieszkańcy nie są stroną.
Ci odwołali się do NSA, które wyrokiem z 31 stycznia 2017
roku uznało, że mieszkańcy
są stroną postępowania, gdyż
uwzględnienie w studium budowy elektrowni wiatrowych w
istotny sposób mogłoby naruszyć interes prawny osób indywidualnych, ograniczając zakres
dotychczasowego korzystania
z nieruchomości. Tym samym
NSA nakazał, by sprawa wróci-

ła do WSA i była rozpatrywana
merytorycznie, co ma nastąpić
25 lipca. Zarzucali, że uchwała
z 2012 roku posiadała wiele błędów prawnych, co wskazano w
pozwie.
Jak mówią nam mieszkańcy,
wprawdzie planu zagospodarowania przestrzennego pod wiatraki decyzją NSA już nie ma,
ale oni chcą wycofania z obiegu prawnego kolejnego ważnego
dokumentu, jakim jest studium.
Uważają, że za jakiś czas władza
może się zmienić, zmienią się
przepisy wiatrakowe, a studium,
które pozostanie będzie aktualne.
Dorota Grąbczewska

do współpracy zarówno firmy, jak
i młodych ludzi, którzy chcieliby zdobyć konkretny zawód. – W
naszej szkole połowa zajęć odbywa się w zakładach pracy, gdzie
uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu. Firmy nie chcą mieć
praktykantów, gdyż to jest dla nich
kłopotliwe, ponieważ muszą oddelegować z zakładu pracownika,
który by opiekował się młodymi.
My zapewniamy nauczyciela, który tę funkcję sprawuje.
Z bardzo ciekawą ofertą zatrudnienia wyszła Monika Czajkowska z CNH Industrial (dawne
Kongskilde), która podkreślała,
że firma jest duńska, rozwojowa,
swoje produkty (maszyny rolnicze, samochody Iveco) sprzedaje w 180 krajach świata, w Polsce
zatrudnia 2 tys. pracowników. –
Szybko wzrasta produkcja, a więc
i dynamicznie rośnie zatrudnienie.
Nie ma tygodnia, abyśmy w oddziale w Kutnie kogoś nie zatrudniali – podkreślała. – O ile w 2014
roku zatrudnialiśmy 209 osób, to
w 2017 r. zatrudniamy już 330
osób i wciąż poszukujemy pracowników o różnych specjalnościach.
Po części oficjalnej był czas,
by osoby poszukujące pracy lub
chcące ją zmienić mogły porozmawiać z pracodawcami. Niektórzy przyszli już z gotowym CV.
Dorota Grąbczewska

GMinnabibLiotekaPUbLicZnawbeDLnie

Firmy poszukują fachowców

Uczniowie z SP w Pniewie uczestniczyliwkutnowskiejparadziebędącej
finałemakcji„Zksiążkąnawalizkach”

SP Pniewo|Uczniowienaparadzie

Z książką na walizkach
13 maja uczniowie z SP w Pniewie uczestniczyli w finale akcji
„Z książką na walizkach”, który
odbył się w Kutnie. Przeszli ulicami miasta w książkowej paradzie.
Widoczni byli z daleka, bowiem
na piersiach mieli przyczepione
herby gminy Bedlno.
Dzieci z Pniewa wystąpiły na
kutnowskiej scenie zorganizowanej na placu Piłsudskiego. Przedstawiły 5-minutową scenkę na
podstawie książki „Buba córka
Belzebuba” autorstwa Kaliny Jerzykowskiej. Scenariusz do fragmentu lektury ułożyła Katarzyna
Krzewicka, bibliotekarka z Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedl-

nie, a dzieci do występu przygotowała Anna Kadziak, nauczycielka
ze Szkoły Podstawowej w Pniewie.
Na scenie wystąpili: Adam
Śmietana, Martyna Czajka, Kamila Dudkiewicz, Paweł Domański, Wiktoria Misztal, Zuzanna
Ciarka, Małgorzata Wojtas, Klaudia Rojewska, Julia Pasturczak
i Zuzanna Ignaczewska.
Młodzi czytelnicy mieli też
okazję, by uczestniczyć w kiermaszu Wydawnictwa Literatura i porozmawiać z ulubionym pisarzem.
Kilka dni wcześniej w GOK Bedlno gościła autorka Kalina Jerzykowska.
dag

Kutno|PowiatowyUrządPracy

Zbliżają się III Targi Pracy
Po raz trzeci Powiatowy
Urząd w Kutnie 7 czerwca
organizuje w Kutnowskim
Domu Kultury Targi Pracy.
Prezentować się będą pracodawcy z kutnowskich firm, to też
okazja dla osób, które poszukują
pracy lub chcą ją zmienić. Targi
będą w godz. 10.00-13.00.
– Pracodawcy będą proponować swoje oferty pracy dla
pracowników. Będzie okazja, by
porozmawiać z pracodawcami,
poznać specyfikę pracy w poszczególnych zakładach – zachęca
Anna Rzeźnicka z PUP w Kutnie.
Po raz pierwszy od wielu lat bezrobocie w powiecie kutnowskim
jest tak niskie, wynosi 8,1 proc.

Firmomcoraztrudniej
znaleźćpracownika
dopracy,tymbardziej
wykwalifikowanego.
Bezrobocie w gminie Żychlin
na koniec kwietnia 2017 roku wynosiło 765 osób, w analogicznym
okresie roku poprzedniego 837
osób. W gminie Bedlno bez pracy pozostają 192 osoby, rok wcześniej było ich 232. W gminie Oporów bez pracy jest 109 osób, na
koniec kwietnia 2016 roku bez
pracy były 124 osoby.

Powoli otwiera się rynek pracownika. Firmom coraz trudniej
znaleźć pracownika do pracy, tym
bardziej wykwalifikowanego, co
oznacza, że firmy będą zmuszone
płacić za pracę więcej niż wynagrodzenie minimalne, wynoszące
od stycznia 2.000 zł brutto.
– Nareszcie dobra wiadomość
– mówi 40-letni żychlinianin. –
Do tej pory najczęściej słyszałem, jak się nie podoba, to zmień
pan pracę. Teraz nie ma problemu, by znaleźć inne zatrudnienie.
Pracodawcy zaczynają szanować
pracownika, zwłaszcza wykwalifikowanego. Przyuczenie nowej
osoby do wykonywania zawodu
też kosztuje, a rynek jest coraz bardziej wymagający i konkurencyjny. Nie ma czasu na naukę. dag
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Żychlin|PiknikzkulturąwMoS

Przedmiot sporu:
2 klasy gimnazjum
Spór pomiędzy wójtem
gminy Oporów
a kuratorem oświaty
w Łodzi i wojewodą
łódzkim w sprawie
oświaty na terenie
gminy trwa nadal.

DorotaGrąbcZewSka

dokończenie ze str. 1

Podczas pikniku z Kulturą w MOSprezentowałysiędziecizSP1,którenasceniewystąpiły
whistorycznychstrojach.

ca Próchnica. Dowcipne teksty
z przesłaniem, by jeść witaminy,
nie bać się stomatologa i używać
pasty do zębów oraz życzenia,
by Żychlin opuściły choroby, by
mieszkańcy byli zdrowi, radośni
i szczęśliwi.
Na scenie wystąpili też uczniowie z SP2. Maja Król i Sylwia
Kaczmarek zaśpiewały, zaś Antosia Zielińska śpiewała i grała na
skrzypcach. Występowali też sąsiedzi, wychowankowie Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żychlina.

DorotaGrąbcZewSka

kurator, która jeszcze raz gratulowała zdolnej młodzieży i zaangażowania pracowników placówki.
Występem zaskoczyły też dzieci z SP 1. Pięknie poprzebierane
w historyczne stroje zaprezentowały się w historyczno-profilaktycznym widowisku przygotowanym pod kierunkiem Barbary
Sadkowskiej. Akcja przedstawienia miała miejsce na żychlińskim
zamku, gdzie zapanował zły czarownik Wirus będący przyczyną anemii, apatii oraz czarowni-

Organizatorzy zadbali, by wszyscy uczestnicy pikniku nie byli głodni. Grochówkęugotowałykucharki
zMoS,kiełbaskizgrillatezprzygotowywaliiwydawalipracownicyMoS

rekLaMa

Na scenie prezentowały się pozostałe placówki. Jedni śpiewali
(dominował hip-hop), inni tańczyli, grali na instrumentach i pokazywali przeróżne sztuczki, efekt
rozwijania indywidualnych zainteresowań i pasji. Organizatorzy
przygotowali grochówkę ugotowaną przez kucharki z MOS oraz
kiełbaski z grilla, były też chipsy
uwielbiane przez młodych.
Po występach artystycznych
ekipy przystąpiły do malowania
muralu. Nie na ścianie placówki,
jak planowano początkowo, ale na
płytach nida-gips. Miały nawiązywać do jubileuszu 620-lecia nadania praw miejskich Żychlinowi
i 150-lecia powiatu kutnowskiego.
Pomysłów na mural nie brakowało. Powstały niepowtarzalne
dzieła. Uczniowie z SP 2 namalowali nawet burmistrza Grzegorza Ambroziaka, zaś gimnazjaliści
z Bedlna swoje dzieło malowali
nie pędzlem, a rękoma. Uczniowie
z SP1 zatytułowali swoją wieżę zegarową – widziane oczyma dzieci.
– Rysunki będą zdobiły nasze
pomieszczenia, niektóre przekażemy do Starostwa Powiatowego
w Kutnie oraz do Urzędu Gminy
Żychlin – mówi Ewa Rutkowska,
dyrektor MOS. - Farby na zrobienie murali nieodpłatnie przekazała
nam „Mrówka”
dag
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Oporów |konfliktzwojewodą

Jak być dobrym człowiekiem
– z muralem w tle
– Jest mi niezmiernie miło, że
poznajecie historię regionu w taki
nowoczesny sposób, a do tego integrujecie się z lokalną społecznością oraz ościennymi placówkami
– mówiła Elżbieta Ratyńska, wicekurator oświaty w Łodzi.
Burmistrz Żychlina Grzegorz
Ambroziak, który jest stałym bywalcem w MOS, dziękował dyrekcji i podopiecznym, że potrafią
zaznaczać swoją obecność w środowisku. Poinformował też, że samorząd pokryje koszty specjalisty od muralu, który na początku
czerwca powstanie na jednej z kamienic przy ulicy Narutowicza.
Po części oficjalnej występy zespołów zaczęli gospodarze,
prezentując profilaktyczne scenki teatralne przestrzegające przed
braniem dopalaczy, substancji
odurzających, niewskazanych zachowań agresji. Przebrani w historyczne stroje opowiadali, jak
żyć, by być dobrym człowiekiem.
Młodzież deklarowała, że chce
się zmienić, naprawić popełnione błędy, by być dobrym człowiekiem, przykładem dla innych, by
wreszcie być szczęśliwym i mieć
kochającą rodzinę. Słowa wypowiadane przez podopiecznych
MOS zabrzmiały w wyjątkowy
sposób.
Po gospodarzach na scenie
pojawiły się przedszkolaki z żychlińskiej „jedynki”, które śpiewały solo i zatańczyły kankana.
Występ bardzo spodobał się wice-
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Jak policzyliśmy, w sprawie
dotyczącej funkcjonowania szkół
w gminie Oporów w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
w Łodzi jest już 9 spraw i wygląda, że na tym nie będzie koniec. Obok 6 zarządzeń wójta,
2 uchwał Rady Gminy Gminy,
5 maja wojewoda uchylił trzecią
uchwałę Rady Gminy Oporów
z 31 marca w sprawie sieci szkół
na terenie gminy Oporów.
Podczas sesji Rady Gminy Oporów, która odbyła się
11 maja, rada większością głosów zdecydowała o zaskarżeniu zarządzenia zastępczego wojewody łódzkiego z 5 maja do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Zdaniem wojewody, zaprezentowanym w rozstrzygnięciu
nadzorczym z 5 maja, samorząd
nie uwzględnił uwag zawartych w opinii kuratora oświaty w Łodzi, które zgodnie z nowymi przepisami są wiążące.
Kurator wskazał, że sieć szkół
powinna uwzględniać ustawowe wygaszanie gimnazjum (co
oznaczałoby
pozostawienie
obecnych klas I i II w Szczycie). „Nieuwzględnienie uwag
kuratora oznacza, że uchwała
uzyskała negatywną opinię kuratora oświaty. Dlatego Rada
Gminy Oporów nie miała prawa do podjęcia przedmiotowej
uchwały o sieci szkół na terenie gminy Oporów ” – czytamy
w uzasadnieniu.
Zdaniem wojewody wyjaśnienie przewodniczącego rady, że
opinia kuratora została zaskarżona do WSA, nie zasługuje na
uwzględnienie. Zdaniem prawników UW, w tak obowiązującym stanie prawnym, uchwała
podjęta przez radę w istotny sposób narusza art. 210 ust. 3 nowego prawa oświatowego i dlatego
została uchylona.
Mówiąc prościej, Rada podjęła uchwałę o sieci szkół, któ-

ra wskazywała, że dwie klasy
gimnazjum w Szczycie (obecna I i II klasa, łącznie 25 osób)
zostaną przeniesione do szkoły w Oporowie. Gmina powołuje się na wyrok NSA z 24 stycznia 2017 roku, który stwierdził
ważność uchwały o rozwiązaniu Zespołu Szkół i likwidacji
Gimnazjum w Szczycie. Taka
interpretacja przepisów sprawia,
że wójt twierdzi, iż nie ma już
ZS, tym samym nie ma gimnazjum w Szczycie, zaś wojewoda
twierdzi, że wyrok NSA zapadł
w sytuacji, gdy wcześniej w życie weszły ogólnopolskie przepisy dotyczące stopniowego wygaszania gimnazjów – a nie ich
natychmiastowej likwidacji.
Dlatego wójt wydaje kolejne zarządzenia dotyczące powierzenia obowiązków dyrektora SP i Gimnazjum w Szczycie
Markowi
Nowaczewskiemu,
a wojewoda je uchyla. Dyrektor
teraz ma powierzane obowiązki
dyrektora w obu szkołach do 31
sierpnia. 28 kwietnia wojewoda
uchylił kolejne zarządzenia wójta w tej sprawie. – Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody dotarły
do gminy 2 maja i tegoż samego
dnia wójt wydał nowe zarządzenia o powierzeniu obowiązków
dyrektora – informuje Teresa Pałczyńska, kierownik ds. oświaty
w Urzędzie Gminy Oporów.
Jak policzyliśmy, wojewoda
łódzki uchylił już 6 zarządzeń
wójta dotyczących powierzania
obowiązków dyrektora szkoły
w Szczycie Markowi Nowaczewskiemu i tyleż samo skarg gmina
złożyła do WSA (ostatnie dwie
skargi 4 maja). Sytuacja powtarza
się co miesiąc. Ponieważ sprawa
dotyczy SP i Gimnazjum, więc
co miesiąc są uchylane przez wojewodę po 2 zarządzenia wójta
i po 2 następne zarządzenia o takiej samej treści są podejmowane przez wójta. Jak długo będzie
trwać ta prawna huśtawka? – zapewne do czasu, gdy zarządzenia
zostaną rozpatrzone prawomocnym wyrokiem.
Jak
dowiedzieliśmy
się
12 maja w biurze prasowym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, na 8 czerwca
wyznaczono rozprawy w czterech sprawach dotyczących zaskarżenia rozstrzygnięć nadzorczych wojewody.
dag
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Kiernozia

Gmina Łowicz|Zmianaplanuzagospodarowaniaprzestrzennegopodnowydomweselny

Mimo iż wniosek o dofinansowanie ostatniego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Kiernozi jest
na 11 miejscu listy rezerwowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ma szansę na realizację. Przypomnijmy,
że dotyczy on budowy kanalizacji
w ul. Żychlińskiej, Nowy Rynek
oraz nowej, wyodrębnionej w ubiegłym roku, ul. Przytargowej.
Wniosek nie dostał zbyt wielu
punktów z uwagi na mały zakres
zaplanowanych robót w porównaniu z wnioskami innych samorządów, a w związku z tym mniejszy
niż w przypadku większych inwestycji „efekt ekologiczny”.
– Myślę, że mamy dość duże
szanse na to, żeby znaleźć się
na liście szczęśliwców, dla których wystarczy pieniędzy – uważa
wójt Beata Miazek. W skali województwa w konkursie na dofinansowanie unijnymi pieniędzmi
inwestycji związanych z kanalizacją zakwalifikowanych zostało
55 projektów. Wniosek złożony
przez gminę Kiernozia został pozytywnie zweryfikowany pod
względem formalnym i znalazł się
na 66 pozycji. – Czekamy na wyniki przetargów, zawsze są w nich
oszczędności i wtedy pieniądze
trafiają na projekty z listy rezerwowej – powiedział nam sekretarz
gminy Jarosław Bogucki.
mak

Na kwietniowej
sesji Rada Gminy
Łowicz wyraziła
zgodę na zwiększenie
wysokości budynku
domu weselnego
jaki powstaje
w Strzelcewie.
Będzie on nazywał
się „Mediolan”.

Gmina Nieborów

Zbiórka odpadów

Po raz pierwszy w tym roku,
w dniach 19-23 czerwca, gmina Nieborów wspólnie z firmą
Tönsmeier przeprowadzą zbiórkę odpadów wielkogabarytowych
i elektrycznych. Aby pozbyć się
odpadów wystarczy wystawić je
przed posesję, przy drodze publicznej, 19 czerwca, o godz.
7.00, a w ciągu kolejnych pięciu
dni zostaną one zabrane przez
pracowników firmy. Jako odpady wielkogabarytowe określa się
wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary
i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na odpady niesegregowane, mogą to być np. meble, dywany, ramy okienne, ale także opony
od samochodów osobowych, których wysokość nie przekracza 120
cm. W przypadku odpadów elektrycznych zabierane będą wszelkie
urządzenia AGD i RTV.
tb
rekLaMa

„Mediolan” powstaje w Strzelcewie

Ma być nowocześnie
Nowa sala w Strzelcewie ma
nazywać się „Mediolan”. – Chcemy, żeby była super nowoczesna – mówi Bogusław Sierota.
– A Mediolan dlatego, że kojarzy
się z nowoczesnością. Uchodzi za
stolicę światowej mody, a my chce-

ProjektarchitektonicZny

preza jest organizowana w lokalu.
Imieniny, chrzciny, nikt już tych
imprez nie robi w domu – dzieli się
swoimi spostrzeżeniami.

Wizualizacja nowego domu weselnego w Strzelcewie, którybędzienosiłnazwę„Mediolan”.

my, żeby wystój przyćmił wszystko
w regionie – odpowiada inwestor.
Nowy dom ma zacząć działać od sezonu komunijnego, czyli od wiosny 2018 roku. Będzie
składał się z dwóch sal. Inwestor
planuje organizować głownie
wesela, chrzciny i komunie, ale
nie wyklucza także innych imprez, również szkoleń. – Rynek
to zweryfikuje– mówi w rozmowie z NŁ.
Klient robi się
wymagający
– Mamy teraz dwie sale,
a „Eden” (1999 rok) był pierwszą
prywatną salą w Łowiczu. Uznaliśmy, że rynek może przyjąć
jeszcze jedną – mówi. Inwestor
zapytany, o to czy sądzi, że biznes
weselny przeżywa swój rozkwit,
odpowiada: – Myślę, że zapotrzebowanie na takie usługi jest duże
– mówi. – Teraz klient jest coraz

aGnieSZkaantoSiewicZ

Inwestorem jest Bogusław
Sierota, syn Marianny Sieroty
– właścicielki dworków „Eden”
i „Wiedeń”. Jak powiedziała nam
pani Marianna, na rynku jest już
17 lat i uważa, że tym, co pozwala się jej na nim utrzymać,
jest dobra opinia klientów. A syn
od początku pomagał jej w biznesie i ma w nim duże doświadczenie.
Bogusław Sierota potwierdził
to, mówiąc, że zajmuje się zarówno zaopatrzeniem, rozmowami
z klientami, jak i posiada też dyplom mistrza kuchni i, kiedy tylko czas mu na to pozwala, również chętnie gotuje.

trwają prace na budowie. Polewejstroniepowstajedużasalaweselna,
którabędziemogłaugościćnawet400osób.

bardziej wymagający, oczekuje
bardzo dużo wolnej przestrzeni
i najwyższego komfortu – ocenia.
Przyznaje jednak, że teraz czasy

RZUt OKieM |MyśLiwinietyLkoStrZeLają

artUrroŻniata

Jest szansa
na dokończenie
kanalizacji

Myśliwi z Koła Łowickiego „Księżak”,
którego obwód łowiecki obejmuje gminę
Zduny,kilkatygodnitemuwypuścili
nawolnośćaż334dorosłekuropatwy.Ptaki
trafiłydokilkuróżnychmiejsc.Prezeskoła
arturrożniatapowiedziałnam,żezabieg
tenmapomócodbudowaćstankuropatwy
włowisku,którywostatnichlatachmocno
sięzmniejszył.wubiegłymrokumyśliwi
z„księżaka”wypuścilinawolność60
kuropatw,co–jakzauważyli–przyniosło
widocznąpoprawęwilościstadiich
liczebności.aleefektniebyłjeszczetaki,jaki
chcielibyosiągnąć.wtymrokuwiększy
zakupwsparłwojewódzkiFunduszochrony
środowiskawŁodzidotacjąwwysokości
około12tys.zł,myśliwidołożyliokoło8tys.
zł.Ptakikupionowhodowliwwojewództwie
świętokrzyskim.tb

zmieniły się w ten sposób, że kiedyś większość imprez odbywała
się w domu lub nawet garażu czy
stodole. – Teraz każda mała im-

Radni nie bez obaw
Przed podjęciem uchwały
między radnymi wywiązała się
uchwał na temat zmian w uchwale, dopuszczających zwiększenie
wysokości budynku z 12 do 15 m.
– Jak rozumiem chodzi o ten dom
weselny. Czy w jakiś sposób było
to konsultowane z mieszkańcami?
– pytała radna Małgorzata Orzechowska. – Zmieniamy pewne zasady, które wcześniej ustaliliśmy.
Czy została zasięgnięta opinia
wśród mieszkańców? – wtórował
radny Tokarczyk.
– Myślę, że musimy być trochę
bardziej otwarci, jeśli już pozwolimy obiektowi zafunkcjonować
– powiedział w odpowiedzi wójt
Andrzej Barylski, uzasadniając,
że uchwała nie powoduje zmian
samego planu, a jedynie daje
możliwość podbudowania przez
inwestora pokoi gościnnych.
Jak tłumaczył, każdy plan jest
wyłożony do wglądu publicznego i mieszkańcy mogą się z nim
zapoznać.
W rozmowie z nami Bogusław
Sierota przyznał, że na wsi jest
kilku mieszkańców, którzy nie są
przychylni jego inwestycji, co wyrażają w skargach. Ma nadzieję, że
z czasem zmienią zdanie na temat
obiektu. Jednocześnie zapewnia,
że on realizuje swoją inwestycję
zgodnie z wszelkimi wymogami
formalnymi.
aa

Osmólsk|oświetlenie

Na przystanku będzie ciemno
– Lampa na przystanku
w Osmólsku by się przydała. Teraz to nie jest wielki problem,
ale jesienią i zimą znacznie dłużej jest ciemno... – rzucił jeden
z sołtysów obecnych na ostatniej
sesji Rady Gminy w Sannikach.
Radni jednak postanowili, że latarnia czy inne oświetlenie przystanku w Osmólsku w tym roku
nie zostanie zamontowane.
Zadecydował znaczny – jak
na zamontowanie jednego punktu świetlnego – koszt, który gmina musiałaby ponieść, żeby
oświetlić ten przystanek. – Szacujemy, że koszt postawienia

tam porządnej latarni z oświetleniem typu LED oraz zasilaniem
solarnym mógłby wynieść nawet
około 10 tysięcy złotych – wyjaśnił sekretarz gminy Piotr Skonieczny.
Latarnia w tym miejscu musiałaby mieć zasilanie energią słoneczną, ponieważ w pobliżu nie
ma linii energetycznej, do której
można ją podłączyć. – Niestety
takie rozwiązania, jeśli mają być
dobre, są ciągle jeszcze kosztowne – wyjaśniał sekretarz. Pomysł
oświetlenia przystanku w Osmólsku więc upadł i nie zostanie ono
wykonane w tym roku.
mak
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Żychlin |UdanaakcjaPkPSiMGoPS

Żychliński oddział PKPS dostał z magazynów Banku Żywności w Łodzi tak dużo żywności, że już otrzymały ją najbardziej

potrzebujące rodziny w mieście –
a jeszcze zostało. Ponieważ zgodnie z unijnym programem ustalono limity darów żywności

w wysokości 48,59 kg na osobę
w rodzinie, MGOPS zorganizował
dodatkową akcję informacyjną, by
dary trafiły do następnych osób.
Zgodnie z unijnymi wytycznymi od stycznia 2017 roku z darmowej żywności mogą skorzystać
osoby, które posiadają dochód
netto nieprzekraczający 1.268 zł
dla osoby samotnie gospodarującej (do tej pory było to 951 zł) oraz
1.028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas było to 771 zł).

– Akcja informacyjna przyniosła oczekiwany efekt. Zgłosiły się
do nas osoby, które do tej pory nie
korzystały z innych form wsparcia z pomocy społecznej, spełniały podwyższone kryterium dochodowe i otrzymały skierowania po
dary – mówi nam Jadwiga Karolak, kierownik w MGOPS.
Żywność zgromadzona w budynku parafialnym będzie wydawana 19 maja. Osoby z nazwiskami od A do G i od O do Z

Bedlno|Gimnazjumwbedlnie

Czadowa edukacja
Do sprawdzenia wiadomości
na temat czadu, udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz zachowania w lesie przystąpiło 33
gimnazjalistów z różnych klas,
harcerzy oraz tych, którzy przystępowali do eliminacji wiedzy pożarniczej.
Nauka zachowań odbywała
się poprzez rozwiązywanie quizu na kilkunastu laptopach, które
ze sobą przywieźli organizatorzy,
były krótkie pogadanki i zajęcia
praktyczne. Forma edukacji bardzo przypadła do gustu gimnazjalistom.
W Gimnazjum w Bedlnie gościli zawodowi strażacy: Zdzisław
Pęgowski, dowódca JRG w Kutnie oraz Bartłomiej Smakowski.
rekLaMa

DorotaGrąbcZewSka

Po raz drugi strażacy
z PSP w Kutnie,
harcerze i uczniowie
LO Dąbrowskiego w Kutnie
zorganizowali drugą edycję
„Czadowej edukacji”.
W Gimnazjum w Bedlnie
gościli 15 maja.

Oliwia Wolska z LO Dąbrowszczak pokazywała,jakprawidłowoprzeprowadzićsztuczneoddychanie.

Harcerzy reprezentowała Natalia
Siedlecka, zaś z OSP Dąbrowszczak gościli Oliwia Wolska i Piotr
Olszewski.

Uczestnicy mieli do rozwiązania na laptopach 3-częściowy
quiz z pytaniami i grafiką. Pierwsza część dotyczyła czadu, jego

rozpoznania i reakcji. W wirtualnym mieszkaniu uczniowie przechodzili kolejne pomieszczenia,
zaczynając od kotłowni, przez ła-

9

będą mogły odebrać swoje paczki
w godz. 13.00-16.00, zaś osoby
z nazwiskami od H do N od godz.
16.00 do godz. 17.30.
W ramach Programu PEAD,
Podprogramu 2016, realizowanego od sierpnia 2016 do czerwca
2017 roku wydawano po 48,59 kg
żywności na osobę: 5 kg makaronu jajecznego, 5 kg ryżu białego,
2 kg herbatników, 9 l mleka UHT,
2,4 kg sera podpuszczkowego
dojrzewającego, 3,2 kg (8 pu-

szek) groszku z marchewką, 3,2
kg (8 puszek) fasoli białej konserwowanej, 1,28 kg (8 puszek)
koncentratu pomidorowego, 1,2
kg powideł śliwkowych, 4,25 kg
(5 puszek po 850 g) gulaszu wieprzowego z warzywami, 136 kg
(8 puszek) filetu z makreli w oleju, 2,7 kg (9 puszek) szynki drobiowej, 4 kg cukru, 4 l oleju rzepakowego.
– Osoby, które teraz przystępują
do programu, muszą wiedzieć, że
mogą nie dostać któregoś z asortymentu, bowiem zapasy się skończyły – zastrzega jednak Dorota Felińska-Mitał, dyrektor PKPS
w Łodzi.
dag

zienkę, aż do salonu. Ich odpowiedzi były zanotowane w komputerach. Od razu wiedzieli, czy
udzielili prawidłowej odpowiedzi. Jeśli była błędna, zapalało się
czerwone światełko i treść prawidłowej odpowiedzi. Po niej była
pogadanka na temat czadu przeprowadzona przez Bartłomieja
Smakowskiego, po czym uczestnicy strażackiej akcji „przechodzili” do drugiego pomieszczenia, by
uczestniczyć w praktycznym pokazie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Oliwia Wolska prezentowała, jak wykonać
sztuczne oddychanie, po czym
czynność powtarzali uczniowie.
Druga część quizu dotyczyła pomocy przedmedycznej. W trzeciej części, harcerskiej, gimnazjaliści dowiadywali się, jak rozpalać
ognisko w lesie, jak nie zabłądzić
nie mając kompasu, jak rozpoznać
kierunki świata w terenie. Po części teoretycznej gimnazjaliści rozwiązywali trzecią część komputerowego quizu.
Trzecia część praktyczna przeprowadzona przez licealistów
z Dąbrowszczaka dotyczyła
udzielania pomocy osobie, która
złamała kończyny i została poparzona.
Na koniec sprawdzono rezultat
rozwiązania 3-częściowego testu
i ogłoszono wyniki. Quiz najlepiej
rozwiązały: Weronika Dałek i Dominika Przybysz, uczennice klasy

I, uzyskując 43 pkt. Drugie miejsce
z 34 pkt. zajęły Daria Olejniczak
i Klaudia Czarnecka, również
z klasy I. Były też dwa trzecie miejsca: drużyny Stanisława Kacprzaka, Gracjana Werwińskiego i Jakuba Jasińskiego z kl. II oraz Angeliki
Gawryszczak i Wiktorii Charążki –
wszyscy zdobyli po 31 pkt.
– To były świetne zajęcia, nieźle się ubawiłam – powiedziała
nam na zakończenie Amelia Wojciechowska.
Prezenty dla wszystkich uczestników „Czadowej akcji” w postaci map, długopisów, smyczy i słodyczy ufundowane przez Urząd
Gminy Bedlno wręczała sekretarz
gminy Katarzyna Golis. – Cieszę
się, że wzięliście udział w „Czadowej edukacji”, gdyż tej w życiu nigdy nie za dużo. Teraz lepiej
będziecie wiedzieć, jak się zachować w sytuacji zagrożenia – mówiła sekretarz, wręczając nagrody.
26 maja akcja zostanie przeprowadzona w Żychlinie. Wcześniej
była w Gimnazjum w Oporowie
i Szczycie. Będzie przeprowadzona we wszystkich 15 gimnazjach
znajdujących się na terenie powiatu kutnowskiego. Finał akcji
„Zgaś ryzyko” będzie 15-17 września w Kutnie, podczas trzydniowych obchodów święta Chorągwi
Łódzkiej ZHP. Wówczas zostaną
ogłoszone indywidualne wyniki
najlepszych gimnazjalistów powiatu kutnowskiego.
dag

Dary żywnościowe trafią do większej liczby osób
Akcja informacyjna zorganizowana przez MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie,
za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych,
przyniosła efekt. Żywność zgromadzona przez
PKPS, oddział w Żychlinie, będzie wydana kolejnym
potrzebującym osobom już w piątek, 19 maja.
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Punkt zapalny
Łowicz |Sprawaplanówbudowykościołanaos.Górki

Lokalizacja przy Młyńskiej
szansą na koniec sporu?
MiRKa WOLSKa
-KObieReCKa
mirka.wolska@lowiczanin.info

W poniedziałek, 22 maja miejską nieruchomość oglądali członkowie Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej. Towarzyszył im burmistrz Krzysztof Kaliński, który pokazywał na mapie i w terenie, dokąd sięga działka i mówił
o jej przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego – częściowo jest to
obszar zabudowy mieszkaniowej
i usługowej, częściowo rolniczej.
Miejska działka ma powierzchnię
13.310 m2 i jej granica położona
jest o około 50 m od ul. Łęczyckiej. Działka narożna, będąca własnością prywatną, ma około 6.400
m2 i jest od dłuższego czasu wystawiona na sprzedaż.
Jak się dowiedzieliśmy, dotychczas nieruchomość nie była oficjalnie proponowana kurii, choć
taka luźna propozycja padła ze

strony jednego z mieszkańców na
burzliwym spotkaniu na os. Górki, do którego doszło 20 czerwca
ubiegłego roku. Stronę kościelną
reprezentował na nim wikariusz
generalny ks. Wiesław Wronka.
Miał on wówczas powiedzieć, że
to propozycja nie do przyjęcia,
ze względu na bliskie sąsiedztwo
miejskiego składowiska odpadów
w Jastrzębi.
Radni, którzy wizytowali to
miejsce, nie stwierdzili jednak,
aby na działce (częściowo zadrzewionej) odczuwane były jakiekolwiek uciążliwości związane
ze składowiskiem. Nie czuć było
żadnego zapachu, choć dzień był
bardzo ciepły i wietrzny.
Nazajutrz pytaliśmy Krzysztofa Janickiego, który jest też przewodniczącym Zarządu Osiedla
Górki, czy jego zdaniem taka propozycja lokalizacji kościoła zostałaby zaakceptowana przez mieszkańców osiedla. – Wydaje mi się,
że mieszkańcy by to zaakceptowali. Teren jest tam dużo większy

MiroSŁawawoLSka-kobierecka

– Ta lokalizacja to propozycja mieszkańców, którym
nie podoba się pomysł budowy kościoła przy
ul. Miodowej – powiedział nam radny miejski
Krzysztof Janicki na temat miejskiej działki przy
ul. Młyńskiej, która ma zostać zaproponowana Kurii
Diecezjalnej Łowickiej jako alternatywna wobec
spornej działki przy ul. Miodowej, którą kuria chce
pozyskać od miasta na budowę kościoła.

naGórkachsąosoby,
którebardzochcą
budowykościoła
itakie,którenie
będąchciałbygo
wżadnejlokalizacji.
alelokalizacjaprzy
Młyńskiejmaszansę
zadowolićnajwiększą
częśćmieszkańców
idoprowadzić
dokompromisu.

Miejska działka przy ul. Młyńskiej na Górkach oddalona jest ok. 50 m od ul. Łęczyckiej.
narożnanieruchomość,prywatna,jestwystawionanasprzedaż.

i zmieściło by się na nim wszystko, co chciałby budować Kościół.
Na pewno Młyńska byłaby dużo
bardziej do przyjęcia niż Miodowa
– powiedział nam Janicki. Zapewnił też, że nie czuć tam zapachów
ze składowiska, które jest zmodernizowane i ma instalację do wyłapywania gazów, poza tym za kilka
lat zostanie prawdopodobnie wyłączone z użytkowania.
Nasz rozmówca zwrócił też
uwagę, że na Górkach są osoby,
które bardzo chcą budowy kościoła i takie, które nie będą chciałby
go w żadnej lokalizacji. Ale lokalizacja przy Młyńskiej ma szansę zadowolić największą część

mieszkańców i doprowadzić do
kompromisu.
Z kolei Lech Aniszewski, członek Zarządu Osiedla Górki, uważa, że przeciwnikom budowy
kościoła na Miodowej chodzi
głównie o lokalizację. W większości są to ludzie wierzący, ale
oni nie chcą, aby kościół powstał
na atrakcyjnej działce w centrum
osiedla, bo mają nadzieję, że zostanie ona inaczej zagospodarowana przez miasto. Za to zwolennikom powinno być raczej
wszystko jedno, bo działka przy
Młyńskiej jest oddalona o około
500 m od działki przy Miodowej.
Jego zdaniem alternatywna loka-

lizacja budowy kościoła ma takie
zalety, że nie kolidowałaby z planami zagospodarowania działki
przy Biedronce. A przypomnijmy
– część mieszkańców oczekuje, że
tam powstanie kompleks, w którym poza istniejącym boiskiem
i placem zabaw pobudowane zostanie nowe przedszkole i rodzaj
świetlicy osiedlowej, która służyłaby jako miejsce spotkań lub np.
jako zaplecze do organizacji imprez.
Lech Aniszewski dodaje, że teren w centrum osiedla trzeba też
zagospodarować pod zieleń (drzewa), bo Górki są dzielnicą, gdzie
nie ma takiego miejsca.

Zdaniem Aniszewskiego lokalizacja kościoła na Młyńskiej to dobry pomysł ze względu na to, że
działka jest duża, więc przy kościele mógłby powstać duży parking. Obrzeża miasta byłyby też
wyjściem naprzeciw oczekiwań
mieszkańców sąsiednich miejscowości, którzy prawdopodobnie zostaliby włączeni do nowej parafii.
Pytany o to, czy nie jest to teren
podmokły, mówi, że od lat, od kiedy obniżył się poziom wód gruntowych, nie widać tam było zastoisk wody.
O zdanie na temat działki przy
Młyńskiej pytaliśmy też radnego Krzysztofa Wieteskę, członka
Komisji Rewizyjnej. Przyznał, że
trzeba to omówić z biskupem łowickim lub innym wyznaczonym
przez niego reprezentantem kurii.
Jeśli oni nową lokalizację zaakceptują, to dla niego ona też będzie do
przyjęcia. Do tej pory w sprawie terenu pod budowę kościoła na Górkach wstrzymywał się od głosu,
ponieważ uważa, że ta sprawa już
dawno powinna być bezkonfliktowo rozwiązana. Spór, który powstał, nie jest potrzebny. 

toMaSZbartoS

rekLaMa

Zdrój uliczny na Starym Rynku,jeszczenapoczątkutegotygodnia
byłpozbawionyzaworu.

Łowicz |Zdrojeuliczne

Wody się nie napijesz
Zdroje uliczne na Starym
Rynku przy skrzyżowaniu z ul.
3 Maja i w parku Sienkiewicza
w sąsiedztwie skrzyżowania z ul.
Browarną są pozbawione zaworów umożliwiających skorzystanie z wody.
Rok temu także pozostawały
zaślepione. Zastępca naczelnika
Wydziału Spraw Komunalnych

w ratuszu Grzegorz Gawroński powiedział nam, że sprawdzi, dlaczego w zdrojach nie zamontowano
jeszcze zaworów, powinno się to
już stać – na zimę są one demontowane, bo w tym okresie nikt z nich
nie korzysta. Zdroje mają zacząć
działać w najbliższych dniach.
Wtedy zapewne, jak co roku, będą
się cieszyć popularnością.
tb
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Stryków |radaMiejskapodjęładecyzje,któreniektórymbędąbardzonarękę

To może być dobry interes

Władze Strykowa nadają większej prędkości przekształceniom terenów w mieście i gminie. Jak tłumaczy burmistrz Andrzej Jankowski,
samorządom zagląda do oczu widmo nowego kodeksu urbanistyczno-budowlanego, w którym zamiast udogodnień widzą one trudności.
W sprawie tej szokujące jest jednak to, że w samorządzie są osoby, które na przekształceniach mogą skorzystać szczególnie.
LiLiaNNa JÓŹWiaK
-STaSZeWSKa
lila.staszewska@lowiczanin.info

W kwietniu Rada Miejska Strykowa otworzyła furtkę do przekształcenia łącznie ok. 180 ha
gruntów na przemysłowe. 7 kwietnia uchwaliła przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
obszarze wsi Niesułków, Anielin
i Warszewice oraz fragmentu miasta Strykowa. 27 kwietnia przegłosowana została podobna uchwała
dotycząca wsi Cesarka obręb Sosnowiec i Warszewice oraz części
miasta Strykowa.
Zgodnie z przyjętą praktyką,
w obydwu uchwałach upubliczniono jedynie zarys granic obszarów objętych planem bez podania
numerów działek, co oznacza brak
możliwości wyczytania z dokumentów do kogo należą przekształcane tereny. Sprawa jest jednak na
tyle istotna, że w perspektywie potencjalnej sprzedaży równa się to
wymiernym korzyściom dla ich
właścicieli, bo cena 1 mkw. działek inwestycyjnych w Strykowie
wynosi 105 zł, a rolnych – ok. 5
zł. Jeszcze tańsza jest ziemia Skarbu Państwa, którą można nabyć
w drodze przetargu. W przypadku
działek dolesieniowych schodzi nawet poniżej 2 zł za mkw.
Na kwietniowych sesjach Rady
Miejskiej ze strony radnych padły
do samorządowców pytania, które
pozostały bez odpowiedzi. Dotyczyły one tego, czy w grupie posiadaczy gruntów objętych uchwałami są osoby na tzw. świeczniku, dla
których przekształcenia mogą stać
się szczególnie opłacalne?
Licytowali w starostwie
Postanowiliśmy iść tropem tych
pytań radnego i dotrzeć do informacji. Te udało na się ustalić m.in.
za pośrednictwem Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zgierzu oraz
Centralnej Bazy Danych Ksiąg
Wieczystych.
Okazuje się, że właścicielem
działek o powierzchni 0,89 ha w
obrębie S-8 Strykowa, czyli połorekLaMa

żonych w terenie objętym zmianami w planie, przegłosowanymi na
sesji 7 kwietnia, jest wiceburmistrz
Bożena Motylińska. Ziemia została kupiona od Skarbu Państwa.
Działki, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania, przeznaczone na dolesienia Starostwo
Powiatowe w Zgierzu sprzedało
w drodze przetargu 5 grudnia 2014
roku za 32 tys. zł (3,6 zł/mkw.),
a jej nabywcą, jako osoba prywatna, została właśnie wiceburmistrz.
Stało się to w niecałe półtora
roku po tym, jak Rada Miejska
Strykowa uchwaliła nowe studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
w którym działki w tym rejonie
przewidziano pod przemysł. Do
wejścia w życie tych decyzji brakowało jeszcze tylko zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
30 lipca 2014 roku, wiceburmistrz Strykowa, również jako
osoba prywatna, wylicytowała
trzy inne działki Skarbu Państwa
o łącznej pow. 0,21 ha przeznaczone pod uprawy polowe, a położone
w obrębie geodezyjnym S-4 Strykowa. Zostały one sprzedane za
5.600 zł (2,7 zł/mkw.).
Miejscowy plan zagospodarowani dla tej części obszaru Strykowa na chwilę obecną nie został
jeszcze zmieniony. Uchwałę intencyjną w tym względzie Rada Miejska podjęła 28 maja 2014 roku, ponieważ jednak okazało się, że nie
można byłoby wprowadzić tam
przemysłu, bo nie było możliwości
skomunikowania go z autostradą,
26 października 2015 roku zmieniono teren objęty uchwałą intencyjną i kolejną uchwałą z 26 sierpnia 2016 r. włączono go do zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niesułkowa,
Rokitnicy oraz części miasta Strykowa z zamiarem przekształceń na
tereny przemysłowe.
Nie tylko wiceburmistrz
23 stycznia 2015 r. przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kasica stał się właścicielem działek
o pow. 0,49 ha w obrębie S-5 Strykowa. Ziemia została kupiona
w ramach wspólnoty małżeńskiej

Wyjaśnienie wieceburmistrz Bożeny Motylińskiej(źródło:biPUM
Stryków).tychdziałekniewpisaławcześniejwnależnejrubryce.

od Skarbu Państwa. Działki były
przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania na dolesienia oraz projektowaną drogę. Starostwo Powiatowe w Zgierzu zbyło
je w drodze przetargu za 9.650 zł
(1,96/mkw.). Część z zakupionych działek podlegać będzie przekształceniu na przemysłowe na
mocy uchwały podjętej 27 kwietnia tego roku, natomiast część znajduje się już w opracowaniu planu
z 26.10.2015 r. Co więcej, ze względu na plany budowy kanalizacji w
danym rejonie Strykowa, na jednej
z zakupionych działek zaprojektowana jest przepompownia ścieków.
Wiedza cenniejsza niż
wszystko
Grunty Skarbu Państwa może
nabyć każdy, ale kupić to jedno,
a zyskać – to drugie. Starostwo
upublicznia wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
umieszczając go na swoich tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej, a także przysyłając do publikacji gminie, na terenie której znajdują grunty. Dopiero po tym terminie ogłaszany jest
przetarg. Asa w rękawie ma ten,
kto posiada wiedzę o perspektywach przekształceń wystawianych
na sprzedaż terenów.

Wiceburmistrz Bożena Motylińska nadzorująca w urzędzie
sprawy rolnictwa, środowiska i gospodarki gruntami oraz przewodniczący rady Paweł Kasica zasiadający od lat w komisji rolnictwa
i infrastruktury, wiedzieli co na danym terenie będzie musiał wprowadzić plan będący konsekwencją
studium, mieli też bieżącą wiedzę co do sprzedawanych działek,
bo starostwo, jak już pisaliśmy, jako
organ administracji państwowej,
wysyła odpowiednio wcześniej zawiadomienia do Urzędu Miejskiego w Strykowie. To wszystko mogło ułatwić podejmowanie decyzji
o zakupach, które w perspektywie
czasu i sprzedaży ziemi mogą okazać się intratne.
Nie twierdzimy, że wiceburmistrz i przewodniczący rady przystępując do licytacji kierowali się
właśnie takim zamiarem, ale pytania same cisną się na usta. Dlatego
zarówno wieceburmistrz Bożenę
Motylińską, jak i przewodniczącego Pawła Kasicę zapytaliśmy o to,
w jakim celu nabyli działki Skarbu
Państwa i w jaki sposób je obecnie
użytkują.
– Nieruchomości nabyliśmy
(we wspólnocie małżeńskiej –
przyp. red.) w przetargu nieograniczonym organizowanym przez

Starostę Zgierskiego na powiększenie gospodarstwa. Informacja
o nabyciu tych działek znajduje
się w moim oświadczeniu majątkowym za 2015 r. – odpowiedział
krótko przewodniczący Paweł Kasica.
Wiceburmistrz Bożena Motylińska zdystansowała się do istoty zadanych w pierwszej kolejności pytań i odpowiedziała inaczej.
– Działki nabyłam w ramach jawnego, ogólnodostępnego postępowania przetargowego. Było ono
prowadzone na jednakowych warunkach dla wszystkich uczestniczących w nim osób lub tych, które zamierzały w nim uczestniczyć.
Przetarg organizowany był w imieniu Skarbu Państwa przez Starostę
Zgierskiego. Dlatego nieuprawnione jest łączenie jego przebiegu z moim zatrudnieniem w
Urzędzie Miejskim w Strykowie
– czytamy w odpowiedzi podpisanej przez zastępcę burmistrza
Bożenę Motylińską przysłanej do
redakcji 12 maja, czyli po tygodniu
od zadania pytań.

asawrękawiematen,
ktoposiadawiedzę
operspektywach
przekształceń
wystawianychna
sprzedażterenów.
Przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Kasicę zapytaliśmy o
to, czy nie przeszkadzał mu fakt,
iż na jednej z zakupionych przez
niego od Skarbu Państwa działek projektowana jest przez gminę
budowa przepompowni ścieków?
Odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Wiceburmistrz Bożena Motylińska
na nasze pytania: dlaczego Urząd
Miejski w Strykowie nie skomunalizował wskazanej działki oraz
czy realizacja planów związanych
z przepompownią będzie wiązała
się koniecznością jej odkupienia,
odpowiedziała krótko: działka ta
nie podlegała komunalizacji.
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Wiceburmistrz
nie wykazała działek
tam, gdzie trzeba
Bożenę Motylińską pytaliśmy
również o to, dlaczego w składanych przez nią oświadczeniach
majątkowych za lata 2014 i 2015
nie uwzględniła mienia zakupionego od Skarbu Państwa oraz czy
działki te zostały wymieniowe
w jej oświadczeniu majątkowym
za rok 2016?. – Moje oświadczenia majątkowe składane były
w dobrej wierze oraz zgodnie
z moją wiedzą dot. warunków ich
wypełniania. Ich poprawność nie
była nigdy kwestionowana przez
organy uprawnione do ich kontroli
– odpowiedziała nam.
Wiceburmistrz Bożena Motylińska 12 maja, czyli po naszych
pytaniach w tej sprawie, złożyła jednak wyjaśnienie dotyczące
oświadczenia majątkowego za rok
2014, które w BIP-ie zostało upublicznione 18 maja, jako korekta
oświadczenia. W wyjaśnieniu zastępca burmistrza pisze, iż nabyła w
2014 roku grunty rolne od Skarbu
Państwa o powierzchni 0,2081 ha
oraz 0,8905 ha. Nie zmienia to jednak faktu, że w oświadczeniu majątkowym wiceburmistrz Bożeny
Motylińskiej za rok 2014 w punkcie V cz. A, przeznaczonym na
wykazanie mienia nabytego w drodze przetargu, grunty te jednak nie
znalazły się. Inną kwestią, o którą
zapytaliśmy wiceburmistrz Bożenę Motylilńską było to, czy wtedy,
kiedy brała udział w przetargach
na działki Skarbu Państwa przebywała na urlopie? W tej sprawie nie
otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi,
natomiast z nieoficjalnych źródeł
wiemy, że wiceburmistrz przebywała na urlopie tylko podczas jednego z wymienionych przetargów,
30 lipca 2014 r.
Bożena Motylińska w odpowiedziach przesłanych do naszej redakcji nadmienia, iż udział
w przetargach publicznych przez
osoby zatrudnione w jednostkach
samorządu terytorialnego jest
prawnie dozwolony.
***
Przystąpienie do prac nad planem
to dopiero początek całej procedury,
aby ruszyć z miejsca, czyli w praktyce zlecić opracowanie na papierze,
gmina musi posiadać w budżecie
zabezpieczone pieniądze, projektant
musidochowaćwszystkichuzgodnień,
trzeba ogłosić konsultacje społeczne,
anakońcuprzedłożyćgotowyplando
uchwalenia. niemniej jednak prędzej
czypóźniejprzekształceniawejdąwżycie,atenktowiedziałgdzieicokorzystniekupić,jestwśródwszystkichwłaścicieligruntówewidentnienanajbardziej
uprzywilejowanejpozycji.
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Bolimów |Decyzjawbrewrodzicominauczycielom

Kiedy przedszkole traﬁ do szkoły?
Radni gminy Bolimów, wbrew opinii nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Bolimowie, podjęli 5 maja
uchwałę, która sprawi, że od 1 września 2017 roku zacznie funkcjonować łączący obie te placówki Zespół Szkolno-Przedszkolny.
TOMaSZ
baRTOS
tomasz.bartos@lowiczanin.info

Na sesji obecni byli rodzice, nauczyciele oraz dyrektorzy obu placówek. Środowiska te wcześniej
negatywnie ustosunkowały się do
zamiaru gminy, podobnie postąpił
ZNP Skierniewicach, pozytywnie zaopiniowała uchwałę jedynie
NSZZ Solidarność. Temperatura dyskusji momentami była wysoka, świadczyć o tym może wypowiedź sołtysa Roberta Buczka,
który powiedział – O co tu chodzi? Skoro nie ma zaplecza dla
przeniesienia przedszkola, to po
co my tu w ogóle przyszliśmy?
Stan wyjściowy
Szkoła Podstawowa mieści się
ze wszystkimi swymi oddziałami
w budynku przy ul. Sokołowskiej.
W tym samym budynku mieści
się także gimnazjum. 9 sal zajmują oddziały Szkoły Podstawowej,
jedną salę - oddział przedszkolny
„0” do którego uczęszczają dzieci
siedmioletnie, kolejnych 6 sal zajmuje gimnazjum. Od 1 września
rozpocznie się proces jego likwidacji, który zakończy się w 2019
roku. Oznacza to sukcesywne
zwalnianie sal.
Dzieci w przedziale wiekowym
3 – 5 lat uczęszczają do przedszkola, które znajduje się w parterowym budynku, który ma już
ponad 100 lat, przy rynku w Bolimowie, gdzie do dyspozycji mają
dwie izby lekcyjne.
Mimo dokonanej przez gminę
adaptacji i kolejnych remontów,
budynek nadal nie spełnia standardów. Pomysł przeniesienia przedszkola do budynku szkoły wart jest
więc rozważenia.
rekLaMa

Nie chodzi tylko o to,
by był jeden budynek
Wójt Stanisław Linart powiedział na sesji, że zespoły szkolno-przedszkolne z powodzeniem działają w innych gminach,
przykładem może być np. Nieborów. Prosił, aby dyskusji nad
uchwałą nie sprowadzać jedynie
do kwestii fizycznego połączenia
obu placówek i umieszczenia ich
w jednym budynku. Intencją gminy jest poprawienie relacji pomiędzy szkołą, przedszkolem a gminą oraz optymalizacja zarządzania
placówkami. Rady pedagogiczne
jak i rady rodziców obu placówek
zachowają autonomię.
Wójt uważa, że przeniesienie
przedszkola do szkoły jest możliwe, zajmie się tym dyrektor
Zespołu, którego w działaniach
wspierać będzie gmina – konieczne będą adaptacje sal.
Opinia, której nie
chciano odczytać
Małgorzata Ciężarek, dyrektor
SP poprosiła o przedstawienie stanowiska Komisji Oświaty Rady
Gminy Bolimów, popierającego
powołanie zespołu. Powiedziała,
że poczuła się urażona częścią treści pisma, w której skrytykowano
przeciwników pomysłu. Dyrektor
chciała też wiedzieć kim są eksperci, na których w swoim piśmie powołuje się komisja.
Przewodnicząca komisji Marianna Strożek odmówiła odczytania stanowiska. Powiedziała że nie
dostrzegła w nim nic, co mogłoby
kogokolwiek urazić, a ekspertami
są nauczyciele (radni) pracujący
w komisji.
Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Kołosowska pouczyła
jednak przewodniczącą, że działania Rady Gminy są jawne, efekty prac komisji także i nie może

odmówić odczytania stanowiska,
wsparł ją sołtys Robert Buczek.
Ostatecznie radna Stożek pismo
odczytała, prezentując na żądanie
jednego z radnych złożone pod
nim podpisy wszystkich członków
komisji.
Komisja wyraziła zdanie, że
powołanie Zespołu przyniesie
pozytywne skutki, zapoczątkuje proces fizycznego połączenia
szkoły i przedszkola, a osobą odpowiedzialną za to będzie wybrany
w konkursie dyrektor, któremu będzie zależało na połączeniu. Komisja zaznaczyła, że wicedyrektor
zespołu będzie w praktyce zajmował się zarządzaniem przedszkolem. Przeniesienie przedszkola do
szkoły pozwoli zaoszczędzić około 20 tys. zł rocznie – tyle bowiem
kosztuje utrzymanie budynku przy
rynku. Komisja podkreśliła, że budowa nowego przedszkola oznacza
wydatek kilku milionów złotych –
na co gminy nie stać, szansą więc
jest zagospodarowanie pomieszczeń po Gimnazjum.

niem gmina nie przygotowała się
do tematu, nie bierze pod uwagę
ewentualnych komplikacji, jak np.
wzrostu liczby dzieci związanego
z programem Rodzina 500 plus.

Przewodnicząca
była przeciw
Przewodnicząca Rady Aleksandra Kołosowska zdecydowanie negatywnie odniosła się do projektu
uchwały. Przypomniała na sesji,
ze przez 7 lat pracowała w przedszkolu, a następne 17 lat w podstawówce, której była także dyrektorem, jeszcze w czasach, gdy
było znacznie więcej uczniów i nie
funkcjonowały gimnazja. Wytknęła, że powołaniu Zespołu nie towarzyszy wizja lokalizacji przedszkola w szkole. Nie przeanalizowano
zagospodarowania sal, które zwolni gimnazjum. Jej zdaniem, opieranie się na tym, że pojawią się
wolne sale jest błędem, bo sale zagospodaruje Szkoła Podstawowa,
na potrzeby klas VII i VIII. Jej zda-

Rodzice także przeciw
Biorący udział w sesji rodzice
także negatywnie wypowiedzieli
się o zamiarze powołania Zespołu.
Przewodniczący Rady Rodziców
w SP w Bolimowie Andrzej Wójcik powiedział nam, iż zna przedszkole jak i realia szkoły. Zwrócił
uwagę, że w szkole brakuje szatni – dzieci przebierają się na korytarzach. Obecni na sesji rodzice
wytykali też, że klasy w szkole są
duże z powodu braku sal, a zwalniające się sale po gimnazjum
można wykorzystać na zmniejszenie tłoku. Zdaniem adwersarzy, gmina nie zauważyła też,
że umieszczenie w budynku dzieci w przedziale wiekowym od 3
do 16 lat, spowoduje konieczność
rozwiązania podziału stołówki czy

wszkolebrakuje
szatni–dzieci
przebierająsię
nakorytarzach.
Słowo przewodniczącej potwierdziła dyrektor Szkoły Podstawowej Małgorzata Ciężarek, która
powiedziała, trzeba będzie odtworzyć stan szkoły sprzed powołania
do życia gimnazjów, w tym uruchomić pracownie: matematyczną,
fizyczną, biologiczną, języków obcych. Nauczyciel Stanisław Cwalina również zarzucił gminie krótkowzroczność.

świetlicy, na której dzieci przebywają po zajęciach lekcyjnych.
Dyrektorki:
nie w tej kolejności
Obie dyrektorki: Szkoły Podstawowej Małgorzata Ciężarek
i Przedszkola – Anna Głowacka-Tarczyk pytane przez NŁ o ich
stosunek do zamiarów gminy powiedziały nam, że nie są przeciwne
pomysłowi powołania Zespołu, ale
że pomylono kolejność: najpierw
powinno się zadbać o przygotowanie miejsca dla dzieci, powołać Zespół i dopiero wówczas dokonać fizycznego połączenia placówek.
Szczegóły, o których
się nie pamięta
Jak podkreśliła na sesji dyrektor Ciężąrek, przedszkole powinno
znajdować się w wydzielonej części budynku, sale powinny znajdować się na parterze, być odpowiednio doświetlone, najlepiej światłem
południowym, posiadać oddzielne
toalety dla małych dzieci, a to wymaga znacznych nakładów finansowych – tego będzie wymagał np.
Sanepid, ponadto dzieci będą miały około 300 m do placu zabaw,
który jest ogólnodostępny i nie ma
tam toalety.
Radny Hubert
głosował za. Trzeba
zmian – uważa
Przewodniczący Komisji Gospodarczej, pedagog i były wieloletni pracownik Kuratorium
Oświaty (był wizytatorem oraz dyrektorem) Jan Hubert był jednym
z tych, który optował za powołaniem Zespołu. Jest on przekonany
o słuszności tej decyzji. – Gminę
prędzej czy później to czeka, dlaczego zwlekać? Zrobiono pierwszy krok, w trakcie konkursu komisja oceniająca kandydatów na

dyrektora zespołu i powinna zwrócić uwagę na ich propozycje dotyczące sposobu prowadzenia placówki celu, czyli połączenia szkoły
i przedszkola w jednym budynku. Nie mówię, że to musi być już
w tym roku, to może być rok przyszły i nie twierdzę, że dotyczyć ma
przeniesienia od razu obu przedszkolnych oddziałów. Likwidacja
gimnazjów daje szansę na zrealizowanie zamiaru gminy, o którym
mówi się od lat i uważam, że jest
to możliwe. Ważne jest jednak to,
że gmina musi wspierać ten proces.
W jego ocenie wokół sprawy narosło wiele niepotrzebnych emocji,
ale jego zdaniem czas pokaże, że
był to dobry ruch.
Na koniec dyskusji radny Jan
Muszyński zapytał wójta czy
w związku z powołaniem do życia Zespołu gmina zamierza ograniczyć urzędnicze etaty zespołu,
który zajmuje się szkołami. Wójt
Linart odparł, że nie przewiduje
zmian w strukturze zatrudnienia
gminy.
Głosowanie wyraźnie podzieliło radnych. Mimo tylu głosów krytycznych wobec pomysłu, 7 radnych było za, 4 było przeciwko,
a 3 wstrzymało się od głosu.
Konkurs na dyrektora
już ogłoszono
Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół Barbara Skrzos powiedziała nam, że po przyjęciu uchwały przez radnych kadencje dyrektorów obu łączonych placówek
szkoły podstawowej i przedszkola ulegną zakończeniu. Gmina już
ogłosiła konkurs, w którym wybrany będzie dyrektor Zespołu, na
oferty czeka do 5 czerwca.
Przygotowany statut przewiduje
też stanowisko wicedyrektora, ale
nie jest w nim określone wprost,
czy będzie zajmować się sprawami przedszkola. Barbara Skrzos
powiedziała nam, że to ustali już
dyrektor który będzie organizował pracę placówki. Nauczyciele
i pracownicy obsługi przedszkola
– około 10 osób, mają znaleźć zatrudnienie w tworzonym Zespole.
Jak podkreśliła - zwolnienia nie są
brane pod uwagę. 
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Gimnazjum w Nowych Zdunach|DzieńbezPapierosa

Austostradowe (nie tylko)
szaleństwo
Jest rzeczą niezaprzeczalną,
że w ostatnim ćwierćwieczu, po
zmianie ustroju, nie tylko politycznego, ale przede wszystkim ekonomicznego, dobrobyt Polaków rósł
w takim tempie, jak jeszcze nigdy
w historii. Inna sprawa, że pokłady ubóstwa, a przynajmniej niedostatku, też ciągle występują. Do
zarobków i poziomu życia w najbogatszych krajach jeszcze nam
daleko, a przecież tak chętnie porównujemy się z Anglikami, Niemcami czy Skandynawami. Dokąd,
notabene, w pogoni za lepszym
życiem udało się kilka milionów
młodych Polaków. Nasze zapóźnienie wynikające głównie z nienormalnej, chorej polityki czasów
PRL-u, ze szczególnym uwzględnieniem rządów Jaruzelskiego,
jednak odrabiamy i być może, jeśli nie będzie nam się rzucać kłód
pod nogi, za kilkadziesiąt lat poziomem życia Polacy zbliżą się do
krajów Zachodu.
W jednym „wskaźniku dobrobytu” Zachód już jednak dogoniliśmy. Mam na myśli liczbę samochodów (oczywiście w przeliczeniu
na np. tysiąc mieszkańców). Może
trudno uwierzyć, ale statystyki nie
kłamią. Wyprzedziliśmy bowiem
pod tym względem m.in. Hiszpanię, Francję, a nawet Szwajcarię.
Inna sprawa, że po polskich drogach ciągle jeździ gigantyczna ilość
złomu. Ściągniętego na ogół z Niemiec. Przeważnie przez cwaniaków, którzy wmawiają klientom,
że to pięknie wyglądające, wypicowane auto to prawie „nówka
sztuka”, którym pewna starsza
rekLaMa

Niemka jeździła tylko na zakupy i do kościoła, a zwykle to samochody mające już bogatą przeszłość. Mocno wyeksploatowane,
z obowiązkowo cofniętym licznikiem, zamiast trafić na złomowisko przedłużają swój, emerycki już
żywot, w Polsce albo na Litwie.
A Niemcy czy Holendrzy jeszcze
dostają za ten złom pieniądze.
Prowincjonalna młodzież najchętniej kupuje takie auta, którymi można zaszpanować. Na fiacika pandę panienkę trudniej wyjąć
z dyskoteki. Za to audi, a jeszcze
lepiej bmw to jest właśnie to (stąd
ironiczne rozwinięcie skrótu bmw
– „bolid młodzieży wiejskiej”).
Przechodzone bardziej czy mniej,
ale zwykle pod maską ma jeszcze
sporo mocy. Więc gaz do dechy. To
z pewnością jedna z zasadniczych
przyczyn, z powodu których przodujemy w Unii Europejskiej (obok
Rumunii) w liczbie drogowych
wypadków. Ciągle nie brakuje też
idiotów, którzy pijani siadają za
kierownicą. Świadczą o tym policyjne statystyki, choć zdaje się, że
policja dolicza do tych statystyk
także pijanych rowerzystów (a to
jednak różnica: pijany kierowca
i jadący przez wieś pijany rowerzysta). Zdarzają się też tacy, którzy
prowadzą samochody pod wpływem narkotyków.
Przynajmniej raz w tygodniu
jadę autostradą A-2 do Warszawy.
Czasem do Łodzi. Mającą dwa,
a nie – jak powinno być od początku – trzy pasy w każdym kierunku. Przynajmniej od Strykowa
do stolicy. To, co się dzieje na A-2,

na tym właśnie odcinku to często
istny horror. Dla szybkich osobówek to tor wyścigowy. Najbardziej
spieszą się ludzie biznesu, którym
wyższe zużycie paliwa „nie rzutuje”, i tzw. przedstawiciele handlowi
(sorry, sales managers), którzy za
paliwo nie płacą z własnej kieszeni. Ograniczenie prędkości do 130
km/h to tylko teoria. Spowolnienia
następują głównie wtedy, gdy nawzajem wyprzedzają się tiry (choć
bliżej Warszawy mają zakaz, ale
kto by się tym przejmował). I nie
ma niemal dnia, by na tej trasie
nie było jakiejś kolizji i związanych z nią gigantycznych korków.
A sprawa jest wyjątkowo prosta.
Wystarczyłoby gęsto zamontować
fotoradary, do tego wideokamery,
i towarzystwo szybko zdjęłoby
nogę z gazu. To są wprawdzie spore koszty, ale to też inwestycje chyba najbardziej rentowne, jakie sobie można wyobrazić. Nie mam
pojęcia, co stoi temu na przeszkodzie? A od granicy do stolicy nie
ma chyba ani jednego fotoradaru.
W „dorobku” mam co najmniej
milion kilometrów za kierownicą. Nie tylko w Polsce i całej praktycznie Europie, od koła podbiegunowego po Andaluzję. Także
w USA, Kanadzie, Australii i Japonii (w dwóch ostatnich po lewej stronie). Ale takich idiotyzmów za kierownicą, jak u nas, nie widziałem
chyba nigdzie. Długo by opisywać.
Może tylko w Rosji albo na Ukrainie. A my, często też z mentalnością
wschodnią i szpanerstwem typowym dla nowobogackich, mamy
przecież doganiać Zachód. 

Ciekawie o tym,
dlaczego nie warto palić
W nawiązaniu do Dnia
Bez Papierosa, który
Światowa Organizacja
Zdrowia ustanowiła
31 maja, w Gimnazjum
w Nowych Zdunach 17 maja
zorganizowana została akcja
podkreślająca szkodliwość
palenia tytoniu dla zdrowia.
Poza społecznością szkolną
wzięli w niej udział przedstawiciele Sanepidu oraz policji.
W sali gimnastycznej ustawione zostały profilaktyczne plansze,
udostępnione przez Powiatową
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, na których zawarte były np.
informacje o historii papierosa,
o tym, gdzie obowiązuje zakaz
palenia, jakie składniki chemiczne
ma papieros i dym tytoniowy, jak
wpływa bierne palenie na dzieci
oraz jak wpływa palenie matki na
nienarodzone dziecko.
W takiej scenerii gimnazjalna
młodzież odegrała kilka scenek
rodzajowych o tym, jak młody
chłopak rzuca palenie – oczywiście z sukcesem, jak koleżanka
paląca zachęca niepalącą do palenia, przy czym próba się nie udaje,
a paląca też ostatecznie przekonuje się, że nie warto palić, wyrzuca
papierosy i sięga po jabłko.
W dalszej części rozegrany został konkurs piosenki o szkodliwości palenia, w którym udział wzięły wszystkie klasy gimnazjum. Do
wybranego przez siebie znanego
przeboju młodzież musiała wcześniej ułożyć własne słowa i wyko-

MiroSŁawawoLSka-kobierecka

krZySZtoFMikLaS

W jednej z odegranych scenbohaterkamówi,żeniebędziepalić
papierosów,zczego–jakwidać–ciesząsięserce,płuca,żołądek,
zębyinerki.

nać taki nowatorski utwór przed
publicznością. Występ oceniało
jury w składzie: dyrektor gimnazjum Jolanta Gajewska, nauczyciel – bibliotekarz Anna Rybusiewicz, Urszula Szymczak z KPP
w Łowiczu oraz Justyna Białecka z Sanepidu. Miejsce I w tej rywalizacji zajęła klasa I A, która
wybrała melodię „Tamta dziewczyna” Sylwii Grzejszczak, ale
zaczęła ją od słów „Tamten papieros leży niedaleko mnie...”. Miejsce II przyznano klasie III C, która
tematykę antytytoniową śpiewała
do utworu M-Power „Stało się”.
Równorzędne miejsca III zajęły
klasy III B oraz II A.
Nieco trudniejszym zadaniem
okazał się quiz poprowadzony
przez przedstawicielkę Sanepi-

du, do udziału w którym został
zaproszony jeden przedstawiciel
z każdej klasy. Padały w nim m.in.
pytania dotyczące ustawy antynikotynowej, kar za łamanie zakazu palenia, ryzyka zawału lub
wystąpienia chorób nowotworowych u palaczy, szkodliwości nikotyny oraz ryzyka uzależniania
się od niej u nastolatków. Jeśli ktoś
nie znał odpowiedzi na dane pytanie, musiał wykonać trzy przysiady. Dobre odpowiedzi nagradzano
brawami.
Na koniec apelu wystąpili dyrektor szkoły oraz przedstawiciel
policji Maciej Kaźmierczak, który mówił m.in. o tym, że nie warto palić, zwłaszcza że obecnie panuje moda na niepalenie i zdrowy,
aktywny tryb życia.
mwk
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Zyskać przyjaźń na całe życie
aGNieSZKa
aNTOSieWiCZ
agnieszka.antosiewicz@lowiczanin.info

W Łowiczu gościło 40 uczniów
(24 z Hiszpanii, 10 z Włoch i 6
z Turcji) w wieku porównywalnym do „naszych” gimnazjalistów,
wraz z 11 nauczycielami. Do Łowicza przyjechali w poniedziałek,
8 maja, a gorąco witała ich społeczność Gimnazjum nr 2. Przez
kolejny tydzień brali udział w rozmaitych atrakcjach, jak zwiedzanie skansenu w Maurzycach oraz
wycieczki do Warszawy, Nieborowa i Arkadii. Uczniowie z wymiany zostali zakwaterowani u rodzin
z Łowicza – rodziców gimnazjalistów łowickiej „Dwójki”. Rozmawialiśmy z młodzieżą w piątek,
gdy już zdążyli się dobrze poznać
i byli pełni wrażeń.
To jak mieć
nową siostrę
Malina Firmowska jest uczennicą kl. 2 w Gimnazjum nr 2
w Łowiczu. Na przełomie lutego i marca wyjechała na wymianę międzynarodową do Katalonii w Hiszpanii, gdzie mieszkała
u swojej rówieśniczki Josune Lasarna Lorente. Wcześnie poznały
się przez Internet dzięki aplikacji
„WhatsApp”. – Jej rodzice bardzo ciepło mnie przyjęli, niestety
nie mówili po angielsku, ale jakoś
dawaliśmy sobie radę. Josune ma
młodszego, bardzo wstydliwego
braciszka, który z każdym dniem
coraz bardziej się ośmielał i kierekLaMa

dy odjeżdżałam, na do widzenia
przytulił się do mnie – wspomina
Malina. Jak opowiada, rodzina zapytała ją o jej preferencje żywieniowe, ale Malina powiedziała, że
chce jeść tak jak oni. Zapamiętała,
że jedzą bardzo skromne, ale niezwykle słodkie śniadania. Pierwszy raz jadła zupę rybną, która
niezbyt jej zasmakowała, ale zajadała się tortillą oraz bagietką z pomidorami.
Po powrocie z Katalonii dziewczyny cały czas miały ze sobą
kontakt przez Internet, aż w końcu Josune przyjechała do Łowicza. – Bardzo chciałam, żeby zamieszkała u mnie. Gdy tylko
dowiedziałam się, że przyjeżdża,
poprosiłam panią Agatę (nauczycielkę koordynującą program –
przyp. red.), by pomogła mi to załatwić – wspomina Malina.
Przez kilka minionych dni
dziewczyny były dla siebie jak
siostry. Co prawda Malina ma
młodszą siostrę, w wieku 11 lat,
ale pierwszy raz mogła poczuć,

anaporazpierwszy
jadławPolscebigos
ipierogi,dochodząc
downiosku,żenasze
jedzeniejestpyszne.
–ilovepolishfood!
–przekonywała
wrozmowieznami.

aGnieSZkaantoSiewicZ

Przez cały ubiegły tydzień Gimnazjum nr 2
w Łowiczu gościło młodzież z Hiszpanii,
Włoch i Turcji w ramach programu Erasmus Plus.
Uczniowie z wymiany zamieszkali w domach
łowickich gimnazjalistów, co zaowocowało
wieloma przyjaźniami.

Uczennice z Włoch,odlewej:anaMariaGabrielaanton,carolinabernini(wśrodku)ielenacurti.

jak to jest mieszkać ze swoją rówieśniczką.
– Bardzo podoba mi się dom
Maliny, jest taki duży. Jej rodzice są bardzo mili – opowiada
o swoich wrażeniach Josune.
Malina powiedziała nam, że początkowo ona i jej rodzina nie
byli pewni, czy Josune zasmakuje polskie jedzenie, dlatego
postanowili jej dać najpierw na
spróbowanie pieroga z mięsem.
– Potem zjadła ich cały talerz.
A tak w ogóle, to Josune tylko
wygląda tak niepozornie, ale potrafi bardzo dużo zjeść, co niezmiernie cieszyło moją mamę –
śmieje się Malina.
Z pobytu w Łowiczu Josune
najbardziej zapamiętała trójkątny
rynek i plażę na Bzurą. Zapytana o to, czy są jakieś różnice po-

między jej szkołą w Katalonii a tą,
w której obecnie gości, odpowiada, że są one do siebie bardzo podobne. Malina przekonuje jednak,
że szkole, w której uczy się Josune, jest dużo więcej elektroniki.
Poza tym uczniowie mają dostęp
do bogatej infrastruktury sportowej, bez ograniczeń mogą korzystać z kilku boisk sportowych
znajdujących się przy szkole.
Nie chcą stracić
tej przyjaźni
Ana Maria Anton pochodzi
z Viterbo w środkowych Włoszech, miejscowości leżącej dwie
godziny drogi od Rzymu. W ramach programu Erasmus Plus zamieszkała u Emilii Deki z klasy
2. Emilia w ubiegłym roku była
na wymianie międzynarodowej

w Viterbo, ale wtedy nie poznała
Any. Gdy jednak teraz dowiedziała się, że przyjeżdża do Łowicza
i będzie mogła ją gościć, zaczęły
się lepiej poznawać przez Internet.
– Uczyłam się mówić po polsku,
a Emilia po włosku, to było bardzo zabawne. Oglądałyśmy video na YouTubie i dużo rozmawiałyśmy – opowiada nam Ana
o wspólnie spędzonych dniach.
Emilia mieszka w pobliżu
baszty generała Klickiego, dlatego któregoś dnia podczas powrotu
ze szkoły postanowiła tam zabrać
Anę. Oprócz tego miejsca nastolatce z Włoch podobał się park
Błonie i skansen w Maurzycach.
– Wszystko było fantastyczne,
a miasto jest piękne – powiedziała
nam Ana, dodając, że nasza okolica jest ładniejsza niż jej rodzinne

Viterbo, co zdziwiło Emilię i nie
zgodziła się z tym.
Ana po raz pierwszy jadła
w Polsce bigos i pierogi, dochodząc do wniosku, że nasze jedzenie
jest pyszne. – I love polish food! –
przekonywała w rozmowie z nami.
Z kolei Emilia jadła we Włoszech
prawdziwą włoską pizzę, na cienkim cieście, bez sosów.
Obie dziewczyny zauważyły sporo różnic pomiędzy szkołami, do których chodzą. – Szkoła
w Viterbo jest dużo starsza i mniej
kolorowa – opowiadała Ana.
W Polsce uczestniczyła w zajęciach z języka niemieckiego, natomiast ona uczy się języka hiszpańskiego. – Uczniowie tej szkoły
są bardzo towarzyscy, zabawni
i przyjacielscy – doceniła. Podobne zdania ma o nauczycielach tej
szkoły.
– Ten projekt daje możliwość
nawiązywania przyjaźni na całe
życie, a ja nie chciałabym stracić
tej przyjaźni – mówi nam Emilia, spoglądając na Anę. Zapewnia też, że najbliższe lub kolejne
wakacje będzie chciała tak zaplanować, by wyjechać ponownie do
Włoch.
Musieli pokonać
barierę kulturową
Ignacy Sokalski z Zielkowic
uczęszcza do kl. I w Gimnazjum
nr 2, a do projektu dołączył dopiero niedawno i sam nie wyjeżdżał na wymianę. On i jego rodzina zdecydowali się jednak gościć
u siebie w domu Ahmeta z Turcji.
Ignacy opowiada, że miniony
tydzień był dla niego lekcją tolerancji, gdyż różnice pomiędzy
kulturami, w których wychowują
się nastolatkowie, są widoczne już
na pierwszy rzut oka. – Na początku był mały problem z jedzeniem.
Ahmet prawie w ogóle nie je śniadań i kolacji, do syta je tylko obiad
– zauważa Ignacy. Mimo to udało mu się go przekonać, aby spróbował pierogów z serem, które mu
zasmakowały.
Poza tym Ahmet wcześnie chodził spać. – Dogadywaliśmy się po
angielsku, z małą pomocą „wujka
Google” – mówi nam Ignacy.

str. 19
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Młodzież pokazuje pocztówki,któredonichjużprzysłalirówieśnicy
zinnychkrajów.

Nowe Zduny|Gimnazjum

Pozdrowienia z całego świata
Uczniowie kl. III Gimnazjum
Publicznego w Nowych Zdunach
pod opieką nauczycielki języka
angielskiego Katarzyny Wieteski
biorą udział w międzynarodowym
projekcie „Postcrossing”. Pod tą
nazwą kryje się serwis społecznościowy, który pozwala na wysyłanie i otrzymywanie tradycyjnych,
drukowanych kartek pocztowych
z całego świata.
Na dodatkowych zajęciach
uczniowie zarejestrowali się na
stronie tego serwisu, zakładali
profile i losowali adresy, pod które wysłali pierwsze kartki. Każdy
mógł stworzyć (w języku angielskim) swój opis oraz preferencje
dotyczące pocztówek. Wysyłając do kogoś kartkę, trzeba było
najpierw przeczytać informacje,
które dany odbiorca zamieścił na
swoim profilu. Pierwsze pocztówki powędrowały m.in. do Rosji,
Ukrainy i Wielkiej Brytanii.
Jak nam zdradziła opiekunka, uczniowie z niecierpliwością
rekLaMa

czekali na pocztówki, codziennie
sprawdzając skrzynki pocztowe.
Sami nie spodziewali się, że ta zabawa tak bardzo ich wciągnie. Ale
doczekali się. Jak dotąd otrzymali wiele pocztówek np. z Japonii,
Kanady czy Francji.
– Dzięki temu uczniowie nie
tylko rozwijają umiejętność pisania w języku angielskim, ale także
poznają ludzi, kulturę oraz zwyczaje. Niektóre kartki są naprawdę piękne. Postcrossing to ciekawa
odskocznia od codziennych spraw
– uważa Katarzyna Wieteska.
To nie pierwszy międzynarodowy projekt, w którym biorą udział
uczniowie ze Zdun. Rok temu stali
się częścią społeczności światowej
Epals. Projekt polegał na zdobywaniu przyjaciół z całego świata,
poprzez pisanie maili, wymianę
zdjęć oraz rozmowy przez Skype. Młodzież ze Zdun nawiązała
i podtrzymuje kontakty z rówieśnikami z Wielkiej Brytanii,
Ameryki i Egiptu.
opr. mwk

W kuchni Master Szefa
Reprezentacje 6 przedszkoli
wystartowały w czwartek,
18 maja w pierwszej edycji
„Łowickiego Master Szefa
– jedz zdrowo i kolorowo”,
którego gospodarzem
było łowickie przedszkole
„Stokrotka”
przy ul. Ułańskiej.

Przed południem w atrakcjach
wzięły udział przedszkolaki oraz
członkowie jury. Tradycją tego
przedszkola jest organizowanie
międzyszkolnych zmagań w różnych dziedzinach. W poprzednich
latach odbyły się tutaj już konkurs
„Piosenek disco polo” i „Twoja
twarz brzmi znajomo”.
Do kulinarnych zmagać przystąpiły zespoły składające się
z dwóch przedszkolaków i opiekuna, których zadaniem było przygotowanie przystawek i deserów.
Były to reprezentacje przedszkoli
nr 1, 2, 3, 4, 5 i 10. Do dyspozycji
mieli produkty z obficie zastawionego stołu „Master Szefa”. Znaleźli na nim m.in. wiele świeżych
owoców i warzyw. – W naszym
przedszkolu co piątek mamy takie zajęcia, na których przygotowujemy zdrowe przekąski – powiedziała nam nauczycielka Ewa
Dylik z Przedszkola nr 5, która
na kulinarny konkurs przebrała
się za Magdę Gessler. – Przygotowujemy dzisiaj kolorowe i zdrowe kanapki z pomidorem i rzod-

aGnieSZkaantoSiewicZ

GiMnaZjUMwnowychZDUnach

Łowicz|kulinarnykonkurswPrzedszkolu„Stokrotka”

Do przygotowania konkursowych dańprzedszkolakimogływybieraćproduktyzespiżarni„MasterSzefa”.

kiewką – powiedzieli nam Filip
i Julia z tego samego przedszkola.
– Na deser chcemy zrobić łabędzia
z naleśników i owoców – dodała
ich nauczycielka Ewa Dylik.
Podczas gdy przedszkolne zespoły pracowały nad konkursowymi daniami, zadaniem jury
było udekorowanie tortu. Niezwykle przypadło ono do gustu komisji oceniającej, w której
poza burmistrzem Krzysztofem
Kalińskim były same kobiety,
m.in. dyrektorki przedszkoli, restauratorka z kawiarni „Cynamo-

nowy Zakątek” Beata Dudkowska, naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych Małgorzata Nowak
i dyrektor Zakładu Administracyjno-Ekonomicznego w Łowiczu Joanna Mostowska.
W części artystycznej goście
obejrzeli występ dzieci z grupy
„Muchomorki” z Przedszkola nr
1, które zaprezentowały wiersz
Jana Brzechwy „Na straganie”.
Do inscenizacji dzieci przebrały
się za występujące w wierszowanym dialogu warzywa. Jury miało wyłonić zwycięzców, oceniając

nie tylko ich smak, ale też wykorzystanie do ich wykonania zdrowych produktów, oryginalność
nazwy, smak, estetykę i pomysłowość w komponowaniu składników.
Dyrektor Przedszkola nr 1
Agnieszka Walczak ogłosiła, że
wszystkie przedszkola uzyskały maksymalną ilość punktów
i zajęły równorzędne I miejsce.
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy, po odebraniu których
przyszedł upragniony moment degustacji tortu.
aa
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Kocierzew Południowy|FestynMajowyudany,choćpogodabyłanienajlepsza

Mieszkańcy Gminy Kocierzew Południowy, sąsiednich gmin
i przyjezdni bawili się 21 maja na festynie zorganizowanym
na placu przy OSP przez władze gminy i Gminną Bibliotekę
Publiczną. Przygotowano bogaty program złożony
z atrakcji sprawdzających się na tego typu festynach.
Zanim wszyscy przystąpili do
zabawy, wzięli udział w mszy
świętej. Po niej impreza została oficjalnie otwarta, a na scenie rozpoczął się blok estradowy. Zabawę
prowadził Wodzirej Arek. Programy artystyczne wystawili uczniowie szkół w Kocierzewie Południowym i Łaguszewie. Mogliśmy
na przykład obejrzeć uwspółcze-

Może trochę rozczarowała pogoda – po pięknym piątku i sobocie wszyscy spodziewali się, że
wreszcie szczęście uśmiechnie się
do festynu w tej gminie, niestety
niedziela była raczej pochmurna.
Gdyby nie to, frekwencja byłaby
zapewne znacznie lepsza, chociaż
i tak było pod tym względem nieźle.

śnioną i nieco zwariowaną wersję
„Romea i Julii”. Dwa razy grała
Młodzieżowo-Dziecięca Orkiestra Dęta przy OSP w Wiciu, bez
której ostatnio trudno wyobrazić
sobie uroczystości w tej gminie.
Można było się obawiać, że deski
sceny nie wytrzymają od tupania
i podskoków Dziecięcego Zespołu
Ludowego „Kocierzewiacy” – na
szczęście scena została przygotowana solidnie. Młodzież z zespołu zaprezentowała bogaty repertuar tańców ludowych: łowickich,
krakowskich i innych. Na scenę
„Kocierzewiacy” wychodzili kilka razy.

Łowicz|Żłobek„koliberek”

Na tym jednak nie skończyły
się folklorystyczne tańce, ponieważ później w bloku koncertowym wystąpił także Regionalny
Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. Wielu widzów
szczerze rozbawił biesiadno-kabaretowy pod hasłem „Biesiada Polska”. Na koniec wystąpił zespół
coverowy Picasso MGI, prezentując znane przeboje takich grup
jak Abba, Budka Suflera, Dżem
czy Enej.
Sporo gorących emocji wzbudza loteria fantowa. Przez cały
czas dostępny jest kącik dla dzieci,
z dmuchanym zamkiem, kolejką

rekLaMa

ZeSPóŁSZkóŁnabLichU

anetaPęDraSZewSka

Malowanie na foliipodczaszajęć
„artmaluchy”,prowadzonych
przezkierującą„koliberkiem”
anetęPędraszewską.

rozwoju. Oprócz tego żłobek prowadzi szkolenia aktywizujące zawodowo dla rodziców
Dzień Otwarty był dla podopiecznych i pracowników żłobka praktycznie normalnym
dniem, z tą różnicą, że każdy
mógł przyjść zobaczyć, jak wyglądają ich codzienne zajęcia.
Można było zobaczyć na przykład zajęcia z rytmiki, prowadzone przez braci Dutkiewiczów
z Orkiestry Miasta Łowicza, z języka angielskiego czy „art maluchy”, czyli nietypowe warsztaty
plastyczne (nastawione na spontaniczne tworzenie).
tm

Festyn był okazją do ciekawego spędzenia czasu wgronie
rodzinnym,atakżespotkaniazsąsiadami.

i kulami wodnymi, kącik harcerski
z malowaniem twarzy i innymi zabawami, a także stoiska promocyj-

ne, gastronomiczne, w tym także
te z potrawami regionalnymi Kół
Gospodyń Wiejskich.
tm

RZUt OKieM|DLaDZiecioroLiwitaMinwŻywieniU

Dzień artystyczny w żłobku
Niepubliczny żłobek „Koliberek” przy ulicy Braterskiej na
łowickich Bratkowicach 19 maja
otworzył swoje drzwi dla wszystkich zainteresowanych. Żłobek
jest niepubliczny, ale opieka nad
dziećmi jest w nim bezpłatna,
ponieważ placówka działa w ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu.
Do działającego od listopada żłobka uczęszcza 32 dzieci
w wieku do trzech podzielonych
na dwie grupy. Jest to placówka
o profilu artystycznym, stawiająca na rozwój kreatywności i talentów u dzieci już w tej fazie ich

toMaSZMatUSiak

Koncerty, gastronomia i loteria

Zespół Szkół na Blichu gościł 16 maja
na warsztatach kulinarno-edukacyjnych
uczniów Szkoły Podstawowej
w Domaniewicach.Dzieciodwiedziły
pracownięgastronomiczną,gdzieuczniowie
klasyitechnikumŻywienia
iUsługGastronomicznychpoprowadzili
dlanichzajęcia,omawiającm.in.piramidę
zdrowegożywieniaiprzekonującjedotego,
jakważnymelementemkażdejdietysą
warzywaiowoce.Uczniowiezademonstrowali
uczniomflambirowaniejabłek,dekorację
potrawzowocówiwarzyworazsposób
przygotowanialodówmarchewkowych.Dzieci
miałymożliwośćprzygotowaćdowypieku
bułeczkirazoweipóźniejprzygotować
znich„kolorowe”kanapki,sporządzalitakże
smaczneowocowekoktajle.wszystko,
costworzyły,mogłypóźniejspróbować. tb
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Łowicz |10latcbUGama

19 i 20 maja swoje
10 urodziny świętowała
łowicka firma Centrum
Budowlano-Usługowe
„Gama”, zajmująca się
wykończeniami
i wyposażeniem wnętrz.
Jubileusz uczczono festynem,
podczas którego można było zapoznać się bliżej z działalnością
firmy i jej produktami.
Skoro urodziny, to musiał być
też tort i szampan. Na otwarciu
imprezy pojawili się burmistrz
Krzysztof Jan Kaliński i jego zastępca Bogusław Bończak, aby
złożyć właścicielowi i pracownikom firmy gratulacje. Zabawę
ze sceny prowadziło Pogotowie

Artystyczne, czyli Joanna i Marcin Gałka-Walczykiewiczowie,
a więc był śpiew, taniec oraz różne
zabawy i konkursy. Można było
skorzystać z kuchni polowej czy
stoiska gastronomicznego, a dzieci mogły przejechać się na kucyku ze stowarzyszenia „Karino”.
Na zakończenie pierwszego dnia
dorośli uczestnicy festynu zostali zaproszeni do środka na pokaz
tańca go-go.
W sobotę sporo emocji wzbudziło losowanie nagród. Tą najbardziej cenną był skuter, którego
szczęśliwym posiadaczem jest od
tej pory Tomasz Kuza z Bednar.
Oprócz tego rozlosowano około
30 innych, mniejszych nagród.
Przez cały czas odwiedzający mogli robić w sklepie zakupy. W ciągu tych dwóch dni wy-

dano przeszło 200 paragonów.
Firma powstała w październiku 2007 roku, w budynku kupionym po paszarni. Trzy lata później
obiekt został rozbudowany o nową
część. Jeszcze w tym roku planowana jest kolejna rozbudowa – aby
zapewnić dodatkową przestrzeń,
ok. 400 m2, pod nowy asortyment.
„Gama” zatrudnia 10 osób, mieszkańców bliskiej okolicy. W jaki
sposób broni się przed konkurencją
wielkich sieci? – Metoda na to jest
jedna, czyli dużo pracy i dużo zaangażowania – mówił nam właściciel Grzegorz Strzelczyk. – Przede
wszystkim musimy zapewnić duży
wybór i dostępność towarów, a zatem szeroki, zróżnicowany asortyment. Bardzo ważna jest też fachowa obsługa i dbałość o potrzeby
klienta.
tm

cbUGaMa

Tort i szampan dla przedsiębiorcy

Podczas dziesięciolecia „Gamy” mieliśmypięknąpogodęipiknikowąatmosferę.

Łowicz – Warszawa|konkursDrogeriaroku2017

Sieć „Noel” doceniona
w branży kosmetycznej
Łowicz |oSMponowniedoceniona

Dwa „złote” produkty
Dwa produkty Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu
zostały docenione I miejscami
na XXV Krajowej Ocenie Serów
i Twarogów, 16-19 maja w Dąbrowie Górniczej.
Oceny zgłoszonych produktów dokonano w 13 grupach, łowicka OSM nagrody za I miejsca
odebrała w dwóch: w grupie „sery
szwajcarskie i szwajcarsko-holenderskie” za Ser Ementaler oraz
w grupie „Twarogi produkowane
wg technologii z zastosowaniem
nowoczesnych technik produkcyjnych” za Twaróg Półtłusty Bez
Laktozy. Arbitrzy oceniający w
nim produkty, robili to pod względem smakowym, prawidłowości
oznakowania, estetyki i funkcjo-

nalności produktów oraz dodatkowych informacji na opakowaniu.
Wiceprezes OSM ds. Produkcji i Skupu Anna Klimczyńska
wyjaśniła nam, że ser Ementaler
był przez OSM udoskonalany od
kilku lat, aby efekt był zauważalny i produkt smakował klientom.
– Charakteryzuje się on niepowtarzalnym, wyjątkowym smakiem,
typowym dla sera szwajcarsko-holenderskiego oraz regularnym
oczkowaniem – podkreśliła. Natomiast Twaróg Półtłusty Klinek bez
laktozy jest produktem nowym, na
rynku od kwietnia 2016 roku.
– Przyznane medale są dla nas
wyróżnieniem a zarazem motywacją do dalszej pracy – deklaruje wiceprezes Klimczyńska.
tb

Wręczenie nagród było zwieńczeniem całodniowego kongresu,
w którym uczestniczy około 750
osób. Nagrody zostały przyznane
w różnych kategoriach przez wiodące magazyny branżowe: „Wiadomości Handlowe” dla Marketu
Roku oraz „Wiadomości Kosmetyczne” dla Drogerii Roku.
– Sieci sprzedażowe nominują do tej nagrody m.in. dyrektorzy sprzedaży i marketingu poszczególnych firm producenckich
– mówi nam menadżerka Ewa

toMaSZMatUSiak

RZUt OKieM|MajówkaZGriLLeMUraDneGo
Majówkę dla
mieszkańców Starych
Grudzzorganizował19
majawybranynaradnego
tejmiejscowościandrzej
Foks.jegogoście
odwieczoradorana
biesiadowaliprzysuto
zastawionychstołach.
niewątpliwiedopisała
pogoda,azaniąteżniezła
frekwencja–byłookoło
50mieszkańców.jak
mówiłnamandrzejFoks
–imprezamiałaprzede
wszystkimsłużyćintegracji
międzymieszkańcami,
ajednocześniebyćteż
jegoformąpodziękowania
dlamieszkańców,zaudział
wostatnichwyborach
uzupełniających
dorady.tm

aGnieSZkaantoSiewicZ

Wiceprezes ds. Produkcji i Skupu Anna Klimczyńska(drugaodlewej)
wgronieprzedstawicielimleczarńnagrodzonychwkonkursieserów.

23 maja podczas gali
finałowej Kongresu
Rynku FMCG w hotelu
DoubleTree by Hilton
w Warszawie ogłoszono
wyniki 10. edycji
konkursów Market Roku
i Drogeria Roku. Nagrodę
miesięcznika „Wiadomości
Kosmetyczne” dla Drogerii
Roku 2017 w kategorii
najlepsza sieć lokalna
otrzymała sieć
„Noel” z Łowicza.

ekspedientki z drogerii "Noel" przy ul. Zduńskiej w Łowiczu ze
statuetkąnagrody.odlewej:katarzynaGajda,agnieszkaDylewska,
Paulinakosiorek.

Nowicka, córka właścicieli sieci
„Noel”. – Dlatego nagroda jest dla
nas szczególnie ważna, ponieważ
zgłosili nas do niej producenci, z
którym współpracujemy – dodaje.
Podczas przyznawania tej nagrody doceniane są takie czynniki,
jak m.in. współpraca, rzetelność,
rekLaMa

półka asortymentowa, otwartość
na nowości i to, czy dana sieć jest
sumiennym płatnikiem.
Rodzinna firma
Sieć drogerii ‚Noel” należy do
Elżbiety i Grzegorza Nowickich, z
którymi od 3 lat na stałe współpra-

cuje córka Ewa. Sieć liczy obecnie 11 sklepów na terenie 3 województw. Należą do niej punkty:
3 w Łowiczu, 2 w Łęczycy, 2 w
Sochaczewie (woj. mazowieckie)
oraz po jednym w Głownie, Turku (woj. wielkopolskie), Zgierzu
i Żychlinie. Pierwszy z nich powstał jednak w Łowiczu przy ul.
Zduńskiej. – Mama była kosmetyczną, prowadziła w tym miejscu
zakład i świadczyła usługi – mówi
nam córka właścicieli. – Później
stwierdziłam, że ten lokal bardziej
pasuje na działalność handlową –
dodaje właścicielka Elżbieta Nowicka. Początkowo był to sklep
wielobranżowy, w którym mieściły się także stoiska z odzieżą.
– W którymś momencie podjęliśmy decyzję, żeby je zlikwidować
i skupić się na branży kosmetycznej – mówi właścicielka.
Z obserwacji właścicieli wynika, że w Łowiczu sprzedają się takie same kosmetyki, jak w dużych
miastach – co może świadczyć o
zasobności portfeli. – Sprzedają
się u nas kremy po 300 zł i kupują je właściwie wszystkie kobiety
– zauważa Ewa Nowicka.
aa
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Okruchy życia
ODeSZLi OD NAS|15.05.2017–21.05.2017
15 maja: Mirosław
koczywąs,l.69;władysław
Dziedziela,l.67
16 maja: janSiejka,l.72;
wiesławPiekacz,l.50;ewa
bura,l.71
17 maja: krystynaŻaczek,
l.64
18 maja: StefanMakar,l.80

19 maja:
włodzimierzMonczakowski,
l.90
20 maja: Paweł
olszewski,l.35
21 maja: ZofiaMatusiak,
l.92,Głowno;Marianna
Łukawska,l.90,józef
Dobrzyński,l.81

WSPOMNieNiA|PoZoStanąwnaSZejPaMięci

Henryk Kolos (1931-2017)

Henryk Kolos
(1931-2017)
całejegożyciebyło
związanezŁowiczem,
tuurodziłsię,mieszkał
ipracował,awpóźniejszych
latachzostałaktywnym
członkiemklubuSeniora
„radość”.Przezbliskich
itych,którzygoznali,został
zapamiętanyjakopogodny,
uczynnyitowarzyski
człowiek.jegowielkim
hobbybyłopszczelarstwo.



rekLaMa

Urodził się 15 lipca 1931 roku
w Łowiczu. Ojciec jego był stolarzem, a matka zajmowała się
gospodarstwem domowym i wychowywaniem dzieci. Miał przyrodniego brata i siostrę. Siostra
jeszcze żyje, mieszka wraz z synem w okolicach Piły.
Henryk Kolos ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową, w której
zdobył wykształcenie ślusarz-spawacz. Początkowo pracował w zakładach metalowych w Łodzi, jednak po założeniu rodziny chciał być
bliżej domu i wówczas zatrudnił się
w zakładach metalowych w Łowiczu, zwanych tu „gwoździarnią”.
Większość swojego zawodowego
życia związał jednak z Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego (dzisiejszy zakład Agros
Nova), gdzie pracował jako mechanik urządzeń przemysłowych, początkowo tylko w warsztacie, potem też na halach. Z racji tego, że
pełnił funkcję brygadzisty, powierzono mu nadzór nad kilkuosobowym zespołem. W późniejszych
latach pracę w tym samym zakładzie podjął też jego syn Janusz
i pracuje w nim do chwili obecnej.
Jego żona Zofia (z domu Rokicka) pochodziła z Zawad w gminie
Łowicz i była nauczycielką w kl.
I-IV, uczyła też biologii i muzyki.
Najdłużej była związana ze Szkołą
Podstawową w Jamnie.
Ślub wzięli w 1955 roku w koście Świętego Ducha. Zamieszkali
przy ul. Łódzkiej, gdzie znajdował
się dom rodzinny rodziców pana
Henryka. Po ślubie podbudował on
nowy dom, w którym wychowywali dwójkę dzieci: Teresę i Janusza. Mieszka w nim teraz jego syn

z rodziną, natomiast pani Teresa
z mężem wyprowadzili się na sąsiednią ul. Anieli Chmielińskiej.
Wielką radością w życiu pana
Henryka były wnuczki Renata
i Małgorzata oraz prawnuki: 6-letni Artur i kilkumiesięczny Piotruś.
– Bardzo nam pomagał w wychowaniu córek. Kiedy mieszkaliśmy
jeszcze na Łódzkiej, a one były
małe, to woził je do przedszkola
– wspomina zięć Jan.
Złota rączka
Zawód mechanika, który wykonywał pan Henryk, sprawiał,
że posiadał on dużą sprawność
w wykonywaniu różnych napraw.
– Był „złotą rączką” – mówi nam
jego córka Teresa Szkup. – Potrafił zrobić wszystkie typowo męskie
prace, tak w pracy, jak i w domu.
Coś przykręcić, przyspawać, to nie
był dla niego problem. Był dla nas
dużą pomocą – dodaje córka.
W życiu swoich dzieci był bardzo ważną osobą. W 1996 r. zmarła ich matka Zofia. W pewnym
momencie z dwojga rodziców został im tylko ojciec. – Dla mnie
był wszystkim, taką życiową podporą – wspomina pani Teresa.
– Tata bardzo dobrze nas wychował. Wpoił w nas takie wartości jak
dobroć, uczynność, zaradność i miłość – wszystko, co potrzebne jest
człowiekowi. Dał nam to razem
z mamą – dodaje.
– Był bardzo energiczny, gdy
coś sobie zaplanował, to tak musiało być – dodaje zięć Jan. Córka
dodaje, że dla każdego miał czas,
nikomu nie odmawiał pomocy,
miał bardzo pogodne usposobienie
i z nikim nie popadał w konflikty.
„był maskotką klubu”
Cechy charakteru, które posiadał, sprawiły, że bardzo chętnie angażował się w działania społeczne.
Przez dwie kadencje był członkiem
zarządu osiedla Kostka, gdzie organizował m.in. choinki dla dzieci.
Od początku powstania był też
członkiem Klubu Seniora „Radość”. – Był duszą towarzystwa
i umiał jednać wokół siebie ludzi.
U nas w klubie był pierwszym tancerzem, na imprezach prosił do
tańca wszystkie panie – opowiada Anna Bieguszewska, przewodnicząca Klubu Seniora „Radość”.
– Był taką maskotką klubu – dodaje. Poza tym miał duże poczucie
humoru i znany był z opowiadania
kawałów. Należał do grupy kabaretowej „Uśmiech Seniora” działającej przy klubie.
Krystyna Stabryła z klubu zachowała wspomnienie z imprezy
andrzejkowej w restauracji Polonia
w Zaciszu, podczas której Henryk Kolos i ona zostali wybrani na
Króla i Królową Balu. – Był prawdziwym przyjacielem i dobrym
człowiekiem, zawsze pomógł i doradził – mówi nam pani Krystyna.
Dla przykładu opowiada o przygotowaniach do 5-lecia Klubu Seniora, kiedy bardzo stresowała się
przed wystąpieniem. – Powiedział
mi wtedy: „Nie martw się, najwyżej powiesz swoimi słowami”
– wspomina jego radę. Członkowie klubu mówią nam, że oprócz
opowiadania kawałów, bardzo lu-

bił grać, wraz z klubowiczami,
w karty, szczególnie w „tysiąca”.
Wspólne wyjazdy
nad morze
Henryk Kolos bardzo późno dowiedział się, że choruje na zaawansowaną cukrzycę typu drugiego.
– Ona mu się ujawniła dopiero
w 2010 r. – wspomina córka. Jakiś
czas później został członkiem koła
diabetyków w Łowiczu, które dawało mu możliwość uczestnictwa
w spotkaniach i lepszego zrozumienia jak żyć z cukrzycą.
Gdy podupadł na zdrowiu, do
Klubu Seniora „Radość” dołączyła jego córka i zięć. Chcieli mieć
możliwość wspólnego uczestnictwa w wyjazdach organizowanych
przez klub, również nad morze.
Razem byli m.in w Łebie, Kołobrzegu i Ustce. – W ubiegłym
roku, gdy byliśmy w Dźwirzynie,
to Henio tak bawił kawałami gości na wieczorku, że nie chcieli mu
pozwolić zejść ze sceny – wspomina Anna Bieguszewska.
Jak dodaje, z córką i zięciem łączyła ich wyjątkowa więź. – Zawsze na imieniny Henryka przynosili ciasto do klubu. Nam wtedy
było bardzo miło – opowiada przewodnicząca.
Pszczoły – jego hobby
Dla Henryka wielką pasją było
hodowanie pszczół. Za domem
miał małą pasiekę, która została mu po ojcu. Wcześniej było
w niej około 10 uli, a w ostatnim
czasie już tylko 4. Przy doglądaniu pszczół często towarzyszył mu
zięć. – On potrafił iść do tych uli
w krótkich spodenkach i bluzce
i one go nie gryzły. Ja musiałem nosić całe ubranie ochronne
i mimo to, jak tylko jakiś skrawek
ciała by mi wystawał, to i tak by
mnie użądliły – wspomina z niedowierzaniem zięć Jan.
Z małej pasieki nie miał wiele
miodu, ale chętnie się nim dzielił lub sprzedawał za mała kwotę.
– To był najlepszy miód jaki jadłam – przekonuje Teresa Szkup.
Samodzielny do końca
Córka Henryka Kolosa wspomina, że jej tata do ostatniej chwili
był samodzielny. Jeszcze dwa lata
przed śmiercią jeździł samochodem, ale miał niezawiniony wpadek i znalazł się w rowie. – W pudełku wiózł kotkę do weterynarza
i ona zaczęła mu się w nim szamotać. On zaczął ją uspokajać i wtedy
stracił panowanie nad kierownicą.
Na szczęście nic takiego mu się nie
stało, miał tylko stłuczone żebra
– wspominają córka z mężem.
Później przemieszczał się już
rowerem, jednak ze względu
na warunki pogodowe nie zawsze
mógł to robić. – Miał takie powiedzenie: „W domu to ludzie umierają” – wspomina Teresa Szkup,
tłumacząc, że lubił sobie organizować czas. Znajomi śmieli się, że
nazwisko „Kolos”, które nosił, zupełnie do niego nie pasowało, bo
był niskiego wzrostu i drobnej budowy ciała.
Zmarł niespodziewanie, na skutek udaru, 20 stycznia 2017 roku,
w wieku 86 lat.
aa
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Łowicz|ProgramerasmusPlusuczyotwartości

Zyskać przyjaźń na całe życie
dokończenie ze str. 14

Łowicz|Publikacjaewytomczak

Zwyczaje weselne
opisane wierszem
„Jak to dawniej na weselu bywało...” – to tytuł publikacji autorstwa łowickiej twórczyni ludowej Ewy Tomczak, która właśnie
została wydana. Jest to poemat
pisany gwarą łowicką, opisujący
zwyczaje weselne na Ziemi Łowickiej. Poza tekstem Ewa Tomczak jest autorką kilku ilustracji,
jakie zamieszczono w 25-stroniowej publikacji. Przedstawiają one ślubny wianek, parę młodych, swatów, scenę pożegnania
młodych przed wyjazdem do ślubu, odjazd do ślubu, oczepiny oraz
modlitwę młodych przed obrazem
Matki Bożej.
Nie jest to pierwsza jej publikacja, która ukazała się drukiem.
Powiatowa Biblioteka Publiczna wydała w 2009 roku tomik jej
wierszy pt. „Hej, ode wsi do miasta”, a Urząd Miejski w 2010 roku
„Legendę o Łowiczu”, ilustrowaną wycinankami Marii Stachnal.
Ewa Tomczak pisząc te wersy, inspirowała się książką „Księżacy” Anieli Chmielińskiej,
w której zostało opisane wesele łowickie z 1910 roku. Reprint „Księżaków” poetka ludowa otrzymała

od Agnieszki Krajewskiej, której
drukarnia wydaje wiele regionalizmów, także historycznych.
W rozmowie z nami poetka
wyraziła wielką radość z tego, że
poemat został wydany, podkreślając, że pomógł jej w tym Urząd
Miejski. Z wydrukowanych 200
egzemplarzy do ŁOK trafiło 20
sztuk, pozostałymi dysponuje autorka, która wręcza je osobom,
które podobnie jak ona zafascynowane są łowickim folklorem m.in.
z Zespołu Śpiewaczego Ksinzoki
czy Klubu Seniora, do którego należy. Przewodnicząca klubu Anna
Bieguszewska powiedziała nam,
że na pewno zostanie zorganizowana promocja publikacji, ale nie
w tym momencie, ponieważ 27
maja 50-osobowa grupa członków
klubu wyjeżdża na wypoczynek
do Dźwirzyna.
Ewa Tomczak powiedziała nam, że ma pomysł na opisanie wierszem innych zwyczajów ludowych, które odchodzą
w zapomnienie, np. związanych
z chrztem św. Nie potrafi jednak
pisać na siłę, musi do tego dojrzeć,
mieć wenę.
mwk

aGnieSZkaantoSiewicZ

Pożegnanie przed odjazdem do ślubu –jednazilustracjiautorstwa
ewytomczakzamieszczonawpublikacji.

Jego ulubionym daniem jest kebap, który różni się od znanego
nam kebabu, gdyż mięso jest nadziewane na szaszłyk.
Chłopcy zauważyli też kilka
różnić między szkołami, do których uczęszczają. Ignacy dowiedział się od Ahmeta, że w jego
szkole na wszystkich lekcjach
i przerwach uczniowie mogą się
posługiwać telefonami komórkowymi. W polskiej szkole wciąż
jest to niedopuszczalne. Ponadto
szkoła w Turcji jest wyposażona
w stołówkę z darmowymi posiłkami, która serwuje m.in. ulubiony kebap Ahmeta.
Nastolatek z Turcji zapamięta z wizyty w Polsce stare miasto
w Warszawie i wiatraki w skansenie w Maurzycach. Ignacy, dzięki
programowi Erasmus Plus, zyskał
wielu nowych przyjaciół z Turcji,
Włoch i Hiszpani. Ma nadzieję,

że te znajomości będą kontynuowane.

Nauczycielka wychowania fizycznego Rosa Baroles z Katalonii
i Andrzej Górniak z3awGimnazjumnr2wspólnietańcząbelgijkę.

Nietypowe lekcje
W piątek goście i polscy gimnazjaliści razem uczestniczyli
w lekcjach, które poprowadzili dla
nich nauczyciele Gimnazjum nr 2
i ci, którzy przyjechali z młodzieżą w ramach programu Erasmus
Plus. Na tę okazję Aneta Walkiewicz przygotowała ciekawe zajęcia taneczne. – Zaczęliśmy od
tańca belgijskiego, potem moi
uczniowie zaprezentowali walca
angielskiego i kujawiaka, którego
teraz się uczą. Były też elementy
fitnessu i stretchingu, ponieważ
zależało mi na tym, żeby zajęcia
były urozmaicone i aby uczniowie
z wymiany mogli zobaczyć, czego
my się uczymy – powiedziała nam
Aneta Walkiewicz. Tego dnia odbyło się wiele innych zajęć, m.in.
językowych i śpiewu. Bez wątpienia: to była ciekawa wymiana. aa

Łowicz – Częstochowa |362.ŁowickaPielgrzymkanajasnąGóręjużzakilkadni

„Jaskółka” już się szykuje do startu
29 maja mszą św. o godz. 6.00 odprawioną
w kościele sióstr bernardynek w Łowiczu przez
biskupa seniora Józefa Zwitkowskiego rozpocznie
się 362. Łowicka Pielgrzymka na Jasną Górę.
W tym roku będzie się ona odbywała pod hasłem „Idziemy, by
głosić!”, które nawiązuje do hasła
trwającego roku duszpasterskiego
„Idźcie i głoście”.
Zapisy osób chętnych do wzięcia udziału w pielgrzymce prowadzone są w parafiach oraz w kościele sióstr bernardynek. Istnieje
też możliwość zapisania się na
pielgrzymkę w trakcie jej trwania. Łowicka pielgrzymka, nazy-

udział we mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu. Odprawi ją bp
Zawitkowski.
Na noc z soboty na niedzielę
pielgrzymi mają zapewniony nocleg w jednej z częstochowskich
szkół, choć w latach poprzednich
nie korzystała z tego cała grupa. Program niedzielny (4 czerwca) jest następujący: o godz. 6.00
– msza św. w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, 7.00 – droga
krzyżowa na wałach, po niej czas
na osobistą modlitwę i odpoczynek. Uroczyste pożegnanie w kaplicy zaplanowano o godz. 13,
zaś powrót autokarami ok. godz.
14. Ks. Frelek powiedział nam, że

wana „jaskółką pieszego pielgrzymowania”, dotrze na Jasną Górę
w przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego – czyli w sobotę, 3 czerwca. Jak nam
powiedział ks. Wiesław Frelek,
przewodnik pielgrzymki, powitanie 362. Łowickiej Pielgrzymki przez ojców paulinów oraz bp.
Józefa Zawitkowskiego zaplanowane jest o godz. 14.30. Godzinę
później, o 15.30, pątnicy wezmą

w poprzedniej pielgrzymce szło
około 380 osób i taka liczba uczestników utrzymuje się od kilku lat.
W grupie tej są osoby w różnym
wieku, a grupą, która się co roku
pojawia, są uczniowie ze Zduńskiej
Dąbrowy pod opieką katechety.
Z łowickich parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce i Chrystusa Dobrego Pasterza na Bratkowicach oraz Św.
Apostołów Piotra i Pawła z Żychlina (gdzie ks. Frelek jest proboszczem) wyruszają parafianie
kilkoma autokarami, aby powitać
pielgrzymów w Częstochowie. To
powitanie też stało się częścią majowej pielgrzymki.
mwk

Łowicz|charytatywnykoncertwartPiwnicy

Dużo słońca dla Natana

Grupa Cosmo (zlewejPiotrklimkiewicz,zprawejDominikkosma)
wrazzjednązmłodychfanek.

toMaSZMatUSiak

Przypomnijmy, że pięciomiesięczny Natan choruje na rdzeniowy zanik mięśni, a niezbędny
dla niego sprzęt kosztuje około 22
tys. zł. Za organizację tego wydarzenia wzięły się niezawodne
w takich sytuacjach łowiczanki
– Karolina Antoniak i Agnieszka
Kołaczek, a pomogła im Katarzyna „Katka” Rakowska, wspierająca imprezy charytatywne w całej Polsce. Imprezę prowadził DJ
Marcel, który na początku zaprosił na scenę rodziców Natana –
Ewelinę i Tomasza, którym trudno było ukryć wzruszenie.
Cykl koncertów rozpoczęła
młoda skrzypaczka Nikola Rosa,
która niedawno sama zmagała
z ciężką chorobą, a akcje charytatywne wspierała już wcześniej.
Prowadzący imprezę zdradził, że
rodzice Natanka marzą, by chłopiec kiedyś grał na skrzypcach,
więc to instrument szczególnie im
bliski.
Sporo było wykonawców grających diso-polo. Pojawili się

toMaSZMatUSiak

Przeszło 7000 złotych na leczenie Natana Szwarockiego udało się zebrać dzięki
zorganizowanemu w łowickiej Art Piwnicy koncertowi i zabawie po jego zakończeniu.
Imprezie towarzyszyło hasło „Łapiemy słońce dla Natanka”.

Prowadzący imprezę DJ Marcel oraz rodzice Natana –ewelinaitomaszSzwaroccy.

Mały z Dużym, Discoboys, Maczo i Cosmo. Dla Cosmo był to

szczególny występ, ponieważ panowie z tego zespołu pamięta-

ją, jak niedawno grali na weselu
Eweliny i Tomasza Szwarockich.

Wystąpiła także Karina Sędkowska-Staszewska, znana w Łowiczu wokalistka i instruktorka wokalu, a przy tym także miejska
radna.
Furorę na scenie zrobił Mirosław Elimer, który naśladuje Freddiego Mercurego, zarówno w wyglądzie, ruchach scenicznych, jak
i – co jest nie lada sztuką – w śpiewie (o głosie Mercurego często
mówi się, że jest niepodrabialny).
Sobowtór legendarnego wokalisty
wykonał oczywiście największe
przeboje z repertuaru Queen.Po
serii koncertów zabawę taneczną

do późnych godzin nocnych prowadził DJ Vaco.
Dzięki wejściówkom, dobrowolnym datkom, a także zlicytowanym maskotkom i rękodziełom, udało się organizatorom
uzbierać 7253 zł i 10 euro.
Jak mówiła nam Karolina Antoniak – z frekwencji można było
się cieszyć, podobnie jak z całego
koncertu. Wśród słuchaczy były
też Magda Więcławska i Agnieszka Kuźnicka, dla których niedawno organizowane były podobne
akcje, a które teraz mocno dopingują Natana.
tm
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„Kopiujemy Chełmońskiego”–warsztatyłowickiegoUniwersytetuiiiwiekuwMuzeumwŁowiczu.

toMaSZMatUSiak

toMaSZMatUSiak

Fotoreportaż

Koncert Centrum edukacji Muzycznej. Dominowaływnimkompozycjemuzykiklasycznej.

Łowicz, Nieborów|nocMuzeów2017

Tej nocy muzea nie poszły
spać wcześnie

eLŻbietawoLDan-roManowicZ

Państwo Wojdowie z Łowiczapodczasrodzinnegozwiedzania
ekspozycjimuzealnej.

Były też różnego rodzaju
warsztaty i zajęcia dla dzieci –
sporo rodzin już od wejścia pytało o nie – czy zwiedzanie ekspozycji z przewodnikami PTTK – ze
względu na duże zainteresowanie,
także rdzennych mieszkańców
Łowicza, trzeba było przeprowadzić dodatkowe rundy. Ostatnim
punktem programu było spotkanie „M(n)ocne opowieści. Kryminalne zagadki Łowicza”, podczas
którego dr Tomasz Romanowicz
zachęcał wszystkich zainteresowanych do poznania ciemnej
strony historii Ziemi Łowickiej.

Krzesełka na koncercie przed pałacem w Nieborowie były pozajmowane przez słuchaczy,
aleprzypięknejpogodzieprzyjemniebyłoposłuchaćariioperowych,siedzącnatrawce.

toMaSZMatUSiak

Noc Muzeów w Walewicach. FinałpokazumodyXViii-wiecznej.Modelkiimodeleztowarzystwa
Stanisławowskiegoprezentująsiępubliczności.PolewejprezesgrupyPawełMałecki.

– zaproponował je w konkursie,
w którym brał udział pod fikcyjnym nazwiskiem. Otwarto też wystawę „Światło i czas” Agnieszki
Kopczyńskiej i Jadwigi Dębskiej,
którą można nadal oglądać. Tradycyjnie już w czasie Nocy Muzeów
ogłoszono wyniku konkursu „Muzealne spotkania z fotografią”.
Skoro „Noc Muzeów” w Łowiczu, to nie mogło też zabraknąć akcentów muzycznych –
w zabytkowej Kaplicy św. Karola Boromeusza zagrali uczniowie
i nauczyciele Centrum Edukacji
Muzycznej w Łowiczu.

toMaSZMatUSiak

Drzwi do Muzeum w Łowiczu
zostały otwarte przed 17. Jedną
z pierwszych atrakcji była wystawa „Pan radca Klimecki” przygotowana przez Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział
w Łowiczu. Przy okazji można
było zwiedzić archiwum, wchodząc przez zamknięte na co dzień
przejście z Sali Barokowej muzeum. Ciekawe było spotkanie
z pasjonatem wycinankarstwa
Edwardem Noniewiczem i warsztaty zorganizowane później na
jego bazie – miały trwać do 21,
skończyły się po 22 ze względu na
duże zainteresowanie.
Można było też obejrzeć kolekcję (a właściwie połączone kilka
kolekcji) kart pocztowych z Henrykiem Sienkiewiczem bądź scenami z jego powieści. Mało kto
wie, że to Sienkiewicz wymyślił polskie słowo „pocztówka”

toMaSZMatUSiak

Za nami tegoroczna Noc Muzeów. Zarówno łowiczanie, jak i wielu przyjezdnych, odwiedziło
Muzeum w Łowiczu i Pałac Książąt Radziwiłłów w Nieborowie – frekwencja była zbliżona
do tej w poprzednich latach. Około 500 osób odwiedziło też Walewice. Nowością było włączenie
do tej ogólnopolskiej akcji także zabytkowej baszty generała Stanisława Klickiego.

„Don Giovanii” Mozarta na dziedzińcu przed pałacem–koncertoperowygodzienksiążąt.wystąpiłamocna
grupaartystówwarszawskiejoperykameralnejiwydziałuwokalnegoUniwersytetuMuzycznegoim.F.chopina.
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iza prezentuje wycinankę,jakąwykonałazpomocąmamy.

toMaSZMatUSiak

Warsztaty plastyczne w muzeum,czytopodczasnocyMuzeów(nazdjęciu),czytowzwykłedni–zawszemajągrupęzainteresowanychuczestników.

Jedną z atrakcji Nocy Muzeów w Nieborowiebyłozwiedzanieoranżerii.

rowym. Na scenie rozstawionej
przed wejściem do pałacu został
zaprezentowany „Don Giovanii”
Mozarta. Wystąpili soliści Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina z zespołem kameralistów
Opery Narodowej i Warszawskiej
Opery Kameralnej pod batutą Lilianny Krych. W organizacji tego
koncertu muzeum było wspierane

Zduńkskiej. Wybór napoju nie był
przypadkowy, entuzjastą rumianku był bowiem sam generał Stanisław Klicki. Basztę odwiedziło
tego dnia około 200 gości, a wypito 20 litrów rumianku.
Uczta dla ucha i dla oka
W pałacu książąt Radziwiłłów w Nieborowie Noc Muzeów
została otwarta koncertem ope-

finansowo przez gminę Nieborów
i starostwo powiatowe w Łowiczu.
– Wiemy, że mamy tu lokalnych
miłośników kultury wysokiej, którzy na koncerty muszą jeździć do
Łodzi czy Warszawy – mówiła
nam Monika Antczak, rzecznik
prasowy Muzeum w Nieborowie
i Arkadii. – To był ukłon w ich
stronę, chcieliśmy dać im coś cennego tu, na miejscu, za darmo.

Wskrzeszono epokę
stanisławowską
W Walewicach natomiast Towarzystwo Stanisławowskie, czyli
grupa rekonstrukcji historycznej,
nawiązująca do stylów II połowy
XVIII w., prezentowało na tyłach
pałacu ubiory i obyczaje arystokracji oraz wpływowego mieszczaństwa tego okresu.
Można było podziwiać różne
kobiece suknie, żakiety, kapelusze
oraz męskie fraki – a także modne wtedy bardzo wysokie fryzury
– coiffure a la puf. Widzowie pokazu nie kryli zachwytu. tm, ewr

toMaSZMatUSiak

Nowy punkt na mapie
Nocy Muzeów
Po raz pierwszy do Nocy Muzeów została włączona baszta generała Klickiego w Łowiczu. To
pomysł Zarządu Osiedla Stare
Miasto oraz Tomasza Fijałkowskiego i współpracujących z nim
grup pasjonatów historii i militariów. Jak mówili nam sami organizatorzy – odtąd Noc Muzeów
przy baszcie ma być organizowana corocznie.
Imprezę otwarto hucznie –
w sensie dosłownym, ponieważ
wystrzałem z moździerza i salwą z karabinów. Rekonstuktorzy

zaprezentowali się w mundurach
i strojach z różnych epok, na przykład Fińskiego Pułku Strzelców
Gwardii, 3 Pułku Piechoty z Rypina, GRH Kompanii Saperów
czy też mundury szwedzkie z czasów II wojny światowej. Imponująco wyglądał też Sławomir Jodełka w stroju szlacheckim ze złotego
wieku Rzeczypospolitej. Swoje
stoisko miało Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina, prezentowali na nim min. dzieje ich
miasta podczas II wojny światowej, a także losy żołnierza 10 PP
Goście mogli tego dnia wejść
na górę baszty z XIX wieku
i zwiedzić jej wnętrze wraz z Izbą
Generała Klickiego i Izbą Harcerską. Ponieważ było gorąco,
a szczególnie wszystkim w mundurach, podawano dla ochłody
napar z rumianku przygotowany przez sklep zielarski z ulicy

Przedstawiciele Stowarzyszenia 3 PP Legii Nadwiślańskiej. Pierwszyzlewejjegoprezes–jacekborowski.
Litera„n”najegorogatywcetooczywiścieinicjałnapoleonabonapartego.

toMaSZMatUSiak

Pierwszy raz zorganizowano zajęcia o tej tematyce.
Do Muzeum w Łowiczu podczas tej Nocy Muzeów przyszło
ponad 1100 osób, podobnie jak
w latach ubiegłych.

toMaSZMatUSiak

Amelka (8 lat) i Łucja (6 lat) świetnieporadziłysobiezzadaniem
odnalezieniawmuzeumobrazuzkolorowankiipomalowaniugo
kredkaminawłaściwekolory.

Samego koncertu wysłuchało
około 300 osób.
Kolejna atrakcja przygotowana
z dużym rozmachem została zaprezentowana już po zapadnięciu
zmroku. Były nią tratwy z pomarańczami, oświetlone lampionami, płynące po wodzie. Nawiązano w ten sposób do wielkiego
przedsięwzięcia księżnej Heleny z lat 90. XVIII wieku, która
drogą wodną sprowadziła z Drezna do Nieborowa największą na
świecie kolekcję drzew cytrusowych.
W czasie Nocy Muzeów można było zwiedzać pałac i oranżerię. Kompleks pałacowy w Nieborowie odwiedziło w czasie tego
wydarzenia 1757 osób (muzeum
dysponuje urządzeniem pozwalającym to dokładnie zarejestrować), co jest frekwencją podobną
do ubiegłych lat.

tomasz Fijałkowski, Sławomir Jodełka i Romana Fijałkowska–popularyzująwiedzęhistorycznąpoprzez
rekonstrukcje.
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Kultura
Bolimów |Zanocujwbibliotece,niebędzieszżałował

Zduny|Domkultury

Sen jest w programie
Gmina Biblioteka Publiczna w Bolimowie
przygotowała dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat
niezwykłą atrakcję – będą mogły spędzić noc
w bibliotece wśród książek i wziąć udział w ciekawych
zajęciach. Czas na sen też jest w programie.
– Po raz pierwszy nasza noc
w bibliotece będzie z nocowaniem, w czasie dwóch poprzednich edycji dzieci były do nas
do godziny 23 i potem wracały
do domów – powiedziała nam
dyrektor GOK i biblioteki Irena Śmigiera-Milewska, dodając,
że liczy w tym roku na większe
zainteresowanie. W poprzednich
latach w nocy w bibliotece brało
udział po kilkoro dzieci. Biblioteka czeka do 31 maja na zgłosze-

nia dzieci, które chciałyby przeżyć ciekawą przygodę, spędzić
noc z 3 na 4 czerwca wśród książek, włączając się tym samym
w ogólnopolskie przedsięwzięcie pod nazwą Noc Bibliotek –
„Czytanie porusza”.
Zainteresowani mają stawić się
3 czerwca o godz. 20 w książnicy. Po powitaniu dzieci zostaną
zaproszone do wspólnego czytania ulubionych lektur, które każde
z nich będzie mogło przynieść ze

Noc Bibliotek dla dzieci
Biblioteka Publiczna w Zdunach zaprosiła swoich najaktywniejszych i najmłodszych czytelników na Noc Bibliotek, dzieci
będą miały okazję spędzić noc
w bibliotece. Akcja taka w Zdunach organizowana będzie po raz
pierwszy, ale ma ona zasięg ogólnopolski. W tym roku organizowana będzie po raz trzeci, pod hasłem „Czytanie porusza”.
W Zdunach Noc Bibliotek zaplanowano 2/3 czerwca i jest to
dzień wcześniej niż data ogólnopolska. Z propozycji będzie mogło skorzystać 26 dzieci – laureatów prowadzonej w gminie
Zduny akcji „Poczytelniczek”
oraz związanego z nią konkursu na „Literacki dzienniczek Poczytelniczka”. Decyzję o tym,
czy dziecko będzie brało udział

sobą. Czytane będą obszerne fragmenty. O godz. 20.30 przewidziano warsztaty plastyczne, których
tematem będzie zaprojektowanie
i wykonanie okładki na przyniesioną książkę. Godzinę później przewidziano kolację, którą
uczestnicy przygotują wspólnie.
Od godz. 22 rozpoczną się gry
i zabawy oraz wspólne oglądanie
filmów dla dzieci. Od 2.00 przewidziano sen, który potrwa do
godz. 7.00, aby o godz. 7.30 zasiąść do śniadania, o godz. 8. noc
w bibliotece dobiegnie końca.
Dzieci chcące wziąć udział
w akcji będą musiały przynieść
ze sobą śpiwory. Materace oraz
składniki do przygotowania posiłków zapewnia biblioteka.
tb

w Nocy Bibliotek, podejmą rodzice. Organizatorzy nie chcą zdradzać całego programu spotkania,
ponieważ chcą dzieci zaskoczyć,
zrobić im niespodziankę. Kilka informacji jednak możemy podać:
dzieci przyjdą do biblioteki na
12 godzin – akcja rozpocznie się
2 czerwca od godz. 20, zakończy
o 8 rano. Mają być zaopatrzone
w śpiwory, karimaty lub materace, latarki i przybory toaletowe.
Wezmą udział w grach i zabawach, będą rozwiązywać zagadki,
wysłuchają opowieści, będą myszkować po bibliotece i spotkają się
z tajemniczymi gośćmi.
Warto dodać, że „Poczytelniczek” to akcja polegająca na tym,
że pracownicy Biblioteki Publicznej w Zdunach odwiedzają co miesiąc dzieci z klas II i III

szkół podstawowych w Bąkowie
i w Zdunach. Stwarzają każdemu uczniowi możliwość wypożyczenia jednej książki, ale przede
wszystkim zachęcają do odwiedzania placówki i samodzielnego
wypożyczania kolejnych tytułów.
Dzieci te mogą założyć dzienniczek, aby w nim wpisywać autora i tytuły przeczytanych książek.
Niekiedy wykonują ilustrację lub
wpisują kilka zdań o książce.
Pod koniec roku szkolnego bibliotekarze nagradzają najaktywniejszych czytelników oraz
te dzieci, których dzienniczki są
najciekawsze. Akcja nazywa się
„Poczytelniczek”, ponieważ jest
dla uczniów kontynuacją „Czytelniczka”, podobnej akcji, ale adresowanej dla dzieci z oddziałów
„0” oraz klas I. One również wypożyczają książki, ale nie zakładają jeszcze dzienniczków. Ich aktywność czytelnicza również jest
nagradzana.
mwk

Bolimów|konkursrecytatorski

Zduny|Domkulturyzachęcadziecidośpiewania

8 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie odbył się 37. Mały Konkurs Recytatorski. Wzięło w nim udział 32
uczniów z czterech szkół z terenu gminy Bolimów. Szóstka laureatów wystartowała 16 maja
w finale powiatowym, który odbył
się w Centrum Kultury i Sztuki
w Skierniewicach.
Spośród reprezentantów gminy najwyższe, III miejsce w swojej kategorii zajęła Oliwia Tarczyk z Gimnazjum w Bolimowie.
Oprócz niej w kategorii uczniów
klas III – IV wyróżnienie otrzymała Marysia Kowalska z SP
w Bolimowie.
W eliminacjach gminnych jury
konkursu przyznało nagrody:
w grupie klas I – II dla Marii Bogusiewicz z kl. II SP w Bolimowie
za recytację wiersza pt. „Daktyle”
Danuty Wawiłow i Gabrieli Cieślik z kl. II SP Bolimów za recytację wiersza pt. „Krowa” Katarzyny Szyngiery.
W grupie klas III – IV nagrody otrzymali Jakub Rogoziński
z kl. III SP w Huminie, który
recytował wiersz pt. „Czapka niewidka” Jana Kazimierza Siwka

„Tra la la...” to nazwa Gminnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej,
który w czerwcu planuje zorganizować Dom Kultury w Zdunach.
Zapisy chętnych przyjmowane
będą do 6 czerwca, przesłuchania
wykonawców – 14 czerwca.
Propozycja adresowana jest do
dzieci z terenu gminy uczęszczających do szkół podstawowych.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są poprzez szkoły, ale też indywidualnie. Jury oceniać będzie
odrębnie występy solistów oraz
zespołów w dwóch kategoriach:

rekLaMa

GokboLiMów

Dwie reprezentantki gminy nagrodzone Trwają zapisy na Przegląd Piosenki Dziecięcej

Uczestnicy finału konkursu recytatorskiego w Skierniewicach,
odlewejMarysiabogusiewiczkl.iiSPbolimów,Marysiakowalskakl.iii
SPbolimów(zdobywczyniwyróżnienia),jakubrogozińskikl.iiiSPhumin
iGabrysiacieślikkl.iiSPbolimów.

i Maria Kowalska z kl. III SP
Bolimów za recytację wiersza
pt. „Plociucha” tego samego autora.
W grupie klas V-VI nagród nie
przyznano, wyróżnienie otrzymał Mikołaj Siekiera z kl. VI SP
w Kęszycach za recytację wiersza
Hanny Niewiadomskiej pt. „Kropka”.

W kategorii gimnazjów nagrody otrzymały: Oliwia Tarczyk
z kl. I za recytację utworu pt. „Satyra na bożą krówkę” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz
Wioleta Bartosiewicz z kl. II za
wyrecytowanie wiersza pt. „Sześć
krzyżyków ciotki, czyli kuracja
upiększająca” Ludwika Jerzego
Kerna.
tb

uczniów klas I-III oraz IV-VI.
Każdy solista lub zespół będzie
mógł wykonać tylko jeden utwór
w języku polskim, o dowolnej tematyce, ale dostosowanej do jego
wieku. Czas występu określono
do 5 minut.
Organizatorzy przeglądu podkreślają, że „Tra la la...” to propozycja nowa i stara, ponieważ
DK w Zdunach od lat organizuje przeglądy i festiwale. Cieszą się
one dużym zainteresowaniem, ale
mało jest w nich wykonawców
z gminy Zduny. Aby zachęcić do

Gmina Zduny|Dyskusyjnyklubksiążki

Spotkanie z Reymontem w tle
Pół roku działalności Dyskusyjnego Klubu Książki w Zdunach,
150. rocznica urodzin Władysława Stanisława Reymonta i trwający w województwie łódzkim Rok
Reymonta (ustanowiony przez
Sejmik Województwa Łódzkiego)
były przesłankami, które skłoniły
Bibliotekę Publiczną i Dom Kultury Gminy Zduny do zaplanowa-

nia uroczystego spotkania „Z Reymontem w tle”.
Spotkanie takie obędzie się
30 maja w plebanii w skansenie
w Maurzycach. Do udziału w nim
zostali zaproszeni członkowie
DKK we Zdun, a także przyjaciele miejscowej biblioteki i członkowie innych DKK z gmin ościennych, w tym z Łowicza.

śpiewania najmłodsze pokolenie, placówka zdecydowała się na
nową imprezę, wyłącznie dla miejscowych dzieci.
Pracownicy DK zachęcają dzieci ze szkół podstawowych w Bąkowie i Zdunach do zaprezentowania
się na scenie, podzielenia się talentem i radością ze śpiewania.
Organizatorzy planują wspomagać uczestników tej imprezy
bezpłatnymi zajęciami wokalnymi w DK, zapraszać do występów
oraz zachęcać do udziału w innych
konkursach, poza gminą.
mwk

Jak nam powiedziała Halina
Anyszka, dyrektor DK w Zdunach, zaproszeni goście będą
mieli możliwość zwiedzenia
skansenu. Potem wezmą udział
w spotkaniu ze Zbigniewem Staniem z Lipiec Reymontowskich
– gawędziarzem i kolekcjonerem pamiątek związanych z twórczością W. Reymonta. W dalszej
części spotkania będzie czas na
rozmowy nie tylko o książkach
i poczęstunek, który ma mieć
księżacki charakter.
mwk
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Bolimów|naplaniezdjęciowymdofilmudokumentalnego

Tu pisał się jeden z rozdziałów historii broni
masowego rażenia. Teraz powstaje o tym ﬁlm

Pomysłodawcą oraz reżyserem
filmu jest pochodzący z Bolimowa Ireneusz Skruczaj – niezależny
montażysta telewizyjny i filmowy,
pracujący na co dzień przy produkcjach rozrywkowych i sportowych, szerzej znany pod szyldem
Skru Production.
Kręcony w Bolimowie dokument historyczny będzie jego debiutem reżyserskim na dużym
ekranie. – Wszystko zaczęło się
od opowieści mojego ojca, które
on znał z przekazów dziadka. Od
dziecka gdzieś ta wojna w moim
życiu „kołatała” – mówi nam Ireneusz Skruczaj.
Na pomysł nakręcenia filmu
wpadł po tym, jak w Bolimowie
zaczęły być organizowane rekonstrukcje historyczne bitew, które
on nagrywał. – Ruszyła mi wtedy wyobraźnia. Zorientowałem
się, jak bardzo ten temat jest niewykorzystany, choćby od strony
technicznej. Grupy rekonstrukcyjne miały przecież kompletne
stroje, a jej członkowie doskonale
znali wydarzenia, które odgrywali – mówi.
Przy produkcji pracuje wraz
z nim ekipa młodych i zaangażowanych ludzi. Film ma trafić do
kin jesienią, jednak w Łowickim
Ośrodku Kultury zobaczymy go
przedpremierowo.
„Obłoki śmierci” – czyli
śmiercionośny gaz
Gościliśmy na planie filmowym w sobotę, 13 maja. Wówczas kręcone były kluczowe sceny
ataków gazowych. Według źródeł historycznych Niemcy wykorzystali do nich pod Bolimowem
12.000 butli z ciekłym chlorem –
toksycznym odpadem z koncerrekLaMa

Żołnierze konali
w męczarniach
Pierwsze ataki w warunkach
bojowych z użyciem broni chemicznej Niemcy przeprowadzili

jesttakascena,
gdyniemcywchodzą
dookopówiwidzą
zagazowanychruskich.
wówczasmójbohater,
ślązak(...)usłyszał
modlitwępopolsku.
Zacząłpodawaćtlen,
aspontaniczniezanim
poszłaresztażołnierzy.
tobyłtakiwidok,który
nawetnajtwardszeserce
poruszył.
ireneusz Skruczaj

Charakteryzacja na planie. jednymzeskutkówdziałaniachloru
byłoczernienietwarzy,dlategomakijażystkimusiałymalowaćtwarze
odtwórcówrólruskichżołnierzywłaśnienaczarno.

pod belgijskim Ypres, jednak na
znacznie mniejszą skalę niż pod
Bolimowem. Powstał tu nawet
specjalny 36. pułk gazowy (równolegle do 35. w Belgii), odpowiedzialny za przeprowadzenie
ataków gazowych.
– Chlor był straszny w skutkach, wypalał śluzówkę, powodował pękanie płuc i czernienie
twarzy. Rosyjscy żołnierze konali
w konwulsjach – opowiada Dymecki. –
Żołnierze nie mieli żadnej
ochrony ani drogi ucieczki. Gdyby wyszli z okopów, to zostaliby zastrzeleni z karabinu przez
Niemców. Poza tym oni nie wiedzieli, czym jest ta chmura, mogli
pomyśleć, że to zwykła kurtyna
dymna przed atakiem – tłumaczy
Dymecki.
Widok konających żołnierzy
sprawił, że nawet Niemcy byli
przerażeni skutkami zastosowania
tej niehumanitarnej broni. – Jest
taka scena, gdy Niemcy wchodzą
do okopów i widzą zagazowanych
Ruskich. Wówczas mój bohater, Ślązak (...) usłyszał modlitwę
po polsku. Zaczął podawać tlen,
a spontanicznie za nim poszła
reszta żołnierzy – opowiada nam
reżyser. – To był taki widok, który
nawet najtwardsze serce poruszył
– przekonuje.
W swoim filmie twórcy pragną wyeksponować też wątek, iż
po obu frontach bitwy walczyli
i ginęli Polacy. – Polscy żołnierze
walczyli przeciwko sobie w obcych armiach dwóch mocarstw:

aGnieSZkaantoSiewicZ

agnieszka.antosiewicz@lowiczanin.info

ekipa filmowa na planie „Obłoków śmierci – Bolimów 1915”.
wcentrumfotografiiiireżyseriwspółscenarzystaprodukcjiPiotrjasiński
(fioletowakoszulkaiokulary).

aGnieSZkaantoSiewicZ

aGNieSZKa
aNTOSieWiCZ

nów chemicznych. Jak powiedział
nam odpowiedzialny za efekty pirotechniczne na planie prezes Stowarzyszenia Inicjatywy Ziemi
Bolimowskiej, miłośnik historii
i wieloletni organizator rekonstrukcji historycznych Adam Dymecki, wynalazcą tej śmiercionośnej
broni jest chemik niemieckiego
pochodzenia i noblista Fritz Haber – jedna z głównych postaci w
ekranizacji. – Niemcy dążyli do
tego, by wynaleźć broń doskonałą, która pozwoli im wygrać wojnę. On (Fritz Haber – przyp. red.)
cały swój umysł naukowca skupił,
na tym, by tę broń wyprodukować
– opowiada Dymecki.
Jak wyjaśnia, na planie zdjęciowym do nakręcenia scen ataków
gazowych wykorzystuje się święcę dymną pirotechniczną koloru
żółto-zielonego, gdyż tak wygląda chlor.

aGnieSZkaantoSiewicZ

Trwają zdjęcia do filmu dokumentalnego
„Obłoki śmierci – Bolimów 1915”, relacjonującego
rozgrywającą się – przed ponad 100 laty
– w dolinach rzek Rawki i Bzury, bitwę pozycyjną
wojsk rosyjskich i niemieckich, podczas której
po raz pierwszy w tej części Europy i na taką skalę
zastosowano broń chemiczną.

Przygotowania do nakręcenia sceny,wktórejniemcywchodządookopów
iwidzązagazowanychruskich.niektórzyznichkonająwkonwulsjach.

pruskiej i carskiej – przypomina
reżyser. – Na całym froncie dochodziło do bratobójczych walk
między Polakami – dodaje.
Fritz Haber – ojciec
broni chemicznej
To wszystko oraz postać Fritza
Habera, inspirowały go do nakręcenia filmu. – Ani go nie oczerniam, ani nie wybielam. Chcę
pokazać przez pryzmat bolimowski, co zrobił ten człowiek – mówi
nam reżyser. Jako ciekawostkę
mówi nam, że po przybyciu na
miejsce bitwy pod Bolimowem
Haber podchodził do nieżyjących
żołnierzy bardzo instrumentalnie, jak do obiektów laboratoryjnych, sprawdzając im m.in. zaniebieszczenie gałki ocznej po użyciu

chloru. – On cały czas na tych ludziach eksperymentował – tłumaczy. Jak bardzo musiał być bezwzględny, pokazuje fakt, iż jego
żona, również naukowiec – Klara Haber, po ataku pod belgijskim
Ypres zagroziła mężowi, że jeśli
nie wycofa się ze swoich eksperymentów, to ona popełni samobójstwo. – Powiedziała mu, że nauka nie może iść w tym kierunku
– opowiada Dymecki.
I zrobiła, jak zapowiadała: zastrzeliła się z jego służbowego pistoletu, a kilka dni później Fritz
wyjechał na front.
Możesz pomóc
w powstawaniu filmu
Film „Obłoki śmierci – Bolimów 1915” to fabularyzowany do-

kument historyczny, relacjonujący
bitwę pozycyjną wojsk rosyjskich
i niemieckich, na środkowym odcinku wschodniego frontu I Wojny Światowej. W czasie tej bitwy
doszło do pierwszych w tej części Europy i na taką skalę ataków
z wykorzystaniem broni chemicznej.
Film opiera się na źródłach historycznych, którymi są materiały archiwalne i nagrania rozmów
z historykiem specjalizującym się
w tematyce walk pod Bolimowem
– Stanisławem Kalińskim. Dokumentuje też pracę zespołu archeologicznego dr hab. Anny Zalewskiej, badającego materialne ślady
walk pod Bolimowem. Twórcy filmu przeprowadzili też rozmowę
z Wiesławem Sokołowskim, poetą
z Rawki, który w swojej twórczości zabiegał o upamiętnienie ofiar
bitwy pod Bolimowem.
Filmowcy mają apel do wszystkich, którzy chcieliby przyczynić
się do powstania produkcji. Na
portalu Polakpotrafi.pl trwa zbiórka na dokończenie dokumentu.
„Obłoki śmierci” nie są produkcją
komercyjną, a do tej pory twórcy
finansowali ją z własnych kieszeni. W budżecie produkcji brakuje
jeszcze 45.000 zł, składki zaczynają już od 1 zł. Do tej pory udało
się już zrealizować 75% materiału filmowego, z którego ekipa jest
zadowolona. 
Zapraszamy do oglądania
galerii zdjęć z planu na naszym portalu Lowiczanin.info
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ŁOK|ruszyłaprzedsprzedażbiletów

Wystartowała sprzedaż
limitowanej i najtańszej
puli biletów na tegoroczny
Ł Festiwal. Impreza
odbędzie się 12 sierpnia
na dziedzińcu Łowickiego
Ośrodka Kultury
i w klubie Pracownia.

Pierwszym ogłoszonym wykonawcą jest Piotr Kaliński – producent i instrumentalista ukrywający
się pod pseudonimem Hatti Vatti.
Jak przyznaje koordynator imprezy, Adam Bombrych z ŁOK, limitowana pula jest poniekąd dla
ryzykantów, bo znany jest dopie-

ro jeden artysta, który wystąpi
na tegorocznym „Ł”. Przekonuje jednak, że już choćby dla niego
warto zjawić się na sierpniowym
festiwalu, a kolejne ogłoszenia
mają być równie atrakcyjne.
Hatti Vatti wystąpi w Łowiczu ze swoim nowym albumem
„SZUM”. Zdążył już nim zachwycić słuchaczy oraz polskich
i zagranicznych krytyków. Jego
koncerty na festiwalu Spring Break czy w warszawskim Narodowym Instytucie Audiowizualnym
przyciągnęły tłumy. Na krążku
dominują brzmienia analogowych
instrumentów, a także sample (elementy wcześniej powstałych nagrań muzycznych) odnalezione

skupi się najpierw na scenie głównej na dziedzińcu ŁOK, potem
przeniesie się do Pracowni. Będzie to już jej 3. edycja.
– Myślę, że już podczas ubiegłorocznej edycji, koncertem We
Draw A, może nawet trochę nieświadomie, daliśmy sygnał, w którym kierunku zmierza festiwal.
W tym roku dominować będzie
muzyka elektroniczna, a scena
w Pracowni zamieni się w scenę
techno. Wystąpi na niej absolutna czołówka przedstawicieli polskiej sceny klubowej – zapowiada koordynator imprezy Adam
Bombrych. – Nie zapomnieliśmy
o fanach gitar, dlatego oni również
znajdą coś dla siebie – zapewnia.

przez artystę w archiwach radiowych i filmowych. Dzięki współpracy z Narodowym Instytutem
Audiowizualnym oraz holenderskim instytutem Sound & Vision, Kaliński wykorzystał archiwa dźwiękowe minionego stulecia
i przetłumaczył je na język współczesnej elektroniki.
– W piątek ujawnimy kolejnego wykonawcę – również geniusza w swojej dziedzinie – intryguje Adam.
Czego należy się
spodziewać po „Ł”
Podobnie jak w roku minionym, występy artystów będą podzielone na dwie sceny. Impreza

RZUt OKieM|„koDerki”naDZieńMatki

Bilety z limitowanej edycji w cenie 10 zł będą dostępne do 31 maja
lub do wyczerpania zapasów. Moż-

na je kupić w kasie kina Fenix lub
na stronie www.lok.art.pl. Potem
do obiegu wejdą droższe bilety. aa

Łowicz|MuzycznaaltanawParkuSaskim

toMaSZMatUSiak

Wielkie przeboje jazzu, bluesa, swingu i muzyki filmowej,
rozbrzmiały w piątkowe popołudnie, 19 maja, w Parku Saskim
przy restauracji „Polonia” w Łowiczu. W altance na żywo zagrali studenci Akademii Muzycznej
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
Wystąpili muzycy, którzy
współpracują z Orkiestrą Miasta Łowicza, często wspierając ją
rekLaMa

Fenix|wystąpiąuczniowieSpołecznegoogniskaMuzycznego

W niedzielę koncert na Dzień Matki

rekLaMa

Piotr Kaliński–producentiinstrumentalistaukrywającysię
podpseudonimemhattiVattiwystąpiznowymalbumem„SZUM”
wramach3.edycjiŁFestiwalu.

Nieśmiertelne przeboje muzyki rozrywkowej

Z okazji zbliżającego się
Dnia Matki, 20maja,nascenie
Łowickiegoośrodkakultury
wystąpiłDziecięco-Młodzieżowy
ZespółLudowy„koderki”.
wprogramieznalazłysięludowe
śpiewyitańce,zarównote
charakterystycznedlaZiemi
Łowickiej,jakizinnychregionów
Polski.występcieszyłsiędobrą
frekwencjąpubliczności,wktórej
zasiadłowielemam,aleteżinnych
krewnychczłonkówzespołu.tm

W najbliższą niedzielę, 28
maja, o godzinie 13.00, w sali
kina Fenix rozpocznie się koncert podopiecznych Społecznego Ogniska Muzycznego z okazji Dnia Matki, na który wstęp

MateriaŁyPraSowe

Pierwsza pula i pierwszy artysta
– zapowiedź Ł Festiwalu

będzie wolny. Weźmie w nim
udział około 40 uczniów ogniska. Dzieci zaprezentują utwory
muzyki klasycznej i rozrywkowej specjalnie dla mam z okazji
ich święta.

Wyjątkową atrakcją koncertu
będzie występ nowo powstałej
Młodzieżowej Kapeli Ludowej
działającej od niedawna przy
Społecznym Ognisku Muzycznym.
aa

podczas koncertów. Dominowały
instrumenty dęte. Zagrali: Robert
Dominiak (trąbka), Remigiusz
Kuropka (trąbka), Grzegorz Sowa
(puzon), Jadwiga Surtel (waltornia), Justyna Makowiecka (tuba)
i Klaudia Mazur (perkusja).
Można było usłyszeć na przykład instrumentalną, autorską
wersję „Strangers in the Night”,
znanego przede wszystkim z wykonania Franka Sinatry, a także

„New York, New York”, „Singin’
in the rain” czy znany motyw filmowy z „Różowej pantery”.
Koncert został zorganizowany
w ramach projektu „Muzyczna
altana”, realizowanego z małego
grantu ŁOK. Wstęp na niego był
wolny. Widownia może nie była
liczna, ale nagradzała muzyków
gromkimi brawami. Słuchacze
siedzieli na rozstawionych przy
restauracji krzesełkach.
tm
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Ludzie
Kocierzew|niezwykłahistoriastarańwiejskiegochłopakaowiedzę

Jak zdobywałem naukę
FRaNCiSZeK bUCZeK

dokończenie
z poprzedniego
numeru NŁ
Matura – i znaki
zapytania
Dnia 25 czerwca 1945 r. zdałem pisemny egzamin maturalny
z języka polskiego, 26 czerwca
pisemny z języka niemieckiego,
3 lipca ustny, a w dniu 15 lipca
otrzymałem wymarzone przez
lata świadectwo dojrzałości. Jako
19-letni młodzieniec cieszyłem
się, ale kiedy wróciłem do rodziców, przyszła refleksja. Co dalej?
Jaką drogę życiową mam wybrać?
Wychowany w rodzinie patriotycznej, marzyłem o Polsce uczciwej, sprawiedliwej, którą będę
z innymi budował. Postanowiłem
więc zapisać się na wydział prawno-ekonomiczny, kierunek prawno-sądowy Uniwersytetu Łódzkiego. Zamieszkałem w domu
akademickim, najpierw przy Al.
Kościuszki 17, a następnie przy
ul. Ogrodowej 24a, w budynku
powojskowym, zapchlonym i zapluskwionym. W pokoju było nas
ośmiu.
Koledzy, przeważnie starsi ode
mnie, prowadzili często dyskusje,
organizowali zabawy, przyjęcia,
czasem z udziałem koleżanek. Ja
nie brałem w tym udziału. Wychowany w ciężkich warunkach materialnych i skromnych obyczajach
chodziłem wtedy do świetlicy, bibliotek. Czytałem i uczyłem się.
rekLaMa

Rozluźnienie dyscypliny szkolnej
i moralnej wydawało mi się nienormalne.
Na obiady początkowo nie
uczęszczałem. Całodzienne moje
pożywienie składało się z chleba
kartkowego, a także sera i masła
oraz herbaty przywiezionych ze
wsi. Chleb tak smakował, że po
dojściu ze sklepu do akademika
zostawało pół bochenka. Widząc
zawsze ciężkie i skromne życie rodziców, którym przecież nie pomagałem w gospodarstwie, z wyjątkiem wakacji, spotykając się
z wymówkami ojca w stosunku
do mamy, że zawsze popierała
moją naukę, która jedynakowi nie
jest potrzebna, bo na mnie czeka
gospodarstwo, nie chciałem nigdy
obciążać zbytnio rodziców materialnie.
Później z konieczności kupowałem sporadycznie obiady w stołówce akademickiej Uniwersytetu
„Gęsie Pióro” przy ul. Piotrkowskiej 48 lub stołówce Politechniki
przy ul. Piotrkowskiej 24. Zatrudniłem się nawet na pewien okres
jako kantysta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi.

chlebtaksmakował,
żepodojściuze
sklepudoakademika
zostawałopół
bochenka.

Pomocna dłoń kolegi
Jeden z moich starszych kolegów mieszkających przy placu
Wolności nad restauracją „Sim”,
widząc moje trudne życie, napisał do „Bratniaka” w moim imieniu, skrycie przede mną, w okresie ferii podanie o stypendium i po
pobraniu pieniędzy wręczył mi je,
abym kupił abonament obiadów.
Jednocześnie przygarnął mnie do
wspólnego mieszkania wynajmowanego przez siebie przy rodzinie.
Na wykłady chodziliśmy już razem, czasem razem uczyliśmy się,
przepytując się nawzajem. Wykłady początkowo odbywały się
w halach fabrycznych, a my, studenci, słuchaliśmy, siedząc na parapetach okien i podłodze. W następnych latach były już lepsze
warunki lokalowe.
Mikołajczyk
na ramionach
Niektórzy studenci angażowali się politycznie. Zapisywali się
do Związku Młodzieży Wiejskiej
„Wici”, inni do Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej
lub Związku Walki Młodych. Jako
młodzi o gorących sercach braliśmy udział w różnych demonstracjach jak np. w grudniu 1945 r.
w sprawie zabójstwa studentki Marii Tyrankiewicz, której mord przypisywano żołnierzom radzieckim.
W dniu 8 grudnia 1945 r. odbył
się wojewódzki zjazd PSL. Chociaż nie należałem do żadnej partii,
za namową wspomnianego wyżej kolegi w zjeździe tym uczestniczyłem. Widziałem, jak koledzy – wiciarze wnieśli ze łzami w
oczach do Teatru Powszechnego
przy ul. 11 listopada wicepremiera Stanisława Mikołajczyka, śpiewając: „Tego Ci, prezesie, młodzi
chłopi życzą, abyś nas pobratał
z gromadą robotniczą” (refren)
Byłem też obecny w Teatrze
Jaracza na spotkaniu z wicepremierem W. Gomułką, który zdenerwowany, z ręką w kieszeni, odpowiadał na pytania studentów np.
co się dzieje z polskim węglem.
rekLaMa

Dyplom
w złym czasie
Uczęszczałem też na Studium
Wyższej Wiedzy Religijnej prowadzone przez ojców jezuitów
przy kościele akademickim na ul.
Sienkiewicza 60 w Łodzi i zdawałem tam egzaminy.
Po 4 latach nauki na Uniwersytecie i pomyślnym zdaniu wszystkich egzaminów w 1949 r. uzyskałem dyplom ukończenia Wydziału
Prawno – Ekonomicznego kierunek prawno – sądowny i uzyskałem dyplom magistra praw.
W związku z tym, że w roku
kończenia studiów zaczął się
ujawniać w polityce tzw. „kult
jednostki” i tendencja do ograniczania niezawisłości prawa i sądów, postanowiłem zrezygnować
ze specjalizacji w sądownictwie.
Przeniosłem się do Warszawy,
zaangażowałem się przejściowo
w listopadzie 1949 r. w Ministerstwie Komunikacji (ul. Chałubińskiego), a od 1 stycznia 1950 r.
podjąłem pracę w Ekspozyturze
Wojewódzkiej Centralnego Zarządu Przemysłu Mleczarskiego
w Warszawie (Hoża 51).
Magister teologii
– niewiele zabrakło
Jednocześnie w 1949 r., dla
ukształtowania światopoglądu,
zapisałem się na Wydział Teologii Katolickiej (sekcja katechetyczna) Uniwersytetu Warszawskiego. W dzień pracowałem,
a wieczorem uczestniczyłem
w wykładach i ćwiczeniach. Po
zdaniu egzaminów przystąpiłem
do napisania pracy magisterskiej
u ks. prof. Józefa Dajczaka „Najistotniejsze cechy pedagogiczne
nauczyciela chrześcijańskiego”,
którą oddałem w rękopisie do oceny 15.12.1952 r. i która 22.12.1952
r. została oceniona pozytywnie
i dlatego później została przepisana
na maszynie. W dniu 30 grudnia
1952 r. zdałem egzamin magisterski z „Teologii Katechetycznej”.
W lutym 1953 r. otrzymałem
pismo Uniwersytetu zawiadamia-

jące mnie, że „do wypisania dyplomu magisterskiego Sekretariat
Dziekanatu musi mieć poświadczenie złożenia egzaminu z historii Kościoła oraz jednego egzemplarza pracy magisterskiej”. Na
powyższe pismo jednak nie odpowiedziałem...
Zostałem
na ojcowiźnie
Gdy bowiem już w 1952 r. zasugerowałem rodzicom chęć
opuszczenia gospodarstwa, zobaczyłem łzy w oczach ciężko zapracowanego ojca, który ciągle
wymawiał mamie, że sprzyjała
mojej nauce. Teraz w ślad za moją
decyzją ojcowizna miała przejść
w obce ręce. Żal mi się zrobiło
rodziców. A może i ja już wtedy
pokochałem ojcowiznę, gdyż mój
pot także zraszał tę ziemię, gdy
w czasie wakacji i urlopów pomagałem rodzicom? Chociaż więc
były to czasy okrutne dla rolnictwa, podjąłem decyzję – zostanę,
lecz podejmę jeszcze studia rolnicze. Chciałem nauczyć się racjonalnego gospodarowania.
Tylko spryt otworzył
drzwi na SGGW
Z uwagi na ukończone studia
prawnicze najpierw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, a później Ministerstwo Szkół Wyższych odmówiły mi przyjęcia na studia. Dlatego
w dniu 1.07.1952 r. wypożyczyłem
z Wydziału Teologii Uniwersytetu
Warszawskiego świadectwo dojrzałości, bez śladu Wydziału Teologii, dzięki niepobraniu przeze
mnie dyplomu z teologii. Zwróciłem się, po zwolnieniu z pracy,
jako maturzysta, do prezesa Wiejskiego Związku Samopomocy
Chłopskiej p. Romana Jabłońskiego, a następnie do gminnego prezesa tegoż Związku w Chąśnie
p. Roroga, z prośbą o skierowanie mnie na kurs zaoczny SGGW.
Po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia mogłem uczestniczyć w 2-miesięcznym kursie

Autorwokresiepoukończeniu
wyższychstudiów.

wprowadzającym dla maturzystów, kwalifikującym na studia. Po
zdaniu egzaminu zostałem przyjęty na I rok studiów rolniczych.
Przez 5 lat studiowałem zaocznie, dojeżdżając co miesiąc
na dwudniowe konsultacje i ćwiczenia do SGGW w Warszawie.
Wymagało to wielu wyrzeczeń.
W 1958 r., mając już 32 lata, uzyskałem dyplom inżyniera rolnika.
Od tego czasu mogłem już
śmiało prowadzić gospodarstwo
rolne i dorywczo, na zaproszenie,
pracować w różnych instytucjach.
Włączony w społeczność kocierzewskich rolników, równy wśród
równych, przeżywałem ich i swoje
wzloty i klęski.
PS. W grudniu 2006 r. otrzymałem, po wielu poszukiwaniach,
zaświadczenie z dnia 14.12.2006
r. z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, potwierdzające pozytywną ocenę i zdanie egzaminu
magisterskiego w dniu 30 grudnia 1952 r. z teologii. Zaświadczenie podpisał Dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab.
Roman Bartnicki. Otrzymałem
jednocześnie list gratulacyjny p.
profesora za zamiłowanie do nauki, „czego dowodem są studia na
trzech fakultetach” w zakresie prawa, rolnictwa i teologii. – „Chociaż studia z teologii nie zostały
ukończone dyplomem magistra,
to jednak zostały prawnie ukończone, o czym świadczy zdany
przez Pana egzamin magisterski”
– napisał dziekan. Życzenia podpisał: „Wszystkiego najlepszego,
Szczęść Boże”. 
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Z sali sądowej
Sąd Rejonowy|Sprawawypadkuwbetoniarniwniedźwiadzie

Zdaniem obrony pracownik był sam sobie winien

17 maja sędzia Sądu Rejonowego w Łowiczu
Magdalena Piwowarczyk zamknęła przewód sądowy
w sprawie tragicznego wypadku w betoniarni
w podłowickiej Niedźwiadzie, który kosztował życie
jednego z pracowników Adriana W. i zdrowie drugiego.
Strony wygłosiły mowy końcowe.
Przypomnijmy, że w procesie
tym oskarżony jest B. D. – właściciel zakładu, w którym 11 maja
2015 roku w maszynie do mieszania betonu, która niespodzie-

wanie włączyła się, zginął młody
pracownik Adrian W. Drugi mężczyzna, 30-letni wówczas mieszkaniec gminy Zduny doznał poważnych obrażeń kończyn dolnych.

Podczas głosów końcowych prokurator podkreślał, że postępowanie w tej sprawie wykazało, że
właściciel dopuścił się w swoim
zakładzie zaniedbań, które były
przyczyną śmiertelnego wypadku.
Biorąc pod uwagę dotychczasową
niekaralność B.D., wnioskował dla
niego o 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat próby oraz 10 tys.
zł nawiązki dla pokrzywdzonego Wiesława W. – ojca tragicznie

Łódź|Sądokręgowywydałwyrok

13 lat za zabójstwo
na „Pekinie”
13 lat pozbawienia wolności – taki wyrok usłyszał 22 maja przed Sądem Okręgowym
w Łodzi 40-letni Sławomir Cz., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo
53-letniej Elżbiety M. Do zdarzenia doszło 23 września 2016 roku na osiedlu bloków
komunalnych przy al. Armii Krajowej w Łowiczu, na tzw. „Pekinie”.

Elżbietę M. znaleziono około
godziny 22.30 na chodniku przy
al. Armii Krajowej. Miała na cielę ranę kłutą. Zadany nożem kuchennym cios uszkodził opłucną
i przebił płuco. Elżbieta M. zmarła na skutek wykrwawienia. Policjanci szybko dotarli po śladach
krwi do mieszkania, w którym ta,
wraz z pięcioma innymi osobami,
brała udział w zakrapianej alkoholem imprezie. Po przesłuchaniu
jej uczestników śledczy za najbardziej prawdopodobne uznali, że
śmiertelny cios zadał Elżbiecie M.
39-letni wówczas Sławomir Cz.,
syn najemcy lokalu, w którym dorekLaMa

szło do zdarzenia. Między Sławomirem Cz. a 53-latką doszło tego
wieczora w łazience mieszkania
do scysji. Jak ustalono, mężczyzna
wcześniej przykładał nóż do szyi
kobiety (znaleziona na szyi rana
nie była groźna dla życia). To właśnie w łazience miał zostać zadany
śmiertelny cios. Elżbieta M. wyszła
jeszcze wprawdzie z łazienki, usiadła nawet na chwilę w fotelu, po
czym opuściła lokal, ale nie dotarła
już do miejsca zamieszkania.
Sławomir C. nie przyznał się
do winy. Zarówno on, jak i jego
obrońca wnioskowali o uniewinnienie. Sąd Okręgowy w Łodzi

uznał jednak, że materiał zgromadzony w tej sprawie pozwala uznać
mężczyznę za winnego zarzucanego mu czynu i skazał go na 13 lat
pozbawienia wolności, zaliczając
na poczet kary okres od momentu
aresztowania.
Sąd uznał, że Sławomir Cz.
działał z zamiarem ewentualnym
(tzn. zadając cios, godził się się
z ewentualnością, że może on być
śmiertelnym), a nie, co sugerowała prokuratura, z zamiarem bezpośrednim zabicia Elżbiety M.
W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Piotr Wzorek wyjaśniał,
że w ocenie sądu nie ma wątpli-

zmarłego pracownika betoniarni, który występuje w tym procesie jako oskarżyciel posiłkowy.
Obrońca właściciela betoniarni obstaje na stanowisku, że jego
klient jest niewinny. Jak argumentował, zgodnie z zaleceniami PIP,
B.D. zatrudnił w przedsiębiorstwie służbę BHP, której powierzył nadzór nad bezpieczeństwem
i higieną pracy. Zdaniem mecenasa Kodeks Pracy jest zawiły

wości, że to właśnie 40-latek zabił
pokrzywdzoną, choć nie ma na to
bezpośredniego dowodu, ale wskazują na to poszlaki. Wprawdzie żaden z uczestników feralnej imprezy nie opisał momentu zadawania
śmiertelnego ciosu, ale z zeznań
świadków wynika, że już na wcześniejszych etapach imprezy Sławomir Cz. miał zachowywać się agresywnie wobec Elżbiety M.
Jedna z zeznających osób miała być świadkiem kłótni między
oskarżonym a 53-latką, do której miało dojść w łazience. Świadek widział Sławomira Cz. trzymającego nóż przy szyi Elżbiety
M., wypowiadającego przy tym
w jej kierunku słowa, które mogły
świadczyć, że „jawił się w nich zamiar” pozbawienia jej życia. Zdaniem sądu, opis sytuacji pozwalał wywnioskować, że śmiertelna
rana kłuta została zadana w łazience po tym wydarzeniu. Świadczy o tym fakt, że w łazience wraz
z nią znajdował się tylko Sławomir
Cz. Kobieta po wyjściu z łazienki
była już ranna (choć nikt z uczestników imprezy tej rany podobno
nie widział). Usiadła na fotelu (na
meblu znaleziono ślady krwi odpowiadające miejscu zadanej rany),
ale jej zachowanie odbiegało zda-

dla znawców prawa, a co dopiero
dla jego klienta, który – jak sam
wielokrotnie podkreślał w trakcie
procesu – „jest prostym człowiekiem”. Nadto tłumaczył, że B.D.
zakazał Adrianowi W. wchodzenia do mieszalnika, do czego pracownik się nie zastosował.
Odniósł się też do dwóch opinii, które wpłynęły do akt sprawy: z zakresu instalacji elektrycznej i BHP. Powiedział, że opiera
się na tej pierwszej, w której biegły stwierdził, że maszyna była
sprawna, a zawinił czynnik ludzki, czyli wejście pracownika do

betoniarki. Nie zmienił prezentowanego na poprzedniej rozprawie
stanowiska w kwestii opinii z zakresu BHP. Według niego biegła,
która miała wypowiadać się w temacie BHP, niejednokrotnie wyszła w swojej opinii poza zakres
kompetencji, formułując oceny
m.in. na temat wad konstrukcyjnych urządzenia.
W swoich ostatnich przed wyrokiem słowach B.D. powiedział:
– Prosiłbym, żeby mnie nie karać.
Nie czuję się winny.
Wyrok w tej sprawie sąd wyda
jeszcze w maju.
aa

niem świadków od dotychczasowego, sprawiała wrażenie, jakby
było jej słabo. Po chwili opuściła
mieszkanie.
Sędzia uznał, że nie ma dowodów na to, iż Sławomir Cz. działał
z bezpośrednim zamiarem zabicia
Elżbiety M. Zadając jej silny cios
nożem o kilkunastocentrymetrowym ostrzu w okolice lewej strony klatki piersiowej, zdaniem sądu,
godził się z tym, że może on spowodować śmierć. O tym, że nie był
to zamiar bezpośredni, a ewentualny, świadczyć może to, że gdyby Sławomir Cz., miał bezpośredni
zamiar pozbawienia życia Elżbiety
M., widząc, że kobieta żyje, próbowałby zadawać jej kolejne ciosy, do

osiągnięcia zamierzonego skutku.
Uzasadniając wyrok 13 lat pozbawienia wolności, sąd tłumaczył, że
choć było to zdarzenie o tragicznym skutku, w zabójstwie nie było
nadzwyczajnej brutalności czy
okoliczności, które mogłyby decydować o najsurowszym wymiarze
kary, czyli 25 latach pozbawienia
wolności, a nawet dożywocia.
Sąd zwracał uwagę na to, że
okolicznością obciążającą Sławomira Cz. jest na pewno jego karalność. W przeszłości był on karany
m.in. za rozboje i włamania. Część
z nich, podobnie jak w przypadku
zdarzenia z 23 września, dokonywana była pod wpływem alkoholu
(w chwili zatrzymania miał on ok.
1,8 promila alkoholu we krwi). Sąd
podkreślał, że dokonanie przestępstwa pod wpływem alkoholu jest
okolicznością obciążającą, a nie łagodzącą.
Sławomir Cz. będzie też musiał zapłacić 20 tys. zł nawiązki na
rzecz matki Elżbiety M. Zdaniem
sądu, w przypadku ponad 80-letniej kobiety śmierć córki jest sytuacją bez wątpienia wpływającą na
jej sytuację życiową. Matka mogła
oczekiwać, że córka będzie dla niej
pomocą.
Wyrok nie jest prawomocny. kl

GdybySławomircz.,
miałbezpośrednizamiar
pozbawieniażycia
elżbietyM.,widząc,że
kobietażyje,próbowałby
zadawaćjejkolejne
ciosy,doosiągnięcia
zamierzonegoskutku.

www.lowiczanin.info
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Informacje
 iNFORMAtORDLaŻychLinaiokoLic
informacje

apteki

informacja PKP(ogólnokrajowa)

 Żychlin

22-194-36

Krajowe Biuro Numerów 118-913
Międzynarodowe Biuro Numerów

118-912
Rozmowy krajowe –zamawianie
19050(koszt1,07złzVat)
Rozmowy międzynarodowe –zamawianie19051(koszt1,07złzVat)
Awarie tel. stacjonarnych–zgłoszenia:
801505505
Biuro zleceń19497(zamawianiebudzenia,przypominanieoterminiezałatwienia
sprawy,przekazywanieżyczeńitp.).

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

pogotowia
Ogólnopolska poradnia telefoniczna

dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynnaodpon.-pt.godz.
14.00-22.00podbezpłatnymnumerem
telefonu116123;www.116123.edu.pl
Policyjny telefon zaufania
w Kutnie: (24)2542793
Poradnia Leczenia Uzależnień
w Kutnie(24)355-81-00
Poradnia Zdrowia Psychicznego
w Kutnie:(24)355-81-00
Pogotowie energetyki cieplnej
w Kutnie:(24)253-63-86
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
w Kutnie:tel.(24)253–33–20
Wodociągi – Hydrofornia Orłów-Parcel:(24)2822631
Pogotowie energetyczne w Żychlinie:
285-10-27
Awarie oświetlenia ulicznego Kutno
całodobowo:606-605-494,692-888-144
Zakład pogrzebowy:(24)285-06-60
Lecznice dla zwierząt w Żychlinie:
ul.traugutta11a,tel.605-973-325
Powiatowy inspektorat Weterynarii
z siedzibą w Kutnie;telefonalarmowy:
530-535-230
Dystrybucja gazu w Żychlinie:
(24)285-10-71,(24)285-14-28,
(24)285-26-39,(24)285-14-20

przychodnie
Żychlin:

Ośrodek Zdrowia NZOZ Almamed
(24)285-10-90;(24)285-10-86
Ośrodek Zdrowia NZOZ Promed
(24)285-48-44,285-29-20,285-10-08
Bedlno:
Ośrodek Zdrowia NZOZ Ars Medica 
(24)282-14-90
Ośrodek Zdrowia NZOZ inter-Med
(24)282-17-34
Pacyna, Gminny Ośrodek Zdrowia
NZOZ Medyk:(24)285-80-25
Plecka Dąbrowa: Ośrodek Zdrowia
NZOZ Pro Familia (24)282-21-84
Oporów:
Ośrodek Zdrowie NZOZ Promed:
(24)285-91-21
Ośrodek Zdrowia NZOZ Almamed:
(24)383-15-00
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska
Kutno, ul.Popiełuszki1,nZoZred-Med
tel.(24)355-60-11,697-859-705

Dyżurynocnewgodz.20.00-8.00:
czwartek, 25 maja:
ul.narutowicza71/1,tel.24-285-10-46
piątek, 26 maja:
ul.narutowicza71/1,tel.24-285-10-46
sobota, 27 maja:
ul.narutowicza71/1,tel.24-285-10-46
niedziela, 28 maja:
ul.narutowicza71/1,tel.24-285-10-46
poniedziałek, 29 maja:
ul.Łąkowa3a,tel.24-285-19-94
wtorek, 30 maja:
ul.Łąkowa3a,tel.24-285-19-94
środa, 31 maja:
ul.Łąkowa3a,tel.24-285-19-94
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

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

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

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

codzienniewgodz.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 squash
codzienniewgodz.6.00-22.00
Strefa cardio-siła
codzienniewgodz.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–czynne

odponiedziałkudopiątkuwgodz.10.0016.00,kasa10.00-15.30;wsoboty
iniedzielewgodz.10.00-17.00,kasa
10.00-16.30.bilety:normalny8zł,ulgowy
5zł;wponiedziałkiwstępbezpłatny.
oprowadzaniepomuzeum30złpo
wcześniejszejrezerwacji.ostatnizwiedzającywchodzinapółgodzinyprzed
zamknięciem.
Park przy Zamku w Oporowie
czynnycodziennie,do31sierpniawgodz.
8.00-20.00;wstępbezpłatny.
Muzeum Regionalne w Kutnie czynne:
poniedziałek–piątekwgodz.10:00-18:00;
niedziela10:00-16:00.ostatnizwiedzający
wchodzi30min.przedzamknięciem.bilety:
5złnormalny,2,50złulgowy,1złzkartą
Dużejrodziny;wstępwolnywniedziele.
kutno,PlacMarsz.j.Piłsudskiego20.
„Miasto w czasie i przestrzeni”–wystawęrozpoczynadziałarcheologiczny,
dot.najdawniejszychdziejówZiemi
kutnowskiej;dalej:częśćprzyrodnicza,
etnograficznaihistoryczna.
„Rzeźba po kutnowsku”–wystawa
prezentujemuzealnąkolekcjęrzeźb
współczesnychtwórcówludowychinieprofesjonalnychzterenukutnaipowiatu.
Galeria Okno na Sztukę Kutnowskiego
Domu Kultury,ul.Żółkiewskiego4
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.
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;
Waldemar Kaliczak: ,,Akty, twarze
i pejzaże” –wystawamalarstwaczynna
do31maja.
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
Sobota, 27 maja:

godz.17.00– Paweł Łapuć: Pianomatyk–jazzowekompozycjefortepianowe
zmuzykąfilmowąwtle;salakoncertowa
ałacuwSannikach,ul.warszawska4.
wstępwolny.

kino Kutnowskiego
Domu Kultury
ul.Żółkiewskiego4,tel./fax24-254-21-37
Czwartek, 25 maja:

godz.17.00–„Galeria Uffizi we Florencji: podróż w głąb Renesansu” (2D)–
filmdokumentalny;czastrwania:90min.;
wyjątkowapodróżdoFlorencji–too
wielewięcejniżzwykłyfilmdokumentalnyosztuce:towielowymiarowa,
multisensorycznapodróżdoczasów
włoskiegorenesansudziękinajpiękniejszym,reprezentatywnymdziełomsztuki
tegookresu.
godz.19.00–„Galeria Uffizi we Florencji: podróż w głąb Renesansu” (3D)–
filmdokumentalny;90min.
Piątek – środa, 26-31 maja:
godz.15.45–Riko Prawie Bocian–(2D
dubbing)–familijnyanimowany;czas

trwania:85min.;2DDubbing.Dołącz
dostadaprzesympatycznychptaszkówi
podróżujwrazznimi–naskrzydłach,autobusem,pociągiemiłodzią–kuwielkiej
przygodzie.otozdumiewającahistoria
wróblaadoptowanegoprzezbociany.
godz.17.30–Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara(2Ddubbing);gatunek:
fantasy;czastrwania:129min.;2D
Dubbing.Dobrapassakapitanajacka
Sparrowazdajesięprzemijać.Duchy
marynarzy,podwodząprzerażającego
kapitanaSalazara(javierbardem),
uciekająztrójkątabermudzkiegow
poszukiwaniuzemsty.
godz.20.00–Piraci z Karaibów.
Zemsta Salazara(3Dnapisy)
bilety:14zł(normalny),12zł(ulgowy).

Kino
Fenix
Łowiczul.Podrzeczna20,tel.46-837-40-01
 Czwartek, 25 maja:

godz.16.00–Riko prawie bocian/3D,
dubbing/–filmanimowany
godz.17.30–Power Rangers –film
akcji,sci-fi
godz.20.00–Szybcy i wściekli 8
–filmakcji
Piątek, 26 maja:
godz.16.00–Dudi: Cała naprzód –film
animowanyprod.hiszpania/USa.
godz.17.45–Dzieciak rządzi –Film
animowany/komediaprod.USa
godz.19.30,21.30–Gwiazdy–film
biograficzny/sportowyprod.Polska;
reżyseria:jankidawa-błoński.
Sobota, 27 maja:
godz.17.45–Dzieciak rządzi
godz.19.30,21.30–Gwiazdy
Niedziela, 28 maja:
godz.16.00–Dudi: Cała naprzód
godz.17.45–Dzieciak rządzi
godz.19.30,21.30–Gwiazdy
Poniedziałek – czwartek,
29 maja – 1 czerwca:
godz.16.00–Dudi: Cała naprzód
godz.17.45–Dzieciak rządzi
godz.19.30–Gwiazdy
bilety:seanse2D:16zł(normalny),
14zł(ulgowy),12zł(tanieponiedziałki);
seanse3D:18zł(normalny),15zł(ulgowy).

inne
Czwartek, 25 maja:

godz.8.00–Dzień Rodziny –połączoneobchodyświętamatki,świętaojca
idniadziecka;SzkołaPodstawowaw
PleckiejDąbrowie;wstępwolny.
godz.17.00–„Klamra” – spektakl
teatru „Zwierciadło” z Łodzi;wprogramiem.in.piosenkizmusicalu„Mamma
Mia!”,wystąpiagatakaczmarek.GokiS
Łyszkowice,wstępwolny.
Piątek, 26 maja:
godz.18.00–„Wszyscyśmy z płócien”
–otwartypokazmontażusłowno-muzycznegonapodstawietekstówjacka
kaczmarskiego;salagimnastyczna
PijarskichSzkółkrólowejPokojuw
Łowiczu,ul.Pijarska.
Sobota, 27 maja:
godz.9.00-11.00–Dzień Dziecka
z wędkowaniem–zawodyspławikowe
dladzieciimłodzieżwwieku6-16lat;
zalewprzyLaskuMiejskim;zapisyod
godz.7.00;wstępwolny.
godz.11.00–Święcenia biskupie
ks. dr Andrzeja Józwowicza;bazylika
katedralnawŁowiczu,Staryrynek.
godz.10.00–Festyn dla dzieci
i młodzieży;placzabawiparkingmiędzyblokaminaosiedlunoakowskiego
aulicąciemnąwŁowiczu.
Sobota, 27 maja:
godz.10.00– Akcja Mlekoteka–wydarzeniesięzokazjitygodniaPromocji
karmieniaPiersią;strychŁowickiego
ośrodkakultury,ul.Podrzeczna20.
odgodz.13.30–Łowicka Majówka
Motocyklowa;nowyrynekwŁowiczu,
wstępwolny.
godz.15.00 –Uroczysta Akademia
Jubileuszu 30-lecia KtK „Szprycha”
w Łowiczu; Łowickiośrodekkultury,
ul.Podrzeczna20.
Niedziela, 28 maja:
godz.14.00–Domaniewicka Majówka
–wprogramie:„wiosennycrossDomaniewicki”,„turniejwsi”,ZespółPieśnii
tańca„kalina”,jakogwiazda:PowerPlay
Poniedziałek, 29 maja:
godz.6.00–362. Łowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę;Mszaświęta
wkościeleSióstrbernardynek
wŁowiczu,al.Sienkiewicza.
godz.9.00-15.00–Rajd Dnia Ziemi
Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej;
zbiórkauczestników:boiskopiłkarskie
wnieborowie.
Wtorek, 30 maja:
godz.18.00–Otwarte spotkanie
z Kornelem Morawieckim,posłem
iobecnymmarszałkiemsenioremSejmu
rP,organizowaneprzezklubGazetyPolskiej;budynekPijarskichSzkółkrólowej
PokojuwŁowiczu,ul.Pijarska2.
Czwartek, 1 czerwca:
godz.10.00-14.00–iii Łowicka
Patosferę „Profilaktyka według
ekonomika”;ParkbłoniewŁowiczu;
wstępwolny.

OFeRtY PRACY
PowiatowyUrZąDPracywkUtnie
(stanna24.05.2017r.)
 Pakowacz
 Mechanikpojazdówsamochodowych
 Pracownikochrony
 teleankieter
 rozbieracz-wykrawacz
 organizatortransportudrogowego
 Sekretarka
 Pracownikdziałuzaopatrzenia
 Specjalistadosprawbhpip/poż
 Stolarzmeblowy
 technolog-inżyniersprzedaży
 Pracownikochrony
 kierowcakat.b
 Magazynier
 elektryk
 konstruktortechnolog
 Szwaczka
 Spawacz
 informatyk
 Specjalistadosprawhandlowych
 Młodszyoperatormaszyn
 Mechaniksamochodowy
 Sprzedawcawstacjipaliw
 Pracownikochrony
 Pracownikfizyczny
 Pomocnikkamieniarza
 Specjalistads.logistykiigospodarki

magazynowej
 Malarz
 Pakowacz
 operatorspycharki
 operatorkoparki
 kierownikrobótbudowlanych
 Szwaczka
 barman
 technolog-mechanik
 kierowcakat.c-sprzedawca
 Lakierniksamochodowy
 Pracownikcentrumobsługitelefonicz-

nej(pracownikcallcenter)
 Pracownikgorzelni
 operatorsuwnic(suwnicowy)sterow-

nychzkabiny

SKARB ROLNiKA

notowaniaZtarGowiSkaMiejSkieGo
(cenyzdnia23.05.2017r.)


burakiczerwone
kg
botwinka
pęczek
cebula
kg
cebuladymka
pęczek
czosnek
szt.
jabłka
kg
jajafermowe
15szt.
jajawiejskie
15szt.
kalafior
szt.
kapustabiała
szt.
kapustamłoda
szt.
kapustakiszona
kg
kapustapekińska
szt.
koperek
pęczek
miód
litr
marchew
kg
natkapietruszki
pęczek
ogórkikiszone
kg
ogórekzielony
kg
ogórekgruntowy
kg
paprykaczerwona kg
paprykazielona
kg
paprykażółta
kg
pietruszka
pęczek
pomidorszklarniowy kg
por
szt.
rzodkiewka
pęczek
sałata
szt.
seler
szt.
szczypiorek
pęczek
szczaw
pęczek
truskawki
kg
włoszczyznapolskapęczek
młodeziemniaki
kg

wŁowiczu
1,5
3
2
3
2
1,5-2,5
6-9
9-12
3,5-6
1,5-4,5
-
4
4
2
30-40
2
1,5
5
5
6,5
12
12
12
4
5,5
2
2
2
4
2
-
-
4,5
-

wGłownie
1,50
1,50
1,00-1,50
1,50-3,00
8,00-9,00
9,00-12,00
5,00
1,50
2,80-3,50
1,00
30,00
2,00
1,00
4,50-5,00
6,00
10,00
10,00
1,50-7,00
1,00-1,50
1,50
2,00
3,50/kg
1,00
2,50
12,00
3,40
2,60-4,50

ROLNiK SPRZeDAJe
(cenyzdnia22.05.2017)
Żywiec wieprzowy:
 różyce:5,20zł/kg+Vat
 Domaniewice:5,20zł/kg+Vat
 chąśno:5,00zł/kg+Vat
 kiernozia:5,10zł/kg+Vat
 SkowrodaPłd.:5,40zł/kg+Vat
 karnków.:5,00zł/kg+Vat

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

5,60-5,70zł/kg+Vat;byki7,50zł/kg+Vat;
 różyce:jałówki7,00zł/kg+Vat;

krowy5,50zł/kg+Vat;byki7,50zł/kg+Vat.
 Domaniewice:jałówki7,00zł/kg+Vat;

krowy5,50zł/kg+Vat;byki7,50zł/kg+Vat.

Ogłoszenia
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VwPoloclassic,1.4,1996rok,tel.

kom.600-737-001.

MZ150,rokprod.1991,stanbdb.,tel.

kom.500-299-985.

VwPolo,1.4benzyna,2001rok,

5-drzwiowy,124.000km.,
niebieskimet.,6.500zł,tel.kom.
694-547-204.

garaże

VwPolo,2006rok,5-drzwiowy,

sprowadzony,opłacony,gotowydo
rejestracji,tel.kom.604-403-654,
507-150-766.

Sprzedamgaraż,murowany,tkaczew

(światło,siła),tel.kom.604-912-351.

VwPolo,1.416V,2002rok,

5-drzwiowy,woryginale,tel.kom.
604-706-309.
VwPolo,1.2benzyna,2008rok,

czarnymet.,salonPolska,
5-drzwiowy,15.900zł,tel.kom.
694-547-204.
VwSharan,1.9tDi,2008rok,

7-osobowy,wrozliczeniumogęprzyjąć
mniejszy,tel.kom.604-706-309.

samochodowe

FiatDucato,2.3,2008/2009rok,

120kM,iwłaściciel,stanbdb,tel.kom.
692-817-133.

kupno

FiatPuntogaz,1999rok,tel.kom.

693-054-784.

Subiekt Nieborów Auto-kasacja,
sprzedaż części, tel. (46) 838-55-41.
Dostawcze,tel.kom.725-361-836.


FiatPunto,1.2benzyna/gaz,2004

rok,polifcie,5-drzwiowy,stanbdb.,tel.
kom.513-375-786.

kupiękażdeautodo3.000zł,tel.

kom.691-270-855.

FiatScudo,2009rok,furgon,

sprzedam,tel.kom.608-298-214.

Mercedesy,toyoty,tel.kom.

725-562-998.

FiatSeicento,900,2000

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

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

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


FiatSeicento,1.

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

Skupautdo5.000zł.Uczciwa

wycena,tel.kom.781-833-314.

ForDka,1997rok,tel.kom.

668-434-902.

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

GolfiV,tel.kom.667-200-161.


Skuppowypadkowych,starych,

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

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

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

sprzedaż
aUDi80gaz,1992rok,hak,tel.kom.

503-730-843.
aUDia3,1.8benzyna,1999rok,tel.

kom.530-576-074.
aUDia4,1.9,1995rok,stanbdb.,

3.500zł,tel.kom.695-975-023.
bMwX1,2013rok,tel.kom.

660-408-769.
cinquecento900,1994rok,tel.kom.

728-121-674.
citroËnberlingo,1,6benzyna

2008rok,klima,pierwszywłaściciel,
5-drzwiowy,czujnikiparkowaniatył,tel.
kom.604-173-703.
citroËnberlingo,2.0hDi,2002

rok,czerwony,iwłaścicielzsalonu,
cenadouzgodnienia,tel.kom.
603-653-030.
citroËnc4,1.6benzyna,2008rok,

tel.kom.600-484-101.
DaewooLanosLPG,oc,sprawny,

gwarancja,tel.kom.507-083-914.
Fiat126p,powypadkowy,tel.kom.

601-051-188.
Fiatcinquecento,1998rok,tel.kom.

504-306-666.

honDajazz,1.2benzyna,2009

rok,135.000km,salonPolska,
serwisowana,bezwypadkowa,śliwkowy
met.,24.900zł,tel.kom.694-547-204.
honDa,2006rok,cenado

uzgodnienia,tel.kom.503-830-181.
hyUnDaii20,1.4benzyna,2010rok,

salonPolska,65.000km,serwisowany,
5-drzwiowy,platynowymet.,21.900zł,
tel.kom.666-574-189.
kiaSportage,1.7,2010rok,tel.kom.

660-092-247.
kiaVenga,1.4benzyna,2015rok,

18.000km,tel.kom.500-791-512.
LanciaLybra,2.4jtD,2000rok,

kombi,fullopcja,standobry,tel.kom.
514-383-973.
LUbLin3322,1998rok,145.000km,

blaszak,standobry,4.000zł,tel.kom.
503-681-374.

oPeLastraii,1.7cDti,2005rok,

klimatyzacja,tel.kom.604-706-309.
oPeLastrasedan,2.0Diesel,1999

rok,zielony,4-drzwiowy,tel.kom.
664-713-405.
oPeLcorsa,1.0,2000rok,tel.kom.

534-781-117.
oPeLcorsa,1.3,2005rok,

3-drzwiowa,biała,tel.kom.
692-368-494.
oPeLcorsa,1.012v,2012rok,

58.000km,iwłaściciel,5-drzwiowy,
klimatyzacja,kupionywpolskim
salonie,tel.kom.600-944-728.
oPeLMeriva,1.8,2005rok,tel.kom.

692-530-711.
oPeLVectrac,1.8benzyna,

2003rok,rzeczywistyprzebieg
138.000km,woryginale,
bezwypadkowy,stanrewelacyjny,tel.
kom.513-375-786.
oPeLVectra,1993rok,kompletopon

zimowych,tel.kom.506-103-998.
oPeLZafirab,1.9Dti,2006rok,

czarnymetalik,7-osobowy,wzamianie
mogęprzyjąćmniejszy,tel.kom.
604-706-309.
POLONeZ truck, tel. kom.
602-537-502.
renaULtclio,1.4gaz,2007rok,tel.

kom.514-961-213.
renaultkangoo,2007rok,tel.kom.

793-577-207.
renaULtScenic,1.9Dti,2000rok,

tel.kom.693-943-718.
renaULtScenic,1.4benzyna,2002

rok,tel.kom.602-677-216.

Lublin3,długi,iwłaściciel,sprzedam,

tel.kom.696-046-611.

renaULtScenic,1.9Dci,

2003rok,klimatyzacja,tel.kom.
790-593-423.

MaZDaii,1.4D,2004rok,czarny

metalik,klimatyzacja,przebieg135.000
km,tel.kom.513-375-786.

Seicento,1.

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

SkoDaFabia,1.2,2009rok,186.000

km,hatchback,stanbdb.,niebieski,tel.
kom.604-403-654,507-150-766.
SkoDaFabia,1.4diesel,2006rok,

hatchback,stanbdb.,srebrny,tel.kom.
604-403-654,507-150-766.
SkoDaoctavia,2005rok,tel.kom.

502-646-548.
SkoDaoctaviabenzyna,2008rok,

tel.kom.721-730-300.
SkoDaoctavia,1.6benzyna,2005

rok,kombi,tel.kom.604-403-654,
507-150-766.
SkoDaoktavia2,1.9tDikombi,

2006rok,tanio,tel.kom.600-162-743.
VoLVoV50,1.6Diesel,2008rok,

brązowymet.stanbdb.,bezwypadkowy,
18.900zł,tel.kom.608-174-892.
Vwcaddy,1.9diesel,2007rok,

184.000km,krajowy,tel.kom.
661-955-916.
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.
VW Golf iV, kombi 1.6 benzyna,
2001 rok, stan bdb., bezwypadkowy,
nowe opony, w cenie alufelgi
i komplet nowych tłumików, 9.000
zł, tel. kom. 606-751-301.

Vwtouran,2.0tDi,2005/2006

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

inne
opony,felgizniemiec,hurtownia.

największyskładwrejonie,
klimatyzacja,mechanika.bratoszewice,
ul.Łódzka28,www.opony-gaweda.
pl,tel.(42)719-63-08,tel.kom.
505-151-701.
SprzedamczęścidoSyreny105,

warszawy,Żuka,tel.kom.693-126-231.
Sprzedamkołodojazdowe

t125/70r1696M,nowe,doVw,Seata,
Skody,tel.kom.887-787-701.
Przyczepka1,8x1,

1m,
tel.(46)839-68-10.
Felgi„15”bMw,tel.kom.

693-054-784.
SprzedamoponyletnieGolfiii,

175/65r14,tel.kom.785-348-004.

motorowe
kupno
kolekcjonerkupistaremotocykle,

samochody,części,tel.kom.
513-185-357.
kupięstaremotocykle:wSk,MZ,

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

sprzedaż

VwGolf,1.9,1999rok,5-drzwiowy,

srebrnymetalik,tel.kom.508-276-387.

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


VwPassat,1.9tdi90kM,1998rok,

tel.kom.608-011-466.

Sprzedamskuterpoj.50,rok2008,

tel.kom.534-781-117.

VwPassat,1.6tDikombi,2010rok,

sprowadzony,tel.kom.604-403-654,
507-150-766.

barton50,polecam!,tel.kom.

501-583-327.

VwPolo,tel.kom.725-219-794.


MotorrometDafir,poj.50,2013rok,

stanbdb,tel.kom.724-973-074

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


SkuterZipp,tel.kom.725-219-794.


sprzedaż
Garaż,bratkowicesprzedam,tel.

kom.501-582-990.

wynajem
wynajmęgaraż,bratkowice,tel.kom.

609-111-509.
Dowynajęciagarażul.Starzyńskiego,

rejonbloków7,8,9,tel.kom.
604-192-784.

nieruchomości
kupno
kupięziemię,gm.Łyszkowicei

okolice,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.
kupię/przyjmęwdzierżawęziemię,

tel.kom.696-736-701.
kupiędziałkę,ziemię,bloki,tel.kom.

607-809-288.

sprzedaż
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.
Działkabudowlana,Mysłaków,tel.

kom.692-363-474.
SprzedamdziałkęwŁowiczu,ul.

nadbzurzańska/Dolna,2.760mkw,tel.
kom.534-721-043,18:30-20:00.
Dom,60mkw,działka750mkw,

Łowicz,tel.kom.793-734-485.

Mercedes190D,2,5turbo,automat,

1989rok,tel.kom.601-850-238.
MerceDeSbenz,240,1982rok,

tel.(46)837-06-82.
oPeLantara,2.0cDi,2009rok,

167.000km,iwłaściciel,stanbdb.,tel.
kom.503-567-826.
oPeLastraclasic,1.4,1999rok,

gazdo2024roku,beżowy,tel.kom.
691-610-713.
oPeLastrah,1.7cDti,2005

rok,autowstaniebardzodobrym
technicznymjakiwizualnym,cena
11.800złdonegocjacji,tel.kom.
883-729-369.

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”

www.lowiczanin.info
Dom,Łowicz,tel.kom.880-651-700.

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.
Sprzedamtaniodziałkębudowlaną,

5kmodŁowicza,tel.kom.
509-231-973.
Siedliskozdziałkąistawem,tanio

sprzedam,tel.kom.504-571-878.
Działka6.600mkw.,zdomem

drewnianym,bąkówGórny,tel.kom.
607-517-238.
Sprzedamdom,pow.200mkw.

zdziałką600mkw.249tys.zł,tel.kom.
783-755-145.
Sprzedamdziałkęrekreacyjną,tel.

kom.795-563-722.
Głowno,mieszkanieokoło70mkw.

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


SpółdzielniaMieszkaniowa

jabłonkowawDobrzelinieposiada
dosprzedania1haziemi,tel.kom.
609-570-897.
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.

Mieszkanie35mkw,ul.armii

krajowej43h/14,Łowicz,parter,tel.
kom.666-046-328.

Sprzedamdziałkę3.000mkw.,

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

Działkibudowlane,tel.kom.

512-490-910.

Działkabudowlana,Łyszkowice,tel.

kom.519-129-706.

Sprzedammieszkaniewborowie,tel.

kom.503-608-793.

Sprzedamdziałkębudowlaną,1000

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

Działkabudowlana,3.006

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

Solidnydom1-piętrowy,200mkw,

3garaże,kanał;c.o.olejowe+naopał,
taras-ogródzimowy35mkw
oszklonyszybą-lustroweneckie/
grafitreflex.budynekgospodarczyna
działce1500mkw,Pniewo,tel.kom.
600-590-505.
Pilnie!DomwŁowiczu.stansurowy,

ok.250mkw.nadziałce1.250mkw.,
tel.kom.661-385-154.
Mieszkanie61mkw.,iiipiętro,

kaliska,tel.kom.664-767-412.
bratkowice60mkw.,blok34,tel.

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

stansurowy,zamknięty,tel.kom.
602-292-175.
Sprzedamziemię2,24lub4,5ha,

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

Mieszkanie,Starzyńskiego6/47,iii

p.,tel.kom.660-312-018.

Sprzedam/wynajmędom,gmina

Łyszkowice,4kmoda-2,tel.kom.
669-507-473.

Sprzedamdziałki0,26i0,27ha,

Guźnia-rydwan,tel.kom.726-456-611.

Mieszkanie58,9mkw.,iVp.,ul.

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

Sprzedammieszkaniena

os.Dąbrowskiego,iiipiętro72
mkw,klimatyzacja,umeblowana
iwyposażonakuchnia:pralka,
zmywarka,lodówka,wzabudowie
szafywnękowe,cenadonegocjacji,
tel.kom.696-736-880.

Sprzedam3ha+budynki,

karszniceMałe21,(dodatkowo2,70
ha),tel.kom.693-698-295.

Działka4,6ha,Łazin,tel.kom.

501-020-993.

Działkabudowlanazbudynkami,

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

Działkabudowlana,media,5

kmdoa2,bobrowniki,tel.kom.
501-518-325.

Sprzedamziemię,gminaŁyszkowice,

tel.kom.669-507-473.

Dwupokojowe,52mkw.,sprzedam

lubzamienięnakawalerkę,tel.kom.
880-141-984.

Sprzedamkawalerkęna

bratkowicach,24mkw.,tel.kom.
502-725-524.

Sprzedam1,46hacentrumbielaw,

tel.kom.669-795-409.

Działkibudowlane,Mysłaków,tel.

kom.666-084-367.

Sprzedammieszkanie48mkw.,

ul.blich5,3.000zł/mkw.,tel.kom.
570-470-604.

Dom,Żwirkiiwigury7a,tel.kom.

500-287-713.
taniosprzedamdomparterowyna

Zabrzeźni,tel.kom.695-499-766.
Sprzedamuzbrojonedziałki,Łowicz,

ul.wschodnia(kieruneknieborów):
800mkw.,1000mkw.,1.600mkw.,tel.
kom.602-615-399.
Sprzedammieszkanie2-pokojowe,

parter,ZduńskaDąbrowa,tel.kom.
518-606-556.
Działkębudowlano-rolnąopow.3,45

ha,bielawy,tel.kom.725-132-080.
Sprzedamdziałkębudowlaną

9.500mkw,ogrodzona,prąd+43ary
ziemiornejwwyborowie,tel.kom.
793-605-066.

Sprzedamkomfortowemieszkanie

48mkwnaparterzewŁowiczunaos.
Dąbrowskiego,poremoncie,tel.kom.
600-094-757.
Ziemiaorna,gminabielawy,tel.kom.

697-177-406.
Sprzedammieszkanie38mkw.,2

pokoje+kuchnia,Głowno,tel.kom.
690-985-070.
Ziemia,4ha,tel.kom.503-467-946.

Gospodarstworolne4,72ha,

budynekmieszkalny150mkw,
gospodarczy350mkw,tel.kom.
508-577-947.
Dom,działka,ok.kiernozi,tel.kom.

725-799-487.
Działkabudowlana909mkw,

ogrodzona,media,tel.kom.
608-686-489.
Ziemiarolnazmożliwością

zabudowy,2,4ha,gm.Domaniewice,
tel.kom.794-944-434.
Sprzedamtaniokiosk,tel.kom.

609-593-359.
wydzierżawięlubsprzedam3ha,tel.

kom.507-325-487.

wynajem
Poszukujędomkunawsi,tel.kom.

694-515-130.

wynajmęgarażpoddziałalność,

Łowicz,tel.kom.502-268-632.
wynajmęlokal,magazyny,Łowicz,tel.

kom.502-268-632.
wynajmęduży2-piętrowydomw

ŁowiczunaosiedluGórki,tel.kom.
608-316-292.
Posiadamdowynajęciamałe

mieszkanie-25mkw.,tkaczewbl.1,
iip.,pokójzdużązabudowanąszafą,tel.
kom.660-489-049.

kupno różne
kupiębetoniarkę,tel.kom.

888-742-148.
kupięorzechywłoskie,tel.kom.

608-613-658.
kupiękoparko-ładowarkęiwywrotkę,

tel.kom.607-809-288.

wersalkawbdbstanie-nowytyp,tel.

kom.724-973-074.

Sprzedambardzotaniodrzwi

modrzewiowefrontowewraz
zfutryną,używane,owymiarach
1x2,2m,bardzociemnybrązoraz
krokwie,tel.kom.606-212-846.

węgielekogroszek(kostka)orzech.

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

tartak Głowno oferuje
drewno kominkowe,
tel. kom. 609-178-680.

sprzedaż różne

Sprzedamtujeszmaragd,tel.kom.

510-249-632.

Sprzedamklatkęnapapugi2mx1m,

tel.kom.503-830-181.

extraczarnaziemiaogrodowa,

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

Drewnoopałowe,tel.kom.

505-700-777.

Łubiankidrewnianenowe,tel.kom.

792-902-783.

Drewnokominkowe,opałowe,tel.

kom.504-257-615.

Dużazjeżdżalniadziecięca,tel.kom.

601-052-026.

Zbiornikiplastikowe,1.000-litrowe,tel.

kom.502-919-192.

Meble-salon,kuchnia,sypialnia,tel.

kom.530-350-251.

Sprzedamdlachorejosobynowy

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

oponytir,Stryków,tel.kom.

785-265-273.

kupięcegłę,drut,deski,łaty,krokwie,

tregry,tel.kom.607-809-288.
kupięoknaużywanemałe,

drewnianelubplastikowe,zszybami
zespolonymi,tel.kom.692-465-143.

Produkcja,sprzedażkruszywa

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

Pokój,tel.kom.883-363-814.


Żwir2-8,tel.kom.601-239-779.


Dwiedziałkirekreacyjne,okolice

Guźnia-rydwan,tel.kom.693-596-464.

DowynajęciaM-4,bratkowice,tel.

kom.605-679-749.

Żwir16-32doogroduidrenażu,tel.

kom.601-239-779.

Działka300mkw.zogrodów

działkowych,niedźwiada,tel.kom.
531-097-465.

Pokój,tel.kom.692-101-989.


Drewnokominkowe,opałowe(buk,

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

Ziemiaorna2,8ha,V,Viklasa,gm.

Dmosin,tel.(46)874-72-01.

Damwdzierżawęłąkę,tel.kom.

603-878-783.
wynajmęmieszkanie,44mkw.,

broniewskiego,tel.kom.664-906-235.
wynajmęplac900mkw.,Łowiczulica

Mickiewicza,tel.kom.505-092-569.

SprzedamM-3,bratkowice,tel.kom.

692-590-176.

Sprzedamdziałkęrolną2,07haw

tym3.000mkwbudowlana,2kmod
Łowicza,tel.kom.791-385-510.

Łowiczmieszkaniedowynajęcia,

kawalerkaumeblowana,iipiętro,ciepła
woda,tel.kom.781-487-802.

M-1,40mkw.,iiipiętro,os.tkaczew,

tel.kom.736-345-985.

SprzedammieszkanieM3,60mkw.,

os.bratkowice,tel.kom.608-580-065.

wynajmęlokalnadapteką

Słoneczko,tel.kom.607-809-288.

rekLaMa

wynajmękawalerkę,Łowicz,tel.kom.

502-268-632.

kliniecpodkostkęiutwardzenia

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

Sprzedamlubzamieniędom

podŁowiczemnabloki,tel.kom.
606-967-338.

Sprzedammieszkanie27mkw.zc.o.

wGłownie,tel.kom.507-359-112.

Firmawynajmiepomieszczenie

magazynowewysokiegoskładowania
opowierzchni190mkw.zdostępem
dopaleciakaiwózkawidłowego,obiekt
chroniony,tel.kom.602-389-703,
Łowicz.

Pilnieposzukujęmieszkaniado

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

Sprzedam5ha,tydówkagm.

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

29

Działkęrolno-budowlaną2,5ha,

Zawady,tel.kom.793-905-524.

Sprzedam2-pokojowemieszkanie

36mkw.,parter,125.000zł,centrum
Łowicza,tel.kom.600-918-875.

kawalerka,centrum,tel.kom.

660-799-869.
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wyprzedażpłytekchodnikowych

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

Stemplebudowlane,słomawbelach,

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

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

kom.604-687-089.

oddamgruzzadarmo,tel.kom.

603-399-438.
Sprzedamgitaręelektryczną,

nieużywaną,tel.kom.790-360-574.
Sprzedamladęchłodniczą

witrynową,tel.kom.605-539-291.

Nalewak do piwa Cornelius, tel.
kom. 601-161-613.

Zestawmeblimłodzieżowych
dziecięcych,stanbdb.,tel.kom.
509-623-551.

Sprzedamkamieńpolny,tel.kom.

794-052-840.

Sprzedamdrzewkadościęcia,

podkłady,tel.kom.736-702-052.

wózekpaleciak,tel.693-830-160.


kanapyskórzane,jaknowe,tanio,tel.

kom.508-411-270.

Sprzedambetoniarkę150litrów

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

Pianino,tel.kom.577-014-868.
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rusztowaniawarszawskie,tel.

kom.507-164-215.
Ziemiaogrodowa:czarnoziem(z

transportem),tel.kom.537-180-085.
Łóżko1,65x2,

10m,zpojemnikiem
napościel.Piekarnikamica.tanio,
tel.kom.664-498-569.
MaszynadoszyciaSinger,tel.

kom.503-569-473.
Sprzedampomnikzczarnego

granituzplacemnacmentarzuw
oporowie,tel.(24)285-45-20.
kosiarkispalinowe,firmowe,tel.

kom.511-345-546.
balustradymetalowez

demontażu,tel.kom.501-475-421.

Sprzedamtrociny,tel.kom.

692-132-798.

Zatrudnięmontażystę,tel.kom.

602-504-924.

praca

Zatrudniękierowcęc+ewruchu

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

dam pracę

Przyjmędopiekarniosobędostołui

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

Zatrudniędopizzeriikierowcęoraz

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

Zatrudniękierowcęwtransporcie

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

Przyjmędopizzeriikelnerkęz

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

Zatrudnięspawaczyiślusarzyz

Łowiczaiokolic,tel.kom.793-065-376.

Zatrudnięmłodych,dyspozycyjnych

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

Dwafotele,ława,tel.kom.

501-583-327.

Zatrudnię

mechanika
samochodów ciężarowych, tel. kom.
601-720-805, 663-077-050

akwarium120lzprzykrywą

iwyposażeniem,tel.kom.
511-600-047.

Zatrudniękierowcędorozwożenia

pizzy(Łowicz),tel.kom.724-207-537.

Pianina, fortepiany, tel. kom.
604-443-118.

Zatrudniępomocnikakucharza

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

SprzedamlodówkęZanussi,tel.

kom.606-584-363.
Łubianki plastikowe używane,
tel. kom. 605-725-429.
Sprzedamskrzynkiuniwersalki,tel.

kom.788-814-240.
betoniarki:sprzedaż,remonty,

części,tel.kom.603-072-751.
Sprzedammeblekuchenne,4

witryny,szafa,wersalka,Głowno,tel.
kom.881-200-884.
noweulewarszawskie,posz.,

drewniane,tel.kom.693-830-530.
jesionyiśrutownik,tel.kom.

784-720-912.
Sprzedamławostół,standobry,

200zł,tel.kom.536-383-915.
brama+furtka,tel.kom.

601-141-164.
Sprzedam ule Dadanta
z pszczołami, tel. kom.
602-587-277.
huśtawkiogrodowe,akacjowe,

stoły,ławki,altanki,piaskownice,
budydlapsów,toalety,tel.kom.
502-981-959.
Sprzedambramę3m,zfurtką,tel.

kom.603-451-221.
oknoPcVużywane145x174,tel.

kom.668-359-053.
Sprzedamsegmentjasny,

pokojowy,tanio,tel.kom.
721-105-235.
Sprzedamwersalkę,tel.kom.

782-787-291.

rekLaMa

Zatrudniękelnerkę(możliwość

przyuczeniadozawodu),tel.kom.
724-207-537.
PracujzPromedica24jakoopiekun

seniorówwniemczechlubanglii.
Przyjdźnaspotkanieinformacyjne
wŁowiczu.więcejinformacjipod
numerem,tel.kom.797-169-375.
Przyjmędopizzeriikierowcęnastałe

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

przyuczenia,okoliceDmosina,tel.kom.
609-846-316.
aPtrandstad(47)zatrudnidolekkiej

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

doświadczeniemwruchukrajowymz
naczepą-chłodnią,pracapodtescow
teresinie,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.

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.
Zatrudniękierowcęc,c+e,tel.kom.

601-239-804.
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.
tynkarzręczny,tel.kom.575-661-940.

Zatrudniępracownikado

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

Zatrudniękierowcówc+e,transport

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

Gospodarstwo Glinnik zatrudni
traktorzystów oraz pracowników na
suszarnię, tel. (42) 719-57-54.

Zatrudniękierowcękat.c+e,kraj,tel.

kom.782-157-596.

Poszukujępracownikadosklepuw

bolimowienaokreswakacji,tel.kom.
604-786-275.

Zatrudnię pracowników fizycznych
do pracy na zakładzie mięsnym.
Stanowiska różne. Atrakcyjne
warunki pracy i wynagrodzenia, tel.
kom. 692-500-335.

Zatrudnięstolarza,tel.kom.

602-669-749.

Przyjmęfryzjera,StudioMatrix,tel.

kom.530-026-025.

Firmazatrudnikierowcękat.

c+ewruchukrajowymbądź
międzynarodowym,tel.kom.
602-389-703.

Poszukujemyosóbdokolportażu

ulotek.oferujemy13złbruttoza
godzinę,tel.kom.795-495-401.

Praca w gastronomii w Łowiczu
(lody, hamburgery), tel. kom. 509854-421, 501-788-231.

Firmazbranżymetalowejz

Głownazatrudnitechnologazbiegłą
umiejętnościączytaniarysunku
technicznegoorazumiejętnością
obsługiprogramuautocaD,
tel.(42)719-28-59,tel.kom.
693-066-555.

Zatrudniędostawianiaściang/k,

sufitów,szpachlowania,tel.kom.
500-027-261.

FirmazbranżymetalowejzGłowna

zatrudnispawacza,metodytiG,
MiG,MaGzumiejętnościąspawania
aluminiumistalikwasoodpornej,
tel.(42)719-28-59,tel.kom.
609-101-019.
SzukamosobyzŁowiczadopomocy

wsprzedażyzabawekwwekendydo
45lat,tel.kom.601-523-534.
Zatrudnię kierowcę kat. C+e, C,
okolice Strykowa, mile widziany
emeryt, tel. kom. 605-097-071.
Zatrudniępracownikadoprac

wykończeniowo-remontowych,tel.kom.
607-343-338.
Zatrudnięoperatorakoparko
ładowarki,tel.kom.606-939-170.
Zatrudniępracownika,montera,tel.

kom.606-939-170.
Przyjmępracownikadodociepleń,

tel.kom.502-646-548.
Zatrudniękierowcękat.c;c+e,

równieżdorywczo,kraj,Łowicz,tel.kom.
601-385-525.
brukarzazdoświadczeniem

zatrudnię,wysokiezarobki,tel.kom.
667-837-817.
Firma zatrudni do prowadzenia
pełnej i uproszczonej księgowości,
przyjmie na staż (osoby z Głowna,
Łowicza, okolic) CV kierować na
adres: biuro2018@onet.pl.
Poszukujędopracy(glazura,

terakota,płytyk/g),tel.kom.
607-809-288.
Poszukujęmechanika,tel.kom.

607-809-288.

Przyjmępracownikadodociepleń,

tel.kom.607-612-176.

Zatrudniępomocnikabudowlanego,

tel.kom.696-635-107.

Zatrudnięszwaczkęichałupniczkęz

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

Zatrudniękierowcękat.c,tel.kom.

605-924-268.

Zatrudniękierowcękat.c+e

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

Zatrudniękierowcękat.

c+ewtransporciekrajowym
imiędzynarodowym,tel.kom.
696-648-141.
Zatrudniępomockuchni(z

doświadczeniem),pracaodpiątku
doniedzielinasaliweselnej,tel.kom.
601-150-773.
Pomocniknabudowy,sezon,tel.

kom.691-736-552.
Przyjmębrukarzyipomocników,tel.

kom.508-286-519.
Zatrudnimyoperatorawalca

drogowego,koparek,ładowareki
kierowcówkat.c,c+e.Umowao
pracę.Pracanamiejscu,tel.kom.
604-278-466.
Zatrudnięnastanowiskomagazynier
kierowcazprawemjazdykat.bw
hurtownispożywczej,ŁowiczFabryczna
9,tel.kom.661-880-276.

Zatrudnię do zbioru truskawek,
Karsznice Duże, tel. kom.
506-758-461.

Poszukiwanypomocnikdomontażu

stolarkiokiennej,wymagania:prawo
jazdykat.b,pracanaterenieGłowna,
tel.kom.731-834-383.

Pracownikabudowlanegorównież

bezdoświadczenia,tel.kom.
785-333-971.

Poszukiwanypracownikbiurowy,

pracanaterenieGłowna,tel.kom.
731-834-383.

Praca:działobsługiklienta,

magazynier,14:00-22:00,tel.kom.607314-011,Stryków.

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

PrzyjmędopracyPanana

stanowiskostróżanocnegodoochrony
obiektu,Łowicz,tel.(46)838-30-58.
Zatrudniępracownikadodachów,

milewidzianedoświadczenie,tel.kom.
502-859-742.
kierowcawtransporcie

międzynarodowym,weekendywolne,
tel.kom.606-470-406.
Zatrudniękierowcękat.cna1/2

etatu,kartakierowcy,jazdapokraju
busempowyżej3,5tony,stałetrasy,tel.
kom.604-109-277,bednary..

Zatrudnięzbrojarzy.Pracaodzaraz

wwarszawie,od17zł/h,możliwość
zakwaterowaniaorazzaliczek
tygodniowych,tel.kom.695-803-240.
Przyjmę pracownika do produkcji
ogrodzeń betonowych, Łyszkowice,
tel. kom. 501-735-885.
Przyjmępracownikówdofirmy

budowlanej,tel.kom.605-051-991.
Zatrudniękierowcęc+e,pokraju,tel.

kom.604-557-182.

Zatrudniękucharza,kelnera(mile

widzianedoświadczenie),pracaw
Łowiczu,tel.kom.608-466-473.

Zatrudnięmechanika

samochodowegolubdoprzyuczenia,
okoliceGłowna,tel.kom.601-529-002.

Zatrudniękierowcówkat.c+e,

możliwośćcodziennegozjazdudo
domupowykonanymkursie,możliwość
pracytylkowweekendy,pracaw
kółkach.wysokiezarobki,tel.kom.
606-481-899.

Zatrudniękucharkę-ekspedientkę

dosmażalnirybwjamniekwiatek,tel.
kom.517-499-021.

Zatrudniękelnerkę,Głowno,Stryków,

tel.kom.608-641-030.
Zatrudniękierowcękat.c+ew

transporciekrajowym,naczepa
chłodnia,dobrezarobki,tel.kom.
608-067-847.
Firma dziewiarska w Łowiczu
zatrudni osoby do formowania
skarpet, dziewiarza, tel. kom.
601-332-896.

Zatrudniępracownikadoutrzymania

zieleni(koszenietrawy,grabienieliści).
Milewidzianeosobyzorzeczeniem.
Umowaopracę,tel.kom.695-634-141.
Zatrudniękierowcędopiekarnii

piekarzadoobsługipieca,ok.Głowna,
tel.kom.504-573-701.
Przyjmędozbiorutruskawek,tel.

kom.782-521-171.
Zatrudniępracowników

ogólnobudowlanych,okoliceŁowicza,
tel.kom.604-403-654.
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brukarz,pomocnik,tel.kom.

509-599-379.

wideofilmowaniehD,tel.kom.

606-852-557.

wylewkimaszynowemixokret,tel.

kom.517-032-915.

Zatrudnię mechanika
samochodowego, Łowicz, tel. kom.
509-020-870.

wideofilmowanie:FullhD,DVD,blu
ray.Fotografia,tel.kom.698-535-780.

Układaniekostkibrukoweji

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

wideofilmowanie,fotografowanie

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

kryciedachów,obróbki,rynny,

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

remontowobudowlane

cyklinowanie,polerowanie,układanie

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

brukarz,spawacz,Stryków,tel.kom.

606-439-498.
Zatrudnię młodąw sklepie
spożywczym w Łowiczu, tel. kom.
502-110-726.
Zatrudniękierowcękat.c+e

(8godzin,5dni/tyg.),tel.kom.
602-385-382.

usługi

Zatrudnięślusarz-spawacz,tel.kom.

602-249-683.

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

Zlecę przeszycie, dzianina,
Głowno, tel. kom. 509-852-909.

tynkimaszynowe,wylewki,tanio,

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

Zatrudnię szwaczkę, Głowno, tel.
kom. 509-852-909.
Dokostkibrukowej,tel.kom.

530-433-350.

szukam pracy
opiekunkaludzistarszych10zł/h,tel.

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

Dyspozycyjny,62-letni,zlekkim

stopniemniepełnosprawności,tel.kom.
509-953-217.
Zaopiekujęsiędzieckiem,tel.kom.

880-036-940.

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

Układaniekostkibrukowej,tanio,tel.

kom.667-837-817.
Usługi minikoparką, tel. kom.
608-612-013.

Usługiminikoparką,tel.kom.

697-725-830.
okna:naprawa,regulacja,tel.kom.

609-135-411.

Docieplaniebudynków,elewacje,

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

Studniewierconedodomów

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

Dachy,pokryciadachowe,

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

kompleksowemalowanienatryskowe

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

cyklinowanie,montażpodłóg,Vat,

tel.kom.697-634-138.

Meblekuchenne,tel.kom.

793-297-933.

wykończeniawnętrz,remonty,tel.

kom.532-115-111.

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


Malowanie,gładź,glazura,tel.kom.

668-026-851.

Zwrotpodatkuzpracy,rodzinne,

niemcy,holandia,austria,anglia,
belgia,norwegia.,tel.(71)385-20-18,
tel.kom.601-759-797.

Dociepleniabudynków,elewacje,

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

instrumentalistapodejmie

współpracęzzespołem(instrumenty
klawiszowe,trąbka),tel.kom.
508-411-270.

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

rekLaMa

budowadomówparterowych,

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

Układaniekostkibrukowejgranitowej,

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

cyklinowaniebezpyłowe,tel.kom.

504-960-515.

inne

wideofilmowanie,fotografowanie,

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

Usługitransportowekamaz,

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

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

bielenie,wapnowaniepomieszczeń

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

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

Usługiminikoparką,przeciskikretem,

tel.kom.668-591-725.

usługi wideo

Usługi koparko-ładowarką, 80 zł/
godz., tel. kom. 784-464-959.

Parkiety: profesjonalne układanie,
cyklinowanie z polerowaniem,
lakierowanie. Schody: cyklinowanie,
lakierowanie, tel. kom.
607-090-260.

kompleksoweremonty,tel.kom.

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

533-076-850.
bramyprzesuwne,ogrodzenia,

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

remontykompleksowe,tel.kom.

606-428-162.
Glazura, terakota, tel. kom.
537-663-191.
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.

remonty,wykończenia,tel.kom.

600-779-659.

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.
Układaniekostkibrukowej,tel.kom.

731-034-742.
budowaniekominówzklinkieru,tel.

kom.723-917-819.
Usługiremontowe,wykończenia

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

malowanie,tel.kom.505-225-425.
tynkitradycyjne,mułkowane,

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

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

Układanieglazury,terakoty,gładź,

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

Układaniekostkibrukowej,krótkie

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

Usługiminikoparką,tel.kom.

606-939-170.

Docieplaniebudynków,wykańczanie

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

Pokryciadachowe,papa,rynny,

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

ogrodzenia,wiaty,tel.kom.

606-303-471.
Schodydrewniane.komputerowe

projektowanieschodów.Meble,inne
usługistolarskie,tel.kom.663-766-557.
Docieplenia stropu, styrobeton,
zamiennik styropianu, tel. kom.
605-416-083.
Wylewki, tynki agregatem, tel.
kom. 605-416-083.
Usługikoparko-ładowarką,roboty

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

elewacje,docieplenia,tel.kom.

692-986-022.
Glazura,panelepodłogowe,gładź,

malowanie,zabudowykartonowogipsowe,ściankidziałowe,tel.kom.
669-758-739.
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Styropian wodoodporny
ePS 100/037 do izolacji
fundamentów - poleca producent,
tel. (46) 838-88-70.
Wyprzedaż drzwi powystawowych,
tel. kom. 664-063-688.
Piasek, pospółka: przywóz, tel.
kom. 664-532-700.
Sprzedampustaki,tel.kom.

725-362-379.
tanieblachytrapezowe,dostępneod

ręki,dużywybórkolorów,cenaod13
zł/mkw.,tel.kom.501-543-057.
kostkabrukowa,używana,tel.kom.

691-070-514.
Drzwipokojowebezfutryn,tel.kom.

691-070-514.
Najtańsze rolety. Duży asortyment,
tel. kom. 602-370-470.
ruryczarne,tel.kom.604-931-629.


usługi
instalacyjne
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.

Gładziegipsowe,malowanie,tel.

kom.796-689-987.

Studniesolidnie,tel.kom.

504-320-592.

budowaiprzeróbkidomówi

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

Usługihydrauliczne,tel.kom.

691-991-000.

Murowaniepłotówzklinkieru,kominy,

tel.kom.721-651-936.

Przyłączagazowe,instalacje

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

Malowanie,tapetowanie,gładź,

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

Szambabetonowe,tel.kom.

691-991-000.

Profesjonalneukładanieglazury,

terakoty,tel.kom.664-767-412.
Podłogidrewniane,parkiety:

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

tel.kom.721-308-165.
wolneterminy.Glazura,terakota.

Usługiwykończeniowe,tel.kom.
783-638-267.
Dachy: profesjonalnie, papa
termozgrzewalna, malowanie,
smarowanie, rynny, z gwarancją!, tel.
kom. 735-300-550.
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klimatyzacja:montaż,sprzedaż,tel.

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

kom.509-838-364.
Hydraulika, tel. kom. 608-263-951.
alarmy,monitoring.tanio,tel.kom.

576-613-350.
Usługihydrauliczne:kompleksowo.

Przeciskipodziemne,przyłącza
wod.-kan.,usługikoparko-ładowarką,
oczyszczalnieprzydomowe,również
jakopodwykonawca,tel.kom.
601-379-355.
Usługihydrauliczne,spawalnicze,

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

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

usługi inne

Kompleksowe docieplanie
domów, tel. kom. 605-051-991.

Zespół, deejay, doświadczenie,
tel. kom. 503-746-892.

kompleksoweremontyi

wykończenia.Sufitypodwieszane,
ściankiGk.Szybkoisolidnie,tel.kom.
535-226-220.

Dekoracjesalweselnych,tel.kom.

886-328-694,www.facebook.com/
wardart7.

bramygarażowe,wrota,drzwi

doobór,stodół,garaży,tel.kom.
723-629-856.

sprzedaż
Producentsiatkiogrodzeniowej,

Mysłaków,tel.kom.886-562-223.
Stemple,tel.kom.600-820-374.

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

tynkiręczne,tel.kom.575-661-940.

wannęrogową140x140,nie

używana,tel.kom.691-070-514.

rekLaMa

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.
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kamaz:przewózpiasku,żwiru,ziemi,

tel.kom.601-630-882.
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.
Praniedywanówitapicerkimeblowo
samochodowejwzakładzieiuklienta,
tel.kom.501-431-978.
odnawianiewanien,tel.kom.

600-979-826.
Masaże:profesjonalnie,dojazd,tel.

kom.501-020-993.
transportwywrotką-piach,żwir,

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

podsypka,ziemia,tel.kom.
602-471-796.
tartak obwoźny, spalinowy, tel.
kom. 510-988-154.
tartakprzewoźny,tel.kom.

512-907-059.
naprawatelewizorów,Łowicz,

topolowa19,tel.(46)837-70-20,tel.
kom.728-227-030.
Zespół weselny- biesiada, tel.
kom. 665-293-862.

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.

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.

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.
Skupżyta,wymiananaotręby,tel.

kom.501-713-862.

oddnia22-05-2017solarium

intermarchejestczynneodgodziny10
do19:30.Zapraszamy-wymieniliśmy
lampynamegabrązujące.

Skupzbóżpaszowych:jęczmień685

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


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.
każdybizon,możebyćdoremontu,

tel.kom.602-522-478.
kupięmieszalnikpaszsypkich1

tonowy,tel.(46)838-25-02.
kupięc-328,c-330,c-360,c-355,

c-380,MtZ,MF-255,t-25władimirec
bezdokumentów,doremontu,tel.kom.
502-939-200.
kupiękombajnziemniaczanyanna,

2-rzędowy,tel.kom.885-254-502.

Sprzedamżyto,pszenżytoiowies,tel.

kom.600-822-089.

Sprzedamjęczmień,pszenżyto,tel.

kom.509-473-106.

Sprzedamjałowicęnawycieleniu,tel.

kom.516-649-173.

nasionadynibambino,tel.kom.

601-615-639.

Sprzedamsianokiszonkę,tel.kom.

514-281-118.

osiemprosiąt,tel.(42)719-62-67.


Ziarnokukurydzy,tel.kom.

669-480-828.

Sprzedamowies,łubin,mieszankę,

tel.kom.664-157-305.

Sprzedamsłomę,ostrów,tel.kom.

785-240-262.

Sprzedamsianowceniesłomy,tel.

kom.691-666-967.

Seradeladosiewu,ok.Łowicza,tel.

kom.721-737-369.

Sprzedam owies, tel. kom.
603-610-512.

Słomaowsiana,sianokostka,

Zielkowiceii104,tel.kom.603-240-034.

Słomę,dużebelezestodoły,

tel.kom.787-152-449.

Słomawkostkach,tel.kom.

691-972-304.

Pszenica,słomabaloty,tel.kom.

695-066-195.

Słoma,tel.kom.695-999-028.


Słomawbalotach,Zakrzew,tel.kom.

698-034-855.

rolnicze sprzedaż

Sadzonkipomidoragruntowego,tel.

kom.601-051-188.
Słomę,tel.kom.503-347-214.


Sprzedamsłomęwbalotach,

możliwytransport,tel.kom.
601-662-955.

płody rolne

Słoma,Dębsk,tel.kom.691-411-355.


Pszenżyto,tel.kom.602-842-747.


Ziemniakijadalne,tona,tel.kom.

724-139-314.

kukurydzęnakiszonkęinaziarno,

kiernozia,tel.(24)277-91-85.

jęczmieńjary,2,5t,

tel.(46)839-13-04.

Słomawbalotach,tel.kom.

669-083-527.

Zbożepaszowe,tel.kom.

668-478-617.

Mieszankę,tel.kom.781-173-553.


Suche wysłodki, śruty, otręby, tel.
kom. 602-235-159.
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.

Słomęzestodoły,baloty,kostkę,tel.

kom.789-319-421.

jałówkanaocieleniu,tel.kom.

668-804-209.
Sprzedamjałówkęwysokocielną,tel.

kom.669-356-363.
Sprzedambyczka,tel.kom.

721-515-961.
Sprzedamprosięta,tel.kom.

570-513-525.
kozymleczne,tel.kom.601-141-164.

Sprzedamcielaka(byczek),tel.kom.

514-514-734.

kukurydza,owies,pszenżyto,

pszenica,tel.kom.506-115-015.

Słomawkostkach,tel.kom.

796-226-002.

Sprzedamjęczmień6ton,tel.kom.

697-371-700.

jałówkawysokocielna,tel.kom.

607-494-146.

Sprzedammieszankę,boczki,tel.

kom.795-285-136.

Sadzonkipomidorówgruntowych,tel.

kom.506-299-410.

Prosięta,tel.kom.663-592-429.


Sprzedamżyto,tel.kom.

607-376-264.

Sprzedamsadzonkipomidora,tel.

kom.603-596-513.

Pszenicajara,tel.kom.507-477-120.


Sprzedamowies,tel.kom.

502-100-896.

otrębymelasowane.Dostawai

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

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

Poznamkobietę49-60lat,smso

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

Łubinsłodkiwąskolistnykalif,tel.

kom.606-145-529.

Sprzedamżyto,tel.kom.

501-007-298.

Poznamkobietę,tel.kom.

723-084-321.

Słoma,dużebele,tel.kom.601
946-083,Sierżniki.

hodowlane

Sprzedamowies,tel.kom.

510-186-202.

Słoma,tel.kom.504-375-754.


Poznamatrakcyjnąpaniądomiłych

spotkań,tel.kom.695-210-762.

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

Sprzedamkukurydzę,

tel.(46)837-14-61.
jęczmieńzodnowy,tel.kom.

693-830-160.

maszyny

Dwietonyjęczmieniaidwietony

owsa,Mięsośnia,tel.kom.695-441-197.

kupięmaszynyrolnicze,kombajny

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

Słomapszeniczna(okragłebele

fi160orazdużekostki),tel.kom.
696-345-659.

kupięprasękostkującąSipmaZ

224/1,claas,johnDeere,Famarol,
prasyrolująceclaas44,62,66,
alobale,kombajnziemniaczanyanna,
bolko,kombajnzbożowyZ-020,tel.
kom.887-105-345.

Dwietonyowsa,tonażytai

tonapszenżyta,Marywil,tel.kom.
691-125-654.

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


kupiędojarkęalfaLavalimaszyny

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

Sprzedamowies,tel.kom.

505-933-179.

korepetycje:językniemiecki,tel.kom.

608-116-216.

ciągniki,przyczepy,tel.kom.

725-361-836.

Sprzedamsłomę,gm.Zduny,tel.

kom.888-365-188.

rekLaMa

Prosiaki,tel.kom.604-436-938.


Słomę,baloty,sucha,tel.kom.

608-175-964.

wysłodkiniemelasowaneoraztofi.

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

Sokołów-Logistyka skup bydła
rzeźnego, odbiór bezpośrednio z
gospodarstwa , tel. (25) 787-71-99,
tel. kom. 608-101-473.

nauka

jałówkinaocieleniu,wycielenie

28.06,tel.kom.603-315-123.

Słoma,baloty140x125,zestodoły,

tel.kom.696-447-652.

Mieszankazbożowa,słomaw

kostkach,tel.kom.517-669-648.

PięćdziesięciolatekzokolicGłowna

poznaPaniąwcelumatrymonialnym,
chętnydozamieszkanianawsi,tel.
kom.698-681-492.

Sprzedamjałoszkę,tel.kom.

506-552-043.

Sprzedamjęczmień,tel.kom.

784-566-635.

Sprzedambób,tel.kom.

608-613-658.

PoznamPaniądo65lattowarzysko,

Żychliniokolice,tel.kom.516-437-260.

czteryjałówkipodzacielenie,

dwabyki,wagaok.300kg,tel.kom.
512-799-479.

Melasadlabydła1.000kg.Dostawai

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

kupięzbożepaszowe,tel.kom.

668-478-617.

Poznamdziewczynędo35

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

Prosięta6szt,tel.kom.881-502-141.


Sprzedamsiano-kiszonkę

13szt.,120zł/szt,łubin2m,
żółty,130zł/m,ok.Sannik,tel.kom.
665-878-902.

kupięjęczmień,pszenżyto,pszenicę

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

matrymonialne

Sprzedamsłomę,tel.kom.

604-969-205.

jałówkanaocieleniu,tel.kom.

690-379-724.

śruty:sojowa,rzepakowa,

słonecznikowa.Luz25tztransportem,
tel.kom.604-272-194.

nawozy-azotowe,fosforowe,

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

Sala,wynajem,imprezy

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

Sprzedamsłomęwdużychbalotach,

tel.kom.605-081-190.

Sprzedamcielaki,tel.kom.

888-953-006.

balotyzsianokiszonki,kalenice,tel.

kom.603-213-798.

Pszenżyto20ton,jęczmieńz

pszenicą10ton,kukurydza,tel.kom.
606-901-931.

Sprzedamsłomę,dużebele,

cenadouzgodnienia,tel.kom.
602-659-709.
Zboże,tel.kom.509-853-384.

Żytonakiszonkę,tel.kom.

507-477-120.
Sprzedampszenicę,tel.kom.

669-419-342.
Żyto,owies,jęczmień,słomabaltony,

tel.kom.880-454-989.
Zboże,tel.kom.880-481-612.

Słoma,tel.kom.730-523-191,ostrów.

Sprzedammieszankę,tel.kom.

721-737-343.
Słomabaloty,tel.kom.794-019-046.


Sprzedampietruszkęiziemniaki

jadalne,tel.kom.692-146-589.

Sprzedamjałówkęwysokocielnąrasy

Simental,tel.kom.607-889-451.
Sprzedamprosięta,tel.kom.

666-244-113.
Sprzedamprosiaki,tel.kom.

609-435-670.
Prosiaki,tel.kom.697-049-235.


jałosie,tel.kom.728-894-563.

Sprzedam2jałówkicielne,

wycieleniewczerwcu,Żychlin,tel.kom.
663-882-749.

Słoma,tel.kom.503-845-012.


SprzedamknurkarasyPbZ,

waga60kg,tel.kom. 724-644-947.

Słoma,baloty,osmolin,tel.kom.

693-698-352.

Sprzedamprosięta,tel.kom.

609-940-110.

Żyto,pszenżyto,pszenica,mieszanka,

tel.kom.697-040-147.

jałówkanawycieleniu,okolice

bielaw,tel.kom.785-557-747.

Słomę40balotów,sprzedam,tel.

kom.693-157-117.

maszyny

Mieszankazbożowa,tel.kom.

693-157-117.

hodowlane
jałówkicielne,tel.kom.

888-822-173.
jałówkawysokocielna,termin

wycielenia28.05.2017,tel.kom.
609-502-051.
Sprzedamkrowynaocieleniu,tel.

kom.727-422-365.
Dwiesuperjałówkizpodoceny,

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

Sprzedamrozrzutnik10ton+

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

konnąprzerobionądociągnika,
zgrabiarkękonną,lodedozielonki,
kopaczkędoziemniaków
wbdbstanie-1988rok,tel.kom.
724-973-074.
częściużywanedobizona,silosy,tel.

kom.602-522-478.
Sprzedampług3-skibowy,

obrotowy,kverneland,tel.kom.
507-275-624.

Sprzedamkozę,tel.kom.

722-256-213.

Ursus4512,1993rok,tel.kom.

660-408-769.

Sprzedamjałówkęcielną,2czerwca

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

SiewnikamazoneD9,tel.kom.

660-408-769.

www.lowiczanin.info


Sprzedamwyciągobornikatypu

krotoszyński,tel.kom.607-871-034.

kosiarkadyskowazkondycjonerem

firmyniemeyer,tel.kom.600-361-148.

Przetrząsarka,śrutownikbijakowy,tel.

kom.608-643-187.

Prasarolującapasowa2.500zł

lubzamiana,tel.kom.699-913-337.

Przyczepa,zgrabiarka,wózek,maszt,

tel.kom.600-820-374.

Pługi2,3,4-skibowekverneland,

zabezpieczeniaresor,kołek,tel.kom.
799-081-590.

koła23/X5,opony9.5/36,tel.kom.

607-809-288.

Siewnikamazone,3mszerokość

robocza,dopcisk,stanbdb.,tel.kom.
880-454-989.

kosiarkarotacyjna,polska,

czeska,tel.kom.506-115-015.

Sprzedam2maszynkidołuskania

bobu,tel.kom.604-291-850.

rozsiewacz,siewnikzbożowy

amazone,tel.kom.799-081-590.

Stanowiskadobydła,nowe,

ocynkowane,tel.kom.693-830-160.

Pług4-skibowyzagonowy,

zabezpieczeniahydrauliczne,1.600zł,
tel.kom.505-128-289.

Sprzedamtrzyprzyczepy4,5tony

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

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.
SiewnikLejekdonawozu,tel.kom.

609-316-663.
Sprzedamniedrogoopryskiwacz

termit,zaktualnymbadaniem
technicznym,tel.kom.501-829-207.
Sprzedamsiewnikpoznaniak1987

rok,schładzalnikdomleka1.200l,
dwukółkęciągnikowądożywca,tel.
kom.501-291-914.
Sprzedamciągnikt-25a,standobry,

maszynyrolnicze,tel.kom.695-243-117.
Masztwidlaka,tel.kom.692-101-989.

kultywator16,tel.kom.692-101-989.

PrasakostkującaZ-511,stanbdb.,tel.

kom.607-181-404.
SprzedamkombajnbizonZ-56,

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

300litrówdoremontu,agregat
prądotwórczy6,2kwzsilnikiemdiesla,
tel.kom.604-260-576.
kombajnannaZ-644,1986rok,

tel.(45)874-61-81.
wyciągkrotoszyn,karmniki

podwójne,łuskarkadobobu,tel.kom.
691-881-726.
kopaczkaelewatorowa,dmuchawa

dosiana,przyczepasamozbierająca
t-072,tel.kom.790-390-527.
śrutownikssąco-tłoczący,7,7kw,tel.

kom.889-342-294.

rekLaMa

Przetrząsarkaizgrabiarka

karuzelowa,pług4-skibowy
obrotowy,siewkadonawozu,gruber
3m,rorzutnikFortschritt,tel.kom.
600-822-089.
Dwacielaki,tel.kom.502-768-905.

Zetor7211,koparkaostrówek,

ciągnikc-355,innesprzętyrolnicze,tel.
kom.794-795-554.
Przyczepasamozbierającado

zielonki,tel.kom.531-256-537.
t-251981rok,pług2-skibowy

„Grudziądz”,rozsiewacz-lejek,tel.kom.
502-322-564.
śrutownikbijakowy,ssąco-tłoczący,

tel.kom.669-480-828.
Sprzedamużywanyagregat

sprężaniapowietrzaoraz
rozdrabniaczzboża„bąk”.
Szczegółoweinformacjesą
umieszczonenastronieinternetowej
www.dpsborowek.naszdps.pl/
ogłoszenie.
Sprzedamopryskiwacz400litrów12

m,pług3-skibowygrudziądzki,tel.kom.
604-457-742.
Przetrząsaczkuhn4m,przetrząsacz

Felahydrauliczny5m,zgrabiarka
claas3m,pług4-skibowyobrotowy
konskilde,tel.kom.607-992-213.
Przetrząsacz4-karuzelowy

hydrauliczny5,5m-5.500zł,owijarka
samozaładowczahardi-6.600zł,tel.
kom.889-013-143.
SiewnikkukurydzyMonosem,tel.

kom.691-972-304.
Prasarolującawarfama2006rok,tel.

kom.502-358-304.

PrasajohnDeere550,tel.kom.

507-164-215.
kosiarkaSamasz,2,65m,tel.kom.

722-106-926.
rozrzutnik1-osiowy,3t;

opryskiwacz300l,10m,
standobry;siewkanawozowalejek;
sieczkarniadozielonek(loda),tel.kom.
511-997-267.
Przetrząsaczo-zgrabiarkakuhn

haybob300,2010rok,tel.kom.
604-413-948.

Sprzedamzgrabiarkę„7”,tel.kom.

698-556-743.
rozrzutnikobornikarosyjski,tel.kom.

601-141-164.
Masztodwidlaka,chwytakdobel,tel.

kom.690-620-606.
Sprzedamroztrząsarkędosiana,tel.

kom.783-674-456.
kosiarkarotacyjnaSamosz2,

10,
hydrauliczna,tel.kom.794-019-046.

SprzedamciągnikMasseyFerguson

698,tel.(42)719-60-14.

Sprzedamprasę-kostkę,stanbdb,tel.

kom.694-657-883.

turMF255,tel.kom.668-478-617.


Sprzedamprasęrolującąjohn

Deere,tel.kom.785-456-159.

PrasęSipmazpodajnikiem,tel.kom.

789-319-421.

PrzystawkadokukurydzyMFk-a,

4-rzędowa(oprzyrządowaniedo
rekorda,docinacze);prasado
sianaZ-224/1,iwłaściciel,tel.kom.
502-037-679.
Łuskarkadobobu,tel.kom.

604-931-629.
Sprzedamtalerzówkę,tel.kom.

606-490-951.

MtZ80,tel.kom.782-152-943.

Sprzedamsiewnikzbożowy

Poznaniak,rozsiewaczdonawozu,tel.
kom.600-509-676.

Sprzedamprasęclaasroland

250rc,zgrabiarkęFella3,30
szerokości,tel.kom.607-469-872.

Sprzedamprasękostkującą

Sipma,zpodajnikiem,1995rok,tel.
kom.782-787-291.

wycinakdokiszonek,stanbdb,tel.

kom.696-463-410.

Glebogryzarka,brony5,drapakz

wałkami,tel.kom.784-720-912.

bizonZ-056zsieczkarnią,1989

rok,standb.,tel.kom.501-097-783.

Suszarniadokukurydzynaolej

opałowy,tel.kom.696-399-890.

Przyczepa3,5t,Sanok,przyczepa

1-osiowawywrot,pług3-skibowy,tel.
kom.664-767-247.

kombajnziemniaczany„karlik”,

tel.kom.532-074-909.

orkan2,tel.kom.888-856-439.

Sianozgrabiarka7,tel.kom.

797-793-264.
Przedsząsałkadosiana,tel.kom.

796-226-002.
Sprzedamkosiarkęrotacyjną

Famarol,zgrabiarkękaruzelową,
wybieraczkiszonek,tel.kom.
695-194-887.

Sprzedamkosiarkęrotacyjną,tel.

kom.782-648-927.
GruberyUniakos,tel.kom.

724-551-112.
Gruberbrodnica,6łap,jaknowy,tel.

kom.724-551-112.
kultywatorszer.160cm,kosiarkę

dyskowąLely,tel.kom.663-208-580.

ŁadowaczeczołoweturdoUrsus

c-330,c-360,3512,t-25,MF-255.
hydraulicznelubnalinkę,tel.kom.
608-686-489.

Sprzedamzgrabiarkę„6”,mało

używaną,tel.kom.606-383-955.

Sprzedamsiewnikpoznaniak,

opryskiwacz400l,termit,tel.kom.
880-500-224.

obornikzdowozem,tel.kom.

601-630-882.

Pług4-skibowyagromasz,stan

dobry,tel.kom.721-771-629.

Wapno polowe, luz 25 t,
z dostawą, tel. kom.
604-110-392.
obornik,tel.kom.603-243-414.


częściużywanedoc-328,c-330,

c-360,c-380,c-355,MtZ,t-25
władimirec,tel.kom.880-353-819.

Sprzedamdmuchawędozbożaz

silnikiem7kw,tel.kom.666-540-288.

beczka600locynk,keg50l,tel.kom.

796-334-711.

Sprzedamśrutowniknakamienie

domałegogospodarstwa,tel.kom.
660-850-505.

Sadzarkadoziemniakówczeska,600

zł,tel.kom.604-557-182.

kosiarkarotacyjna,glebogryzarka,

siewnikpoznaniak,tel.kom.
509-853-384.
Prasa,tel.kom.509-853-384.


rozrzutnik1-osiowy,tel.kom.

661-542-460.
Sprzedamschładzalnikdomleka

wSkkrosno,poj.330l,2003rok,stan
idealny,tel.kom.606-192-202.

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.
transportniskopodwoziówką,tel.

kom.503-115-145.
Naprawa ciągników i maszyn
rolniczych z dojazdem na
miejsce, tel. kom. 782-273-568.
Piaskowaniezdojazdemdo

klienta,tel.kom.518-168-598.

zwierzęta

PrasępasowąjohnDeere590,2000

rok,stanbdb,tel.kom.721-105-235.

PrasakostkaSipmaZ-224,i

właściciel,stanbdb,tel.kom.
692-451-521.

rolnicze - usługi

ciągnik360,paszowózSano,

zestawssąco-tłoczącydopaszy,
zbiorniknamleko3000,beczkahts
10000,tel.kom.600-335-473.

Sprzedamprasękostkę,standobry,

tel.kom.606-383-955.

Sprzedamzgrabiarkękaruzelową

claasszerokość3m,tel.kom.
661-403-096.

obornik,tel.kom.665-220-406.


białkowanieobór,tel.kom.

518-168-598.

Siewnik,bronyciagnikowe,tel.kom.

692-971-005.

Ursus1222,rozsiewaczamazone

1,5t,tel.kom.600-335-473.

inne

Sprzedamobornik,oddamziemię

zwykopów,tel.kom.887-978-144.
Sprzedamgnojowicębydlęcąz

dowozem,tel.kom.607-244-368.
opony12,4/28,tel.kom.

609-316-663.
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DojarkaprzewodowaPolanes,

2008r;schładzalnikdomleka1.750
lzwymiennikiemciepła,tel.kom.
609-788-364.

Grabiarka5,ładowaczdosłomy,

tel.kom.692-744-802.

Sprzedamkombajnannastan

bardzodobry,tel.kom.789-101-800.

Sprzedampotrząsarkędosiana

6orazpiłedotrajzegi80,tel.kom.
794-734-322.

Ursusc-3603P,tel.kom.

888-385-100.

Przetrząsarkadosiana,redła3,

tel.kom.507-325-487.

Pługiobrotowekverneland3-,

4-skibowe,resor;słomabaloty120;
wagasuwakowa400kg,tel.kom.
605-884-584.

Pilniesprzedamrozrzutnikobornika,

tel.kom.692-199-818.

opryskiwaczciągnikowy400litrów,

tanio,tel.kom.691-270-855.

Sprzedamzgrabiarkę5,tel.kom.

889-712-182.

Sprzedamcyklopikopaczkę

ciągnikową,tel.(22)632-14-91,tel.kom.
537-285-181.

Silospaszowy,tel.kom.665-220-406.


Sprzedamgruber2,20agro-Faktory

nasprężynie,tel.kom.506-552-043.

Sprzedamprzetrząsaczo
zgrabiarkę4,tel.kom.695-432-789.
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sprzedaż
Szczeniętaowczarka

niemieckiego,krótkowłose,tel.
kom.694-308-076.
owczarekśrodkowo-azjatycki

stróżujący,3-letni,tel.kom.
781-192-860.
koziołek,tel.kom.514-323-077.

owczarkiniemieckie,tel.kom.

604-436-938.
oddampieski,tel.kom.783-077
906783-090-600.
kurynioski,tel.kom.726-121-861.

Szczenięshih-tzu,tel.kom.

507-477-120.
koziołek,tel.kom.514-323-077.


SprzedamdojarkęalfaLaval

idmuchawędosiana,tel.kom.
516-649-173.

Pinczerymaleńkie(ratlerki)

2-miesięczne,tel.kom.
606-901-931.

basendomleka,1.300l,tel.kom.

665-220-406.

Sprzedammłodepawie,oddam

2małepieskizadarmo,tel.kom.
514-529-618.

Ziemięogrodowązestawu

sprzedam,tel.kom.506-671-456.

oddamszczenięta,tel.kom.

604-713-410.

Sprzedamcebulkiżonkili,tel.kom.

663-667-842.

oddam7-tyg.owczarka

niemieckiego,tel.kom.
603-710-478.

basendomleka330l,tel.kom.

518-877-995.
Sprzedamwyciągdoobornika

krotoszyn,używany,tel.kom.
606-383-955.
Schładzalnikdomleka,525l,tel.

kom.723-940-725.

rekLaMa

kozy,koziemleko,Stryków,tel.

kom.517-448-507.
kundelekjamnik,terrier,tel.kom.

609-263-489.
owczarkiniemieckie,szczenięta,

tel.kom.693-138-330.
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Sport
Koszykówka |turniejkadetówoPucharDyrektoraoSirŁowicz

Koszykówka |Play-off–iiliga

Puchar Dyrektora OSiR
pojechał do Poznania

Kadeci UMKS KsiężakzakończyliturniejnaiVmiejscu.

nie ma raczej szans, ale na pewno
Księżacy uplasują się w pierwszej szóstce ekip z województwa
Łódzkiego.
Ogólnopolski turniej Koszykówki Kadetów U-16 o Puchar Dyrektora OSiR w Łowiczu:
 UMKS Księżak-2002 Łowicz –
Biofarm Basket Junior Poznań
31:42(5:17,12:2,5:10,9:18)
Księżak: bartosz Dylik 22 (2×3),
Szymon Gładki 4, Michał kuliński
3, Maksym branicki 2 i Stanisław
Górniak2orazkacperPięta,j.jagura,karolwróbelikacperMasztanowicz.
Najlepiej dla Poznania:janSzuba15(3×3)iDominikwaćkowiak
11(1×3).
 UMKS Księżak-2002 Łowicz –
ŁKS Szkoła Gortata Łódź 31:43
(9:16,9:13,5:4,8:8)
Księżak: bartosz Dylik 20 (2×3),
Szymon Gładki 11 (1×3), Michał
kuliński 3, Maksym branicki 2
i Stanisław Górniak 2 oraz kacper Pięta, j. jagura, karol wróbel
ikacperMasztanowicz.

Piłka nożna |23.kolejkaskierniewickieklasyokręgowej

Przełamanie Astry Zduny
Pierwszy raz w rundzie
rewanżowej zwycięstwo
odniosła Astra Zduny,
która pewnie pokonała
w wyjazdowym meczu
Jutrzenkę Drzewce 4:0.

Zespół grającego trenera Jakuba Jędrachowicza (zastąpił Mykole Dremluka) wygrał w głównej
mierze ze sprawą Jakuba Jarosa,
który popisał się hattrickiem. Astra
odskoczyła tym samym na sześć
punktów i wydaje się, że tym zwycięstwem zespół ze Zdun zapewnił
sobie utrzymanie w lidze.
Ważne zwycięstwo odniosła również Pogoń Bełchów, która również walczyła o uniknięcie
miejsc 12. i 13. (drużyny z tych
miejsc zagrają w barażach z 3.
i 4. zespołem klasy A). Podopieczni trenera Marcina Rychlewskiego
po emocjonującym meczu wygrali w Cielądzu z Orlętami 5:4. Po
pierwszych 45 minutach było już

3:4 dla Pogoni. Gdy w 68. minucie do remisu doprowadził Karol
Gwiazdowicz zrobiło się nerwowo, ale kropkę nad i w tym meczu
postawił Adam Salamon, pieczętując wygraną Pogoni, która ma
na swoim koncie 22 punkty.
Mający ochotę opuścić strefę
barażową Zryw Wygoda przegrał
z kolei z ostatnią w tabeli Macovią
5:3 i po tym meczu to zespół trenera Dawida Suta spadł na ostatnie miejsce w tabeli.
– Przegraliśmy mecz w bardzo słabym stylu. Po raz kolejny
tracimy dużo goli i przegrywamy
z drużyną grającą bardziej ambitnie – ocenił trener Zrywu. Zryw
i Macovia mają na swoim koncie
po 15 punktów.
W najciekawszym meczu tej
serii gier liderujący Orzeł Nieborów nie sprostał Pelikanowi II
Łowicz i przegrał przed własną
publicznością 1:3. Zespół Piotra
Gawlika do zwycięstwa poprowa-

dzili Przemysław Wilk i Eryk Padzik. Obaj strzelili gole, pierwszy
z nich jednego, drugi z nich dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. – Bardzo ważne zwycięstwo
w meczu na szczycie tabeli, które
pozwoliło nam minąć Orzeł w tabeli – ocenił Piotr Gawlik.
Nie odbył się mecz Olimpii
Chąśno z Vagatem. Zespół z Domaniewic nie przyjechał na mecz
i zostanie ukarany walkower. Olimpia po wygranej bez gry objęła prowadzenie w lidze i ma dwa punkty
przewagi nad Pelikanem II. ever
21. kolejka skierniewickiej ligi
okręgowej:
 LKS Orzeł Nieborów – KS Pelikan ii Łowicz 1:3; br.: Mateusz
bartosiewicz (76) – Przemysław
wilk(18),erykpadzik2(33,73)
 Orlęta Cielądz – Pogoń Bełchów 4:5; br.: Mateusz białek
(39), rafał Głębocki 2 (42, 44),
karol Gwiazdowicz (68) – bartło-

Najlepiej dla ŁKS ii: krzysztofMaj
12(2×3)iFiliprafałek12(1×3).

Kibice koszykówki z Łowicza
na pewno z sentymentem śledzą
walkę o I ligę, o którą walczyła ekipa Syntex Księżak Łowicz.
W tym roku się nie udało, ale za
rok znów będzie szansa na walkę
i znów czekają nasz koszykarskie
emocje.
Walka o mistrzostwo II ligi
już się skończyła. Pewnym zwycięzcą została drużyna R8 Basket
AZS Politechnika Kraków, która
w finale pokonała dwa razy WKS
Śląsk Wrocław. Podopieczni Dominika Tomczyka i Jacka Krzykały zajęli drugie miejsce i również
awansowali do I ligi.
Wczoraj zakończyła się walka
o 3. miejsce, które premiowane
jest również miejscem w zapleczu
ekstraklasy. Wynik podamy w następnym numerze NŁ, ponieważ
mecz zakończył się wieczorem.
W tym starciu walczą dobrze
nam znani rywale Syntex Księżak

z grupy B. KK Warszawa (Lider
grupy B) przegrał pierwszy mecz
we własnej hali z drużyną AZS
UMCS Lublin (Wicelider grupy
B), ale w sobotę 20 maja zrewanżował się i doprowadził do stanu
1:1. Mecz w Lublinie był bardzo
zacięty, ale to koszykarze ze stolicy wygrali 59:57.
Trzeci decydujący pojedynek
odbył się w środę w Warszawie. zł
Finał ii ligi koszykówki męskiej:
 WKS Śląsk Wrocław – R8 Basket AZS Politechnika Kraków
70:89
 R8 Basket AZS Politechnika
Kraków – WKS Śląsk Wrocław
88:61. Wynik: 2:0
Mecz o 3. miejsce:
 KK Warszawa – AZS UMCS Lublin 67:82
 AZS UMCS Lublin – KK Warszawa 57:59. Wynik:1:1

UMKS Księżak-2002 Łowicz
– UKS Melo Błonie 39:46(2:13,
13:8,9:10,15:8,0:7)
Księżak: bartosz Dylik 20 (2×3),
Szymon Gładki 11 (1×3), Michał
kuliński 3, Maksym branicki 2
i Stanisław Górniak 2 oraz kacper Pięta, j. jagura, karol wróbel
ikacperMasztanowicz.
Najlepiej dla Melo: Michał raciwowski34(1×3)iMaciejkonieczny10.


 ŁKS Szkoła Gortata Łódź –
UKS Melo Błonie 46:29
 Biofarb Basket Junior Poznań
– UKS Melo Błonie 45:30
 ŁKS Szkoła Gortata Łódź –
Biofarb Basket Junior Poznań
36:40

Końcowa kolejność:
1.biofarmbasketjuniorPoznań

3

6 127-97

2.ŁkSSzkołaGortataŁódź

3

5 122-100

3.UkSMelobłonie

3

4 105-130

4. UMKS Księżak-2002 Łowicz

3

3 101-131

miej bakalarski 2 (5, 45), Michał
redzisz (12), Daniel wasiak (29),
adamSalamon(76)
 Jutrzenka Drzewce – Astra
Zduny 0:4; br.: Patryk brozowski
(3),jakubjaros3(6,73,85)
 Macovia Maków – Zryw Wygoda 5:3;br.:Piotrwinciorek(15),
arkadiuszGasiński(35),kamilcybula3(41,55,68)–rafałtrakul2
(9,25),Dawidwróbel(85)
 Olimpia Chąśno – Vagat Domaniewice 3:0 – walkower, gościeniedojechali
 Juvenia Wysokienice – GLKS
Wołucza 1:2
 Pauza: Widok Skierniewice.
:
1.GkSolimpiachąśno(1)

21 51 65-25

2.kSPelikaniiŁowicz(3)

21 49 56-20

3.LkSorzełnieborów(2)

21 49 72-40

4.GLkStobartuswołucza(4) 21 31 44-33
5.MLkSwidokSk-ce(5)

20 28 46-46

5.kSjutrzenkaDrzewce(7) 21 28 52-54
6.LUkSjuveniawysokienice(8)21 27 48-43
8.LkSorlętacielądz(9)

21 25 58-48

9.LkSVagatDomaniewice(6) 22 24 35-73
10.LkSPogońbełchów(10)

22 22 47-68

11.SkSastraZduny(11)

21 21 31-49

12.LZSMacoviaMaków(13)

21 15 37-71

13.SkFZrywwygoda(12)

21 15 32-58

GoGo

– Najlepszy mecz zagraliśmy
z drużyną z Poznania. To naprawdę był bardzo fajny pojedynek, i w którymś momencie byliśmy bardzo blisko przeciwnika.
W meczu z ŁKS-em mieliśmy
bardzo dobry początek, a później
z drużyny zeszło powietrze. Mecz
z Błoniem, przegrany po dogrywce, był niestety najsłabszy. Gdyby nie masa błędów popełnionych
w końcówce, to nawet mogliśmy
wygrać. Drużyna musi zgrywać
się z Bartkiem Dylikiem i dużo
pracować nad motoryką i techniką. Możliwe, że w nowym sezonie dojdzie do nas jeden zawodnik
z GTK Głowno i wtedy możemy
być mocniejsi. Fajnie, że poziom
Turnieju był wyrównany i mogliśmy się zmierzyć z poznańskim
i warszawskim basketem. Wyciągniemy wnioski, wyeliminujemy
błędy i powinno być lepiej. Mamy
przecież przed sobą obóz, który
musimy ciężko przepracować. Ja
osobiście cieszę się, że dobrze zorganizowano ten turniej i wszystkie
drużyny wyjechały z Łowicza zadowolone – podsumował trener
Piotr Rutkowski.
W ranach turnieju rozegrano
również dwa turnieje rzutów. Konkurs drużynowy wygrała ekipa
Biofarm Poznań, a konkurs „trójek” wygrał reprezentant Księżaka
– Bartosz Dylik, który w nadchodzącym sezonie będzie najmocniejszym punktem łowickiego
klubu.
W sezonie 2017/2018 łowiczanie zagrają w gronie kadetów w roczniku dominującym.
W minionym sezonie jako rocznik młodszy przegrali wszystkie pojedynki. Na jesieni będzie
na pewno dużo lepiej. Na medal

PiotrrUtkowSki

Sezon koszykarski zakończył
się ponad miesiąc temu, ale młodzi łowiccy koszykarze cały czas
trenują, doskonalą swoje umiejętności i sprawdzają swoją formę
w meczach sparingowych i turniejach towarzyskich.
W niedzielę, 14 maja, na parkiecie łowickiego OSiR nr 2 okazję do rywalizacji mieli kadeci
Księżaka (U-16), którzy stanęli
do rywalizacji w Ogólnopolskim
Turnieju Koszykówki Kadetów
U-16 o Puchar Dyrektora OSiR
Zbigniewa Kuczyńskiego w Łowiczu, który od kilku lat odbywa
się w naszym mieście.
Do rozgrywek przystąpiły cztery drużyny. Oprócz gospodarzy,
czyli Księżaka z rocznika 2002
Łowicz, zagrały ekipy: Biofarm
Basket Junior Poznań, ŁKS Szkoła Gortata Łódź oraz UKS Melo
Błonie. Łowiczanie okazali się
bardzo gościnni, pozwolili swoim
rywalom wygrać wszystkie mecze
i ostatecznie zajęli czwarte miejsce w turnieju.
Głównym pomysłodawcą i organizatorem imprezy był trener zespołu rocznika 2002 Piotr
Rutkowski. Turniej był rozgrywany w systemie „każdy z każdym”. W zawodach najlepiej poradziła drużyna z Poznania i to
w ręce zawodników Biofarm Basket Junior trafił Puchar Dyrektora
OSiR – Zbigniewa Kuczyńskiego.
Na drugim miejscu znalazła się
drużyna z Łodzi, zaś trzecią pozycję zajęli zawodnicy Melo Błonie.
Łowiczanie zagrali ambitnie,
ale momentami można był więcej
wymagać od naszych koszykarzy.
Mieli szansę na 3. miejsce, ale po
dogrywce przegrali mecz z ekipą
z Błonia.

R8 Basket Kraków
mistrzem II ligi

ekipa trenera Macieja Siemieńczukaczekajużnajuniorskisezon.

Koszykówka|Meczsparingowyjuniorów

Pewne zwycięstwo
łowiczan
Koszykarze UMKS Księżak
z rocznika 2001, którzy w lidze
wojewódzkiej kadetów (U-16
M) zajęli czwarte miejsce obecnie przygotowują się do sezonu
2017/2018. Podopieczni trenera
Macieja Siemieńczuka cały czas
trenują w hali OSiR nr 2 w Łowiczu, a w sobotę 13 maja mieli okazję sprawdzić swoją formę w meczu sparingowym.
Do naszego miasta na turniej
kadetów przyjechała ekipa Biofarm Poznań. Poznaniacy przyjechali dzień wcześniej i wieczorem
zagrali z naszą drużyną. Biofarm
to solidny zespół w swojej kategorii wiekowej, jednak Księżacy byli
rok starsi i na boisku nie pozostawili złudzeń, kto jest lepszy.
Łowiczanie od pierwszych minut wypracowali sobie przewagę
i cały czas kontrolowali mecz, mając dużą przewagę. Ostatecznie
Księżak wygrał 92:57, a najskuteczniejszym zawodnikami byli
Bartosz Dylik (17 punktów) i Kacper Kramarz (11 punktów).

Kolejny sezon dla zawodników
z rocznika 2001 nie będzie łatwy.
Wszyscy przechodzą do kategorii juniora i w lidze będą musieli
występować jako zespół młodszy
rocznikiem. Na pewno w starciu
z drużynami z rocznika 2000 nie
będzie łatwo, ale jeśli większość
zawodników będzie dalej trenować to można liczyć na ambitną
walkę w każdym meczu łowickiej
ekipy juniorów.
zł
 UMKS Księżak-2001 Łowicz
– Biofarb Basket Junior Poznań
92:57(22:11,26:18,19:12,25:16)
Księżak: bartosz Dylik 17 (3×3),
kacper kramarz 11(1×3), andrzej
Górniak 8, hubert Liberski 7 i arkadiuszbazak3orazwojciechkucharek14,kacperDudek13(1×3),
MateuszGładki8,adriankotlarski
5, julian Potocki 4 i Szymon Ziemecki2.

Najlepiej dla Poznania: adam
Piotrkowski14ijanSzuba9(1×3)
iDominikwalkowiak9(1×3).

www.lowiczanin.info
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Ciekawe widowisko stworzyligraczeMUkSPelikaniaPchampions.

Piłka nożna|Ligaorlike1

Pelikan 2006 rywalizował
z AP Champions
dwie godziny (grano 8x15 minut).
W spotkaniu nie zabrakło wielu goli, pięknych akcji, radości
i przede wszystkim dobrej zabawy. Łącznie licznie zgromadzeni
kibice obejrzeli 23 gole.
Na pochwały zasługują zdecydowanie wszyscy zawodnicy, ponieważ nie lada wyzwaniem była
rywalizacja w wielkim upale, który towarzyszył temu meczowi.
Gracze Pelikana i AP Champions
musieli rywalizować w pełnym
słońcu i mierzyć się nie tylko z rywalami na boisku, ale ze słońcem,
które dawało się we znaki. ever

Piłka nożna |9.kolejkaiiligitramp.c2

Bezbramkowy remis
Pelikana 2003
Tylko z jednym punktem wrócili z Piotrkowa Trybunalskiego zawodnicy MUKS Pelikan Łowicz
z rocznika 2003. Łowiczanie którzy przyzwyczaili do dobrej strzeleckiej dyspozycji tym razem ani
razu nie potrafili pokonać dobrze
dysponowanego bramkarza i ostatecznie zremisowali z UKS AP
Piotrków Trybunalski 0:0.
Łowiczanie w całym spotkaniu byli drużyną dominującą. Pelikan 2003 przez większy czas
utrzymywał się przy piłce i kilka razy poważnie zagroził bramce rywali. Niestety w tym meczu
zawiodła skuteczność, która w poprzednich meczach była wielkim
atutem Pelikana (52 gole w ośmiu
meczach).
Dwóch dobrych okazji nie wykorzystał Marcel Wnuk, który był
najbliżej strzelenia gola, ale w jednej z sytuacji trafił piłką w poprzeczkę. Dobrą okazje do strzelenia gola miał również Paweł
Graczyk, który próbował szczęścia po dobitce strzału jednego
z kolegów, ale strzał defensywnego pomocnika „Ptaków” zdołał
obronić bramkarz rywali.
– Wynik sprawiedliwy choć
z sytuacji dogodnych mieliśmy
trochę więcej. Zespół z Piotrkowa
mimo, że zajmuje dalsze miejsce
grał dobrze i postawił nam duży
opór. Przeciwnik ustawił się defensywnie licząc na szybki atak,
a my w ataku pozycyjnym nie radziliśmy sobie najlepiej. Mimo to
stworzyliśmy trzy bardzo dobre
sytuacje. Mamy kolejny punkt,
który trzeba szanować, bo jak
mówi porzekadło – „jak nie możesz wygrać – to nie przegraj” –
ocenił po meczu trener Ługowski.

Przed Pelikanem 2003 hitowe
starcie z Widzewem Łódź, który ma na swoim koncie komplet
punktów. Łowiczanie zagrają z Widzewem na stadionie OSiR w Łowiczu w sobotę 27 maja o godzinie
15:00.
ever
9. kolejka ii liga wojewódzkiej
trampkarzy młodszych C2:
 UKS AP Piotrków trybunalski –
MUKS Pelikan-2003 Łowicz 0:0
Pelikan: Mikołaj Pietrzak – bartosz wojciechowski, Piotr Lisicki,
kacper olak, Marcel Frątczak –
Marcelwnuk,PawełGraczyk,jan
Zagajewski, kacper kosmowski,
Mateuszkołaczyk–krystiankruk.
na zmiany wchodzili: oskar Pilny
– bartosz tomaszkiewicz i antoni
knera.
 RtS Widzew Łódź – MULKS
Łask 6:0
 MLKS Widok Skierniewice –
WKS Wieluń 3:0

wydarzeń boiskowych. W kolejnych minutach przewaga zespołu z Łowicza była niepodważalna.
Trzeciego gola dla swojego zespołu zdobył Patryk Kośmider, a dwie
ostatnie bramki były dziełem Huberta Matyjasa oraz Dawida Piecki. Łowiczanie po tej wygranej
umocnili się na pozycji lidera tabeli i pewnym krokiem zmierzają
do I ligi wojewódzkiej!
– Byliśmy zdecydowanie lepsi.
To był tak naprawdę najmniejszy
wymiar kary dla przeciwnika, który był słaby. Przy ciężkiej pogodzie, jaka panowała podczas meczu, cieszą zdobyte trzy punkty,
choć sama gra nie była w najlep-

szym wykonaniu – skomentował
po spotkaniu trener Kutkowski.
Następnym rywalem Pelikana 2001 będzie zajmujący drugie miejsce w tabeli Mechanik
Radomsko. Pelikan 2001 zagra
w Radomsku 28 maja o 11. ever

9. kolejka ii ligi wojewódzkiej juniorów młodszych B2:
 MUKS Pelikan-2001 Łowicz –
GKS ii Bełchatów 5:0 (1:0); br.:
jakub Lis (10), oskar Sadowski
(49),Patrykkośmider(60),hubert
Matyjas(65)iDawidPiecka(70)
Pelikan: hubert Duda – Patryk
Papuga(50Michałkunat),Maciej
Grotkowski, krystian tabara (40

Jakub Bylewski zagrał dobry meczprzeciwkoŁkS-owi.

nastawionego celownika i nie potrafili strzelić drugiego gola, który dałby wygraną. Mimo dobrego
meczu łowiczanie czują pewnego
rodzaju niedosyt bo zdają sobie
sprawę, że wygrana w tym meczu
była na wyciągnięcie ręki…
– Cztery, wydawało się, stuprocentowe sytuacje miała drużyna, ale ich nie wykorzystała. Byli-

śmy lepsi pod każdym względem.
Powinniśmy ten mecz wygrać.
W mojej ocenie straciliśmy dwa
punkty, a nie zyskaliśmy jeden. Jestem zadowolony z gry, ale zabrakło skuteczności. Został bardzo
duży niedosyt – podsumował po
meczu trener Jędrachowicz.
„Biało-Zieloni” w 10. kolejce
II ligi wojewódzkiej zagrają na

3.MLkSwidok(4)

9 14 24-24

Gracze MUKS Pelikan Łowicz
z rocznika 2004 nie mieli szans w
starciu z liderującym tabeli Widokiem Skierniewice. Podopieczni trenera Bernarda Wudkiwicza
ulegli na stadionie OSiR rywalowi
ze Skierniewic w stosunku 0:10.
Od początku meczu zarysowała się zdecydowana przewaga

drużyny ze Skierniewic, która już
po pierwszej połowie prowadziła
7:0 i nie dawała większych szans
drużynie z Łowicza nie przeprowadzenie groźnej sytuacji podbramkowej. W drugiej odsłonie
skierniewiczanie spuścili z tonu
i tylko trzykrotne skierowali piłkę do bramki strzeżonej przez za-

9 918-35

6.UkSPiotrkówtryb.(6)

8 8 16-14

7.wkSwieluń(7)

9 4 9-47

5.LkSomegakleszczów(5)8 9 13-18
6.MGUkSPogoń(6)

7 7 15-19

7.GkSiibełchatów(7)

8 513-30

8.kSceramikaiiopoczno(8)7 3 5-12

1.ŁkSŁódź(1)

9 20 27-5

2.GLkSandrespolia(3)

8 17 17-7

3.MGUkSPogoń(2)

9 16 11-4

4.ŁkSiiŁódź(4)

8 12 14-8

5.wkSwieluń(5)

9 1023-19

6.SLSalosróżakutno(6) 8 9 13-19
7.kSceramikaopoczno(7)8 76-22
8.MUkSPelikan-2002(8)

9 32-29

Pelikan 2004 zdecydowanie słabszy od Widoku

4.PogońZduńskawola(3) 8 1316-36
5.MULkSŁask(5)

8 14 21-18

4.MkSŁodziankaŁódź(4) 9 11 11-17
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15. kolejka skierniewickiej ligi
okręgowej młodzików D1:
 MUKS Pelikan-2004 Łowicz –
MLKS Widok Skierniewice 0:10
(0:7); br.: bartłomiej Seferyński
(13),MaciejZając2(16i47),Filip
Zając2(18i24),janwinciarek3
(18,22i29),igorślawski(33)iStanisławPruszkowski(37).
Pelikan: ŁukaszPięta–PiotrStrycharski, jakub oblicki – Dominik

9 1752-14

8 1825-14

3.LkSMierzyn(3)

9. kolejka ii ligi wojewódzkiej
trampkarzy C1:
 MUKS Pelikan-2002 Łowicz –
ŁKS ii Łódź 1:1 (0:1); br.: adam
Siekiera (42) – wiktor Stępień
(19).
Pelikan: karolSzczepański–Damianczajka,PiotrPiekacz,Łukasz
Sejdak,MateuszLesiak–bartosz
Graczyk, Miłosz owczuk, Dawid
kaczmarek,jakubkępka–jakub
bylewski,adamSiekiera.nazmianywchodzili:kobiwodras,kacper
kołaczykiDorianDziedzic.
 MGUKS Pogoń Zduńska Wola
– KS Ceramika Opoczno 0:1
 ŁKS Łódź – WKS Wieluń 4:0
 SL Salos Róża Kutno – GLKS
Andrespolia Wiśniowa Góra 0:3

 10. kolejka ii liga wojewódzkiej trampkarzy młodszych C2
(2017.05.27-28):  MUkS Pelikan-2003 Łowicz – rtS widzew
Łódź(s,godz.15.00).MULkSŁask
–MGUkSPogońZduńskawola(s,
godz. 16.30), wkS wieluń – UkS
aP Piotrków trybunalski (n, godz.
11.00), aP UkS Mazovia tomaszów Mazowiecki – MLkS widok
Skierniewice(n,godz.17.00)

2.MUkSPelikan-2003(2)

2.rkSUkSMechanik(2)

Mają czego żałować gracze
MUKS Pelikan Łowicz z rocznika 2002. Łowiczanie w meczu przed własną publicznością
byli lepsi od zajmującego czwarte
miejsce ŁKS-u II Łódź, ale ostatecznie zremisowali z zespołem
z Łodzi. 1:1.
Pelikan 2002 od początku meczu prezentował się przyzwoicie
i podjął walkę z rywalami z Łodzi.
Niestety jeden błąd w defensywie
w 19. minucie meczu wykorzystali rywale i to oni objęli prowadzenie. Pelikan miał swoje szanse
w pierwszej połowie meczu, ale
w dogodnych sytuacjach zawodziła skuteczność.
W drugiej połowie meczu łowiczanie wreszcie dopięli swojego
i zdołali strzelić gola wyrównującego. Jego autorem był Adam Siekiera, który pokonał bramkarza
rywali w 42. minucie gry. W końcowej fazie meczu Pelikan 2002
miał zdecydowanie więcej dobrych okazji strzeleckich, ale niestety łowiczanie nie mieli dobrze

Pelikan 2002 mógł wygrać z ŁKS-em

8.MazoviatomaszówMaz.(8)7 4 11-30

9 27 58-4

1.MUkSPelikanŁowicz(1) 9 24 30-8

wyjeździe z Andrespolią Wiśniowa Góra. Spotkanie odbędzie się
w niedzielę 28 maja o 12:00. ever

pracowanego w tym dniu Łukasza Pięty. Łowiczanie mieli dużą
szansę na zdobycie gola honorowego, niestety jeden z graczy Pelikana nie zdołał pokonać bramkarza rywali strzałem z rzutu
karnego (bramkarz Widoku obronił).
– Graliśmy z bardzo silnym
przeciwnikiem, z jedną z najlepszych drużyn w województwie.
Chłopcy walczyli tyle, na ile starczało im sił, nie wybijali piłek
z tyłu, próbowali je rozgrywać,
ale byli niestety słabsi i dlatego
przegraliśmy – ocenił po meczu
trener Wudkiewicza.
W kolejnym spotkaniu ligi
okręgowej MUKS Pelikan Łowicz 2004 zagra z Victorią Bielawy. Spotkanie odbędzie się na
stadionie w Bielawach w sobotę
27 maja o godzinie 10:00.
ever

1.rtSwidzewŁódź(1)

igor tomaszewski), Mateusz kardas – jakub Lis, hubert Matyjas,
olaf andrzejewski, oskar Sadowski(50Patrykkośmider),janSejdak–DawidPiecka.
 LKS Omega Kleszczów – RKS
Mechanik Radomsko 2:7
 MKS Łodzianka Łódź – KS Ceramika ii Opoczno 0:0
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kinGaPrUSZkowSka

Podopieczni trenera Przemysława Plichty z rocznika 2006
z MUKS Pelikan Łowicz rozegrali kolejny mecz ligowy. Tym razem rywalem „Biało-Zielonych”
był AP Champions Rawa Mazowiecka, w której występuje wielu graczy z oddziału w Łowiczu.
Duet trenerski tworzą z kolei Michał Filipczak (Rawa Mazowiecka) oraz Konrad Ścibor (Łowicz).
Spotkanie było bardzo ciekawym widowiskiem, okraszonym
wieloma bramkami. Zawodnicy rywalizowali na boisku Orlik
przy ulicy Grunwaldzkiej przez

Nie ma mocnych na MUKS Pelikan 2001. Tym razem zespół trenera Pawła Kutkowskiego nie dał
szans GKS-owi II Bełchatów, wygrywając w Łowiczu na stadionie
OSiR aż 5:0. Było to siódme z rzędu zwycięstwo Pelikana 2001.
Przewaga Pelikana była widoczna od pierwszych minut meczu i efektem dobrej gry był szybko strzelony gol przez Jakuba Lisa,
który pokonał bramkarza w 10. minucie gry. Przed przerwą więcej
goli już nie padło, ale gospodarze
mieli ten mecz pod pełną kontrolą.
W drugiej odsłonie ponownie szybki gol Oskara Sadowskiego pozwolił kontrolować przebieg

PeLikan2002r./Fb

MarcinkUcharSki

Pelikan 2001 gromi GKS II

Pelikan 2004 walczył,alebyłzdecydowaniesłabszyodwidoku.

kwintal, bartosz wudkiewicz,
aleksanderSokół,kacperStępień
– Mateusz wróblewski, Mateusz
Motyl.
 RKS Mazovia Rawa Mazowiecka – LZS Kopernik Kiernozia 5:0
 GLKS Laktoza Łyszkowice –
GOKSiR Jutrzenka Drzewce 2:0
 Orlęta Cielądz – LKS Victoria
Bielawy 3:3
1.MLkSwidok(1)

15 42 111-4

2.rkSMazovia(2)

15 3865-10

3.MUkSPelikan-2004(3) 15 3464-27
4.LkSLaktoza(4)

15 2741-25

5.PogońGodzianów(5)

14 1826-53

6.LZSkopernik(6)

15 1735-37

7.LkSPogońbełchów(7) 14 1623-44
8.GokSirjutrzenka(8)

15 1133-62

9.LkSVictoriabielawy(9) 15 819-58
10.orlętacielądz(10)

15 214-111

16. kolejka skierniewickiej
ligi okręgowej młodzików D1
(2017.05.27-28): LkS Victoria
bielawy–MUkSPelikan-2004Łowicz(s,godz.10.00),MLkSwidok
Skierniewice–rkSMazoviarawa
Mazowiecka (cz, godz. 17.15),
GokSirjutrzenkaDrzewce–LkS
Pogoń bełchów (s, godz. 12.00),
LZS kopernik kiernozia – GLkS
Laktoza Łyszkowice (s, godz.
13.30),PogońGodzianów–orlęta
cielądz(n,godz.14.30).
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Zawodnicy Bo Dachu Grudze świetnie wykorzystali fakt, że
swój mecz przełożyli Eko-Plast
i Górki i dzięki przekonującemu
zwycięstwie nad Zetką 5:1, wskoczyli na fotel wicelidera Łowickiej
Ligi Orlika.
Zespół z Grudz nie miał problemów z pokonaniem zajmującej ostatnie miejsce w tabeli Zetki,
zwyciężając 5:1. Już po pierwszej
połowie Bo Dach miał na swoim
koncie dwa gole, a do siatki rywali trafiali Leszek Boczek i Michał
Redzisz. W drugiej odsłonie meczu Bo Dach jeszcze trzykrotnie
strzelił gole, wykorzystując fakt,
że rywale nie mieli nominalnego
bramkarza. Kolejne gole dla Bo
Dachu strzelali – Bartosz Skowronek, Paweł Wojda i Redzisz. Zetka
strzeliła tylko jednego gola, którego autorem był nie kto inny jak
Radosław Domińczak.
W drugiem meczu tej kolejki SMS Dąbkowice nie dał szans

GoGo

Bo-Dach nowym wiceliderem

Radosław Domińczakniemógł
byćzadowolonyzformyZetki.

zajmującemu drugie miejsce
przed tą kolejką FC Łaguszew. Co
prawda do przerwy drużyna z Łaguszewa grała jeszcze całkiem dobrze (SMS prowadził 2:0), o tyle
w drugiej odsłonie meczu podopieczni Jacka Milczarka przejęli
całkowickie inicjatywę. W skła-

dzie Łaguszewa zabrakło lidera
drużyny Kamila Szuflińskiego,
który w tym czasie grał w meczu klasy okręgowej. Bohaterem
tego meczu został Przemysław
Imiołek, który strzelił cztery gole,
a oprócz niego na listę strzelców
wpisali się Kamil Lenarczyk, Cezary Olejnik oraz Mateusz Gruziel (gol samobójczy). Dwa gole
dla przegranych strzelił z kolei Arkadiusz Sobieraj.
Po 5. kolejce ŁoLiO dziesięć bramek na swoim koncie
ma: Przemysław Imiołek (SMS),
pięć – Arkadiusz Sobieraj (Łaguszew) i Michał Świdrowski
(Eko-Plast), po trzy: Mateusz
Borowski (SMS), Radosław Domińczak (Zetka), Michał Redzisz
(Bo-Dach), Kamil Szufliński (Łaguszew) i Bartłomiej Tkacz (Eko-Plast).
ever
5. kolejka Vi edycji ŁoLiO:
 FC Łaguszew – SMS Dąb-

kowice 2:7 (0:2); br.: arkadiusz
Sobieraj2(17i22)–Przemysław
imiołek4(6,11,15i19),kamilLenarczyk (14), cezary olejnik (18)
iMateuszGruziel(22samobójcza)
 Bo-Dach Grudze – Zetka Łowicz 5:1 (2:0);br.:Leszekboczek
(3),Michałredzisz2(12i18),bartoszSkowronek(14)iPawełwojda
(22)–radosławDomińczak(16)
 Górki Łowicz – eko-Plast Łowicz przełożonona23maja.
1.SMSDąbkowice(1)

5 15 21-6

2.bo-DachGrudze(3)

5 8 10-7

3.FcŁaguszew(2)

5 710-12

4.eko-PlastŁowicz(4)

4 6 10-8

5.GórkiŁowicz(5)

4 4 3-5

6.ZetkaŁowicz(6)

5

06-22

6. kolejka Vi edycji ŁoLiO
(2017.05.26): eko-PlastŁowicz–
SMSDąbkowice(ptk,godz.16.30),
FcŁaguszew–ZetkaŁowicz(ptk,
godz. 17.00), bo-Dach Grudze –
GórkiŁowicz(ptk,godz.17.30).
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Jeden punkt juniorów starszych w dwóch meczach
dosław Grefkowicz. Rywale w doliczonym czasie gry ustalili wynik
meczu na 1:5.
– Bardzo słaba pierwsza połowa w meczu z Ceramiką. Podobnie zresztą, jak z SMS-em.
Już w pierwszej minucie straciliśmy bramkę. Wyszła niefrasobliwość przy stałych fragmentach
gry. Później nieco nerwowość
z nas zeszła i druga połowa była
już całkiem niezła w naszym
wykonaniu. Zdobyliśmy bramkę, mieliśmy kilka dobrych sytuacji, choć przeciwnik również.
Było jednak zdecydowanie lepiej.
U nas szwankują trochę braki kadrowe, kontuzje zawodników –
podsumował po meczu trener Jarosław Rachubiński.
Juniorzy starsi Pelikana w 10. kolejce spotkań I ligi zmierzą się na
wyjeździe z Włókniarzem Konstantynów Łódzki. Mecz odbędzie się w
sobotę o godz. 11. Przed tym spotkaniem gracze trenera Rachubińskiego rozegrali awansem mecz 11. kolejki z Widzewem Łódź (środowy
mecz zakończył się po zamknięciu
tego numeru NŁ).
ever
Zaległy mecz 5. kolejki i ligi wojewódzkiej juniorów A1:
 KS Pelikan – AKS SMS Łódź 3:3
(1:2);br.:adrianMusialik(19)ikacperjaros2(62i85)–Michałwas-

Zespół MUKS Pelikan Łowicz z rocznika 2005 nie miał
najmniejszych
problemów
ze zwycięstwem nad Vagatem
Domaniewice. Łowiczanie nie
przyzwyczajeni do gry na boisku
naturalnym pokazali, że również
na naturalnej trawie gra im się dobrze. Zespół trenera Marcina Rychlewskiego wygrał zdecydowanie, aż 14:0!
Po pierwszej połowie Pelikan
2005 prowadził 4:0, a resztę goli
łowiczanie strzelili w drugiej połowie meczu, wykorzystując fakt,
że rywale z Domaniewic z każdą upływającą minutą mieli coraz
mniej sił. Najwięcej goli strzelił
Jakub Rychlewski, który czterokrotnie wpisał się na listę strzelców. Oprócz niego gole dla „Ptaków” zdobyli: Filip Deka (trzy),
Maksymilian Czeczko (dwa),
Kronel Woliński (dwa), Mateusz
Skonieczny, Igor Woliński i Mateusz Sierota.
– Bardzo dobry mecz w wykonaniu całego zespołu. Dużo bramek i jeszcze sporo niewykorzystanych sytuacji. Wreszcie dobry
mecz na naturalnej nawierzchni
boiska. Dużo podań i mnóstwo

Pauza: MLKS Widok ii Skierniewice.
1.MUkSPelikan-2005(1) 17 49 93-8

Michał Perzynajakzawszewalczyłzcałychsił.
ser2(8i58)iPatrykkukiełka(44).
Pelikan: oktawianZimny–kacper
bolimowski, krystian rutkowski,
Damian Górowski (46 Paweł burzyński), kacper Miazek (76 Szymonbejda)–krystianZiembiński,
Mateusz kaźmierczak (40 kacper
jaros),MichałPerzyna,Damiantrałut,radosławGrefkowicz–adrian
Musialik(70Dawidkonikowski).

stian rutkowski, kacper Miazek
(60 Szymon bejda) – kacper bolimowski, Damian trałut, radosław
Grefkowicz, krystian Ziembiński,
kacperjaros–adrianMusialik.
1.rtSwidzewŁódź(1)

9 25 34-7

2.kSceramikaopoczno(2)9 22 29-11
3.kSwartaSieradz(3)

8 12 16-9

4.MGUkSPogońZd.wola(4)8 10 19-18
5.kkSwłókniarz(5)

9. kolejka i ligi wojewódzkiej juniorów A1:
 KS Pelikan-1998 Łowicz – KS
Ceramika Opoczno 1:5(0:3);br.:
radosław Grefkowicz (68) – 5 (2,
24,36,59i90+2).
Pelikan: oktawian Zimny – Dawid
konikowski, Michał Perzyna, kry-

Bardzo udany start zaliczyła Julia Szymkowicz, reprezentantka UKS „Pijarskiego Klubu Sportowego”. W niedzielę,
21 maja, podopieczna trenera Tadeusza Rutkowskiego wystartowała w I Piątce Pomarańczowej
Pomocy, czyli w biegu na dystansie 5 km, który odbył się w Zduńskiej Woli. Trasa liczyła 5150 metrów. Julia uzyskała czas 23,33
minuty i w gronie 342 sklasy-

9 818-28

6.MkPborutaZgierz(6)

8 8 9-19

7.kSPelikanŁowicz(7)

9 7 13-37

8.akSSMSŁódź(8)

8 417-26

Awansem mecz 11. kolejki i ligi
woj. juniorów A1 (24 maja):kS
Pelikan-1998Łowicz–rtSwidzew
Łódź(śr,godz.18.00)

Julia Szymkiewiczznagrodami
wZduńskiejwoli.

Pelikan 2000 przegrał ważny mecz

GoGo

17. kolejka skierniewickiej ligi
okręgowej młodzików D2:
 LZS Vagat Domaniewice –
MUKS Pelikan-2005 Łowicz
0:14 (0:4); br.: kornel woliński 2
(6i43),Maksymilianczeczko2(8
i54),jakubrychlewski4(10,48,
56i59),MateuszSkonieczny(15),
igorwoliński(32),FilipDeka3(35,
55i57)iMateuszSierota(50).
 SKS Astra Zduny – RKS Mazovia Rawa Mazowiecka 1:2

2.rkSMazovia(2)

15 3050-20

3.MLkSwidokii(3)

16 2945-27

4.SkSastraZduny(4)

17 1218-82

5.LZSVagat(5)

16 412-93

6.LkSczarni(wycofany)

17 2150-38

Julia Szymkiewicz
druga w Zduńskiej Woli

Piłka nożna|9.kolejkailigiwoj.juniorówmłodszychb1

Krystian tabarawspomógłstarszychkolegów.

akcji oskrzydlających. Brawo
chłopcy! – podsumował po meczu
trener Rychlewski.
W następnej kolejce gier łowiczanie zagrają w Łowiczu z Widokiem II Skierniewice. Mecz
odbędzie się w sobotę 27 maja
na stadionie OSiR w Łowiczu
o godzinie 10:00.
ever

LA|iPiątkaPomarańczowejPomocy

GoGo

Zawodnicy trenera Jarosława Rachubińskiego z roczników
1998 i 1999 występujący w I lidze
wojewódzkiej juniorów starszych
w dwóch rozegranych meczach
zdobyli jeden punkt. Łowiczanie
najpierw zremisowali w zaległym
meczu z AKS SMS Łódź 3:3, zaś
w 9. kolejce rozgrywek przegrali
z Ceramiką Opoczno 1:5. Oba spotkania łowiczanie rozegrali na stadionie OSiR w Łowiczu.
W meczu z AKS SMS łowiczanie pokazali charakter. Mimo niekorzystnego wyniki (przegrywali
już 1:3) potrafili w ostatnich trzydziestu minutach zepchnąć rywali
do defensywy i strzelić dwa gole,
których autorem był Kacper Jaros.
Pierwszego gola jeszcze w pierwszej połowie meczu strzelił Adrian
Musialik. Co ciekawe Pelikan gola
wyrównującego strzelił dopiero na
pięć minut przed końcem spotkania. W niedzielnym meczu z Ceramiką Opoczno nie było już tak
kolorowo. Łowiczanie szybko stracili gola, dając zaskoczyć się rywalom już w 2. minucie meczu. Pelikan 1998/1999 schodził na przerwę
z bagażem trzech goli.
W drugiej odsłonie meczu rywale strzelili kolejnego gola i dopiero po stracie czwartej bramki
Pelikan zdołał przeprowadzić skuteczną akcję, którą sfinalizował Ra-

Pelikan 20005
rozgromił Vagat

taDeUSZrUtkowSki
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Bardzo ważny mecz przegrali zawodnicy MUKS Pelikan Łowicz z rocznika 2000. Drużyna
trenera Artura Balika uległa przed
własną publicznością bezpośredniemu rywalowi w walce o utrzymanie w lidze Ceramice Opoczno 1:2.
Początek spotkania był bardzo
wyrównany, obie drużyny nie potrafiły stworzyć zagrożenia pod
bramką rywala, zaś gra toczyła
się w głównej mierze w środkowej strefie boiska. Niestety w połowie pierwszej części gry dwie
minuty wstrząsnęły zespołem
Pelikana. W 25. minucie rywale
strzelili gola numer jeden, a kilkadziesiąt sekund później w niemal

bliźniaczej akcji stracili drugiego gola. Pelikan 2000 był wyraźnie zaskoczony tym faktem ponieważ łowiczanie po dwóch dwóch
ciosach byli na deskach. Sygnał
do ataku dał w 36. minucie meczu Wojciech Guzek, który popisał się pięknym strzałem z woleja
i wlał nadzieję na korzystny wynik.
Niestety w drugiej połowie meczu
łowiczanie nie potrafili zagrozić
bramce rywali i nie zdołali strzelić
w tym meczu już żadnego gola.
– Przegraliśmy po przeciętnym
meczu w naszym wykonaniu.
Przeciwnik stworzył więcej sytuacji i dwie z nich wykorzystał. My
stworzyliśmy dwie, z czego jedną wykorzystaliśmy. Był to mecz

z gatunku „być albo nie być”, rywale byli chyba bardziej zdeterminowani i czterokrotnie nas zaskoczyli, dwa razy skutecznie.
My byliśmy wolniejsi. Kolejny
zawodnik po meczu zszedł kontuzjowany, tym razem Jakub Sokół.
Niedługo nie będzie kim grać –
powiedział po meczu trener Balik.
W następnej kolejce I ligi wojewódzkiej zespół MUKS Pelikan
z rocznika 2000 zmierzy się
w Łodzi ze Sport-Perfectem Łódź.
Spotkanie odbędzie się w sobotę
27 maja o godzinie na 11:00. ever

fikowanych uczestników zajęła
146. Miejsce w klasyfikacji open
oraz 16. miejsce wśród 106 kobiet.
W kategorii wiekowej K-16 uplasowała się na 2. miejscu.
Bieg z Zduńskiej Woli odbywał
się po raz pierwszy. Zawody zostały włączone do tegorocznego
cyklu biegów łódzkich o Puchar
Marszałka Województwa Łódzkiego.
Łowiczanka w nagrodę otrzymała oryginalny medal, pamiątkowy puchar, dres sportowy, a także
wiele drobnych gadżetów.
– Trasa biegu była dość trudna,
z dwoma wymagającymi podbiegami, ale trzeba pochwalić znakomitą organizację tej imprezy biegowej. Organizatorzy postarali się
o hojnych sponsorów oraz o wiele atrakcyjnych nagród. Ponadto
do dyspozycji biegaczy były kiełbaski z grilla, a na trasie zainstalowano kurtynę wodną oraz punkt
z wodą – relacjonował po zawodach Tadeusz Rutkowski.
zł

KS Ceramika Opoczno 1:2(1:2);
br.: wojciech Guzek (36) – (25)
i(26).
Pelikan: aleksander krajewski –
MikołajZimowski,tomaszwudkiewicz, eryk woliński, kamil bogusz
–wojciechGuzek,Piotrtkacz(41
Michałwawrzyńczak),kubaSokół,
Szymon kowalczyk, Mateusz Sekuła–adrianrosa(48janhaczykowski).
 MGUKS Pogoń Zduńska Wola
– GKS Bełchatów 0:2
 ŁKS Łódź – AKS SMS Łódź 0:1
1.GkSbełchatów(1)

9 22 23-4

2.akSSMSŁódź(3)

9 1827-10

3.Sport-PerfectŁódź(2)

8 16 15-9

4.kSceramikaopoczno(7)9 11 14-11
5.MGUkSPogońZd.wola(4)9 1114-22

9. kolejka i ligi wojewódzkiej juniorów młodszych B1:
 MUKS Pelikan-2000 Łowicz –

6.ŁkSŁódź(5)

9 914-22

7.MUkSPelikan-2000(6)

9 9 11-17

8.rkSUkSMechanik(8)

8 28-32

www.lowiczanin.info
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Zdecydowany „pociąg” do darta mieliuczestnicy33.turniejuoMŁ.

Dart |33.turniejXViiiedycjioMŁ

Grzanka ponownie liderem
Zajmujący w ogólnej klasyfikacji miejsce trzecie. Następny turniej zostanie rozegrany w piątek,
26 maja, o. godz. 19.
Gogo
33. turniej XViii edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza w dartcie 501 d.o.:



426

2.jacekkocus–ŁkDLegŁowicz(1) 422
3.Paweładamczyk–ŁkDLeg(3)

330

4.Michałkryszkiewicz–ŁkDLeg(4)

322

5.Marcinwroński(5)

244

6.Mieczysławróżycki–ŁkDLeg(6)

228

7.arturwójcik(8)

142

8.bogdanadamczyk(7)

136

9.arturSiekierski–ŁkDLeg(9)

108

10.MichałPłacheta(10)

72

11.MariuszSiekierski–ŁkDLeg(11)

52

12.andrzejPągowski–ŁkDLeg(12)

46

13.arturborowiec(13)

44

14.MichałPanek(14)

30

15.tomaszwilk(15)

12

16.tomaszkromski(16)

10

17.DamianGendek(17)

8

18.Sylwesterowczuk(18)

6

MarcinPodrażka(18)

6

rafałZachada(18)

6

ŁukaszZielent(18)

6

22.DariuszDudziński(22)

4

Lekkoatletki z Domaniewiczawszewdobrychhumorach.

był czwarty w rzucie oszczepem
z wynikiem 33,71 m, a także Michał Bryk, który uplasował się na
czwarty miejscu w rzucie młotem
młodzików z odległością 40,12 m.
Bez rekordu życiowego swój występ zakończyła Aleksandra Goszczyńska w rzucie młotem U18,
która była czwarta z wynikiem
48,08, ale sama odległość może
cieszyć.
Nie udało się poprawić rekordu
życiowego Julii Perzyńskiej, która
była trzecia w skoku wzwyż kobiet
z wynikiem 150 cm.
Trzeci w konkursie rzutu młotem był Jan Gabryelczyk, który
uzyskał odległość 48,52 m, ale stać
go na pewno na jeszcze lepsze rzuty.
zł

Zwycięstwo odniosła także
Aleksandra Goszczyńska, która
w konkursie rzutu oszczepem (U18)
uzyskała wynik 40,25 m, bijąc
po raz kolejny swoją „życiówkę”.
Rewelacyjnie rozwija się i poprawia swoje wyniki Natalia Baleja, która była druga w konkursie
pchnięcia kulą 3 kg młodziczek,
ustanawiając nowy rekord życiowy 10,41 m. Rekord życiowy ustanowiła także w pchnięciu kulą
U16 Julia Pawlata, która z wynikiem 9,16 m była trzecia w konkursie. Julia startowała również
w konkursie rzutu młotem U-16
i tu zajęła 2. miejsce, bijąc rekord
życiowy z wynikiem 36,07 m.
„Życiówką” zakończył zawody Dawid Kowakczyk, który
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Tylko dwa starty w weekend

Kapitan pałacowców Zuzanna Mazgaj zpucharemza2miejscewiii
Lidze

Szachy szybkie|iiiLigajuniorów

Pałacowcy wicemistrzami
Magdalena Walczak, Dominik
Fudała, Norbert Jagura i Kacper
Zakrzewicz.
Fischer
1 runda: ŁkS „Szach-centrum”
Łódź – UkS „Piątka” wieluń
1,0:5,0, UkS „Pałac” nieborów –
kSz „Piątka” Skierniewice 1,5:4,5
(punkty dla Pałacu: Zuzanna Mazgaj1,0ielizaPlacek0,5)
 2 runda: kSz „Piątka” Skierniewice–ŁkS„Szach-centrum”Łódź
3,0:3,0, UkS „Pałac” nieborów –
UkS„Piątka”wieluń3,5:2,5(punktydlaPałacu:ZuzannaMazgaj1,0,
DominikFudała1,0,norbertjagura1,0ikacperZakrzewicz0,5)
 3 runda:kSz„Piątka”Skierniewice – UkS „Piątka” wieluń 4,5:1,5,
UkS „Pałac” nieborów – ŁkS
„Szach-centrum” Łódź 3,5:2,5
(punkty dla Pałacu: Magdalena
walczak1,0,elizaPlacek0,5,DominikFudała1,0ikacperZakrzewicz1,0).

Nie zwalniają tempa lekkoatleci
z UKS Błyskawica Domaniewice,
którzy ostatnio co tydzień sprawdzają swoją formę i stają na podium w mitingach.
W sobotę 20 maja grupa dziewięciu podopiecznych wybierała się na zawody do Torunia, ale
udostępniony przez Urząd Gminy
w Domaniewicach samochód
uległ awarii i wyprawa zakończyła się na wysokości Włocławka. –
Trochę szkoda. Liczyłem m.in. na
świetny występ Angeliki Woźniak,
która osiąga coraz wyższą formę,
ale na złośliwości rzeczy martwych
czasami się nie ma żadnego wpływu – powiedział zmartwiony trener Szymajda.
Ostatecznie w miniony weekend w zawodach wystartowała się
jedynie dwójka lekkoatletów UKS
Błyskawica na mityngu w Aleksandrowie Łódzkim: Weronika

Kaźmierczak (ur. 2002 ) i Tomasz
Wieteska ( ur. 2001).
Pierwszy zaprezentował się Tomek, który w konkursie skoku w
dal mężczyzn rozgrywanym w kategorii open z wynikiem 6,08 m
(w.+1,9 m/s) zajął 8. miejsce. Wynik ten jest o 13 centymetrów gorszy od jego rekordu życiowego.
– To dobry występ. Kilku jego
rywali było reprezentantami Polski
ze starszych kategorii wiekowych,
tak więc miejsce w pierwszej trójce
było poza jego zasięgiem. Zawsze
jest jakiś niedosyt, gdy nie bije się
swojego rekordu życiowego, ale
cieszy stabilizacja na poziomie powyżej 6 metrów. Sądzę, że Tomka
już w najbliższych tygodniach stać
na wyniki na poziomie 6.40-6.50
metrów – powiedział szkoleniowiec Błyskawicy.
W konkursie skoku wzwyż
dziewcząt wystartował Weronika

Kaźmierczak, która nie dała szans
swoim rywalką i pewnie wygrała.
Zwycięstwo zapewniła sobie już
skokami na wysokości 155cm.
– Miała z tym jednak duże problemy. Na skutek chwilowej wichury, nie potrafiła wyliczyć
rozbiegu i poprzeczkę na tej wysokości pokonała w trzeciej ostatniej
próbie. Z następnymi wysokościami 160 i 165cm uporała się już jednak w pierwszych próbach. Po ich
pokonaniu atakowała rekord życiowy 171cm. Tym razem bez powodzenia – relacjonował trener Szymajda.
– Jestem zadowolony z tego
startu. O formę Weroniki jestem
spokojny. Bardziej niepokoją mnie
natomiast informacje, które napłynęły z tureckiej Bursy. Właśnie w
tej miejscowości dwie potencjalne
rywalki Weroniki na Europejskich
Igrzyskach, gdzie mamy nadzieje,

Lot nad poprzeczkąweroniki
kaźmierczak.

że Weronika pojedzie, tj. Ukrainka Yaroslava Mahuchikh i reprezentantka Turcji Zehra Karababa
osiągnęły kosmiczne dla nas wysokości. Ukrainka skoczyła aż 188
cm, a ta druga 175 cm. Wiedziałem, że jak Weronika pojedzie na
tą imprezę to będzie ciężko ale, że
tak bardzo to się tego nie spodziewałem – powiedział szkoleniowiec
Weroniki.
zł



Klasyfikacja końcowa iii Ligi Juniorów w szachach szybkich:
1.kSz„Piątka”Skierniewice

 5,0 (12,0)

2.UkS„Pałac”nieborów

 4,0 (8,5)

3.UkS„Piątka”wieluń

 2,0 (9,0)

Szachy|ViturniejDrużynowy

pałacowców, gdyż miała na swoim koncie więcej drugich miejsc.
W składzie zwycięskiej majowej ekipy grali: kapitan Wiktoria
Mitręga (5 punktów w turnieju),
Stanisław Pacler (5,0), Krzysztof Jabłoński (3,5), Lena Mitręga (3,0), Filip Lesiak (3,0) i Piotr
Jabłoński (3,0).
Od września ruszy nowy cykl
rozgrywek drużynowych w nieco zmienionej wersji, w której
będzie również miejsce dla zawodników średniozaawansowanych.
Fischer

Żółtodzioby z Nieborowa znów najlepsi
W sobotę 12 maja w Szkole
Podstawowej w Bąkowie odbył
się VI Turniej Drużynowy dla
zawodników początkujących.
Sześć ekip wystartowało
w ostatnim z cyklu turnieju, który zakończył rywalizację młodych i początkujących szachistów, którym wydaje się, że już
umieją grać w szachy. W klasyfikacji końcowej liczyły się zdobyte wszystkie punkty małe, co
spowodowało, że każda partia
była „na wagę złota”.
Ostatecznie po 5-rundowej rywalizacji na pierwszym miejscu
zameldowała się znów drużyna
z Nieborowa, która zwyciężyła we wszystkich swoich meczach. W całym cyklu rozgry-

ZDZiSŁawcZyŻak

Podczas trwania Mistrzostw
Województwa Juniorów w szachach klasycznych i błyskawicznych rozegrano tradycyjnie turniej w ramach III Ligi Juniorów
w szachach szybkich na rok 2017.
Do finałowej czwórki zakwalifikowali się szachiści ze Skierniewic,
Łodzi, Wielunia oraz ekipa UKS
„Pałac” Nieborów.
6-osobowe drużyny rozegrały zawody systemem kołowym
w tempie P-15’+5”. Zawodnicy
z Nieborowa spisali się w tych
rozgrywkach bardzo dobrze, gdyż
zwyciężyli w dwóch meczach,
a polegli tylko z mistrzami (zresztą corocznymi) ze Skierniewic co
dało im 2. miejsce w rozgrywkach.
Po raz ostatni w zawodach juniorskich w województwie łódzkim startowała nasza najlepsza
juniorka ostatnich lat Zuzanna
Mazgaj. Trener Robert Chojnowski za zasługi sportowe i godne
reprezentowanie klubu z Nieborowa przez kilka dobrych lat mianował ją po raz ostatni kapitanem
zespołu. Oprócz Zuźki naszą
„srebrną” drużynę reprezentowali: Eliza Placek, Natalia Małecka,

ka z Kuby Amanda Armendaris
68,38 m. Tradycyjnie groźne też
będą z Chinki, z którymi Angelika spotka się po raz pierwszy. Forma naszej miotaczki idzie jednak
w górę i pojedziemy do Afryki bez
kompleksów – powiedział po starcie Mieczysław Szymajda.
Nieco słabiej niż dotychczas zaprezentowała się Weronika Kaźmierczak, która w konkursie skoku
wzwyż uzyskała wysokość 160 cm
i zajęła drugie miejsce.
– Wynik Weroniki mógł być
lepszy no ale cóż, słabsze występy tez się każdemu zdarzają. I tak
mamy powody do zadowolenia
gdyż Weronika otrzymała wraz
z Angeliką powołanie do reprezentacji Polski i 3 czerwca dziewczyny udadzą się do Austrii gdzie pod
wiedeńskim Schwechat będą reprezentowały nasz kraj w międzynarodowym mityngu Franz Schuster Memorial 2017 – powiedział
trener Weroniki.
Na mitingu w Łodzi bardzo dobrze zaprezentował się Jakub Pająk, który przeskoczył poprzeczkę
zwieszoną na wysokości 185 cm
i tym samym ustanowił swój rekord życiowy, który dał mu 1. lokatę w konkursie skoku wzwyż,

wojciechwieteSka

1.SylwesterGrzanka–ŁkDLeg(2)

robertchojnowSki

Sylwester Grzanka ponownie zasiadł na fotelu lidera rozgrywek, mimo że nie wygrał
33. turnieju XVIII edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza w darcie 501 d.o., rozegranych w piątek,
19 maja 2017 roku. Do rywalizacji w systemie „każdy z każdym”
przystąpiło sześciu zawodników,
wśród nich zabrakło Artura Siekierskiego i Jacka Kocusa, którzy
próbowali swoich sił w Policach
podczas 9. i 10. Grand Prix Polskiej
Organizacji Darta.
Najlepiej w turnieju w Łowiczu
powiodło się Marcinowi Wrońskiemu, który dopisał do swojej
puli dwadzieścia punktów, ale nadal zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Na drugim
miejscu znalazł się Michał Kryszkiewicz, będący obecnie czwartym w tabeli rozgrywek, zaś na
trzeciej pozycji uplasował się
Grzanka, który na tę chwilę wyprzedza Kocusa o cztery punkty.
Z czwartym wynikiem zakończył
rozgrywki Mieczysław Różycki,
a w dalszej kolejności znaleźli się
Artur Wójcik i Paweł Adamczyk.

W sobotę, 13 maja podopieczni trenera Mieczysława Szymajdy wystartowali w Łodzi w mitingu lekkoatletycznym. Tym razem
szkoleniowiec z Domaniewic zabrał na zawody 9 osób i był bardzo
zadowolony z formy swoich podopiecznych.
– Wynik na światowym poziomie Angeliki Woźniak, rezultat poniżej możliwości Weroniki
Kaźmierczak, bardzo dobry start
Natalii Balei, Aleksandry Goszczyńskiej oraz łowickiego skoczka wzwyż Jakuba Pająka – tak
w skrócie podsumował on start
swoich podopiecznych.
Pierwsza do walki ruszyła 17–
letnia Angelika Woźniak, która
rywalizowała w konkurencji rzutu
młotem 3 kg juniorek młodszych.
Podopieczna Mieczysława Szymajdy spisała się świetnie i wynikiem 63,34 m o 80 cm pobiła swój
rekord życiowy, odnosząc zdecydowane zwycięstwo w konkursie.
– To rezultat dzięki, któremu
udamy się na Mistrzostwa Świata Juniorów młodszych z nadzieją na bardzo wysoką lokatę. W tej
chwili najlepiej na świecie rzuciła
reprezentantka Rumuni Ana Adela Stanciu – 69.02 m i zawodnicz-

wojciechwieteSka

GoGo

Rekordy życiowe lekkoatletów
UKS Błyskawica

Zwycięska ekipa żółtodziobówUkS„Pałac”nieborów.

wek (który trwał 14 miesięcy)
po 3 tryumfy miały ekipy z uli-

cy Pijarskiej oraz Nieborowa, ale
zwyciężyła drużyna młodych

tabela końcowa turnieju w Bąkowie:
1.UkS„Pałac”nieborów



 22,5

2.GokDomaniewice



 17,0

3.SP1Łowicz



 17,0

4.SPZduny



 14,5

5.SPŻuków



 12,0

6.SPbąków



 7,0
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Efektowne zwycięstwo Startu
Zaskakująco łatwe
zwycięstwo odnieśli
podopieczni grającego
trenera Arkadiusza
Przyżyckiego ze Startu
Złaków Borowy.

Start w wyjazdowym meczu z
Olimpią Jeżów zaaplikował rywalom aż pięć goli, nie tracąc
żadnego! Trzy gole dla zwycięzców strzelił Sebastian Malinowski, zaś dwukrotnie bramkarza
rywali pokonał Marcin Głowacki. Start po tym meczu zajmuje
dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 35 „oczek”.
Pewne zwycięstwo odniósł
również Dar Placencja, który jest już jedną nogą w „okręgówce”. Dar wygrał w Wejsach
z Koroną 5:1 i w trzech ostatnich kolejkach musi zdobyć zaledwie jeden punkt by świętować awans.
– Myślę, że wynik w pełni odzwierciedla to co się działo na
boisku i to bardzo cieszy. Wszy-

scy moi zawodnicy zagrali na
dobrym poziomie i wierzę, że w
trzech kolejnych meczach kończących sezon, mnie i naszych
wiernych kibiców nie zawiodą –
skomentował prezes klubu z Placencji Dariusz Szymanik.
Bardzo dobrze spisała się także inna drużyna z naszego regionu czyli Czarni Bednary. Czarni wygrali na wyjeździe z GLKS
RZD Żelazna 3:0, a trafienia
w tym meczu zaliczyli Arkadiusz Sobieraj (dwa) oraz Łukasz Jarosiński.
Ważną wygraną zapisał na
swoim koncie Maciej Grzegory i jego Olimpia Niedźwiada.
Olimpia wygrała z sąsiadującą
w tabeli Sierakowianką Sierakowice 3:2, pieczętując wygraną
w doliczonym czasie gry. Wygraną rzutem na taśmę zapewnił
Przemysław Zabost.
Nie udało się tym razem zdobyć punktów ostatniej w tabeli Laktozie Łyszkowice, która
przegrała z Wolą Wola Chojnata. Rywale wygrali 2:1, a gracze
Laktozy mogą żałować ponie-

waż nie wykorzystali chociażby
rzutu karnego.
Kolejną wygraną zapisała na
swoim koncie Victoria Bielawy,
która tym razem wywiozła cenne trzy punkty z Miedniewic.
Do przerwy Victoria remisowała
po trafieniu Adriana Zielińskiego 1:1, a po przerwie dwa gole
strzelone przez Michała Warde,
pozwoliły świętować zwycięstwo
i trzecie miejsce w tabeli.
ever

22. kolejka skierniewickiej klasy
A:
 Olimpia Jeżów – Start Złaków
Borowy 0:5; br.: Sebastian Malinowski3(29,65,90),MarcinGłowacki2(57,90)
 GLKS RZD Żelazna – Czarni
Bednary 0:3; br.: Łukasz jarosiński(14),arkadiuszSobieraj2(39,
59)
 Miedniewiczanka Miedniewice
– Victoria Bielawy 1:3;br.:Marek
Pawłowski (45 – adrian Zieliński
(6),Michałwarda2(64,79)
 Olimpia Niedźwiada – Sierakowianka Sierakowice 3:2; br.:
radosław robak (32), Daniel Da-

łek (38), Przemysław Zabost (90)
– Maciej Zbrożek (15), Mateusz
kozłowski(42)
 Laktoza Łyszkowice – Wola
Wola Chojnata 1:2; br.: Dawid
bodek(76)–Dominikbujak2(47,
71)
 Korona Wejsce – Dar Placencja 1:5; br.: Mateusz wójcik (52)
–Piotrkunikowski(25),adrianZawadzki2(30,70),wojciechwójcik
(55),jakubbogucki(88)
 Olympic Słupia – Pogoń Godzianów 2:1
tabela:
1.olympicSłupia

23 4347-27

2.DarPlacencja

23 48 61-36

3.Victoriabielawy

23 40 53-32

4.koronawejsce

23 4056-44

5.PogońGodzianów

23 3959-38

6.olimpiajeżów

23 3639-36

6.GLkSrZDŻelazna

23 3541-36

8.StartZłakówborowy

23 3545-43

9.Miedniewiczanka

23 2954-44

10.wolawolachojnata

23 2836-55

12.Sierakowianka

23 2135-62

13.olimpianiedźwiada

23 1634-62

14.LaktozaŁyszkowice

23 12 19-51

Zjednoczenie ponownie skuteczne
Zespół z gminy Nieborów
w poprzednim meczu strzelił
25 goli, a tym razem aż siedmiokrotnie Zjednoczenie pokonało bramkarza Victorii Zabostów
Duży.
W spotkaniu z Victorią na listę
strzelców wpisali się Karol Moskwa (dwa gole), Hubert Skrzypczyk (dwa gole), Robert Jaros,
Łukasz Zagawa, Marcin Kędziora (wszyscy po jednym goli).
Zjednoczenie umocniło się na
drugim miejscu w tabeli, zwiększając swoją przewagę nad trze-

cią w tabeli Victorią do ośmiu
punktów. Na czele ligowej tabeli niezmiennie plasuje się Rawka
Bolimów, która tym razem wygrała w Reczycach z tamtejszym
Meteorem 4:1. Zespół z Bolimowa ma na swoim koncie już 52
punkty i zapewniony awans do
klasy A. – Rywale dostali rzut
karny od sędziego, złamali obojczyk Mohamedowi, a piłkarsko
nie zachwycili. Zespół rywali
grał nie fair, a to nie przystoi liderowi tabeli – ocenił Mariusz Sałuda z Meteoru
Zwycięstwo w derbowym pojedynku gminy Kocierzew Południowy odnieśli zawodnicy
Fenixu Boczki, pokonując KS
Ostrowiec 3:1. Bramki dla drużyny Marka Borkowskiego zdo-

byli Dominik Łukawski, Tomasz
Janus oraz Emil Płuska. Fenix
w tym meczu wystąpił bez swojego trenerka Marka Borkowskiego, który w tym samym czasie
prowadził drużynę młodzieżową
Fenixu w turnieju w Baranowie,
a stery w tym meczu przejął jego
syn – Dominik. Fenix po tej wygranej zbliżył się na jeden punkt
do czwartego Meteoru.
W ostatnim meczu tej kolejki
spotkań Naprzód Jamno wygrał
u siebie z Płomieniem Piotrowice
3:0 i po tej wygranej ma na swoim koncie 18 punktów.
ever
18. kolejka skierniewickiej klasy
B:
 Meteor Reczyce – Rawka Bolimów 1:4

Powtórzyć wynik
z jesieni i zadomowić się
w „ósemce”
Ostatnio Pelikan Łowicz balansuje w okolicach 8-9 lokaty.
W poprzednim tygodniu przegrał
mecz ze swoim sąsiadem w tabeli – Sokołem Ostróda. Teraz znów
zagra z drużyną plasującą się tuż
za jego plecami, ponownie Sokołem – tym razem z Aleksandrowa
Łódzkiego.
Oba kluby dzielą w tabeli tylko dwa punkty, Pelikan w tym
sezonie częściej wygrywał (14
zwycięstw przy 12 Sokoła), ale
aleksandrowianie rzadziej schodzili z murawy jako pokonani (10
razy przy 12 Pelikana).
Atutem Sokoła jest gra na domowym obiekcie. Podopieczni
Piotra Kupki przegrali poprzednie
dwa mecze. Wcześniej klub wyśrubował jednak passę dziewię-

ciu kolejnych meczów bez porażki. Sokół jest jednym z nielicznych
klubów w III lidze, który w swoich szeregach ma zawodników
z doświadczeniem w ekstraklasie.
Jesienią lepsi w Łowiczu okazali się gospodarze. Sokół dość
długo prowadził wtedy dzięki trafieniu Michała Wrzesińskiego,
ale w ciągu ostatniego kwadransa
losy rywalizacji odwrócili swoimi
bramkami Grzegorz Wawrzyński oraz Jurij Hłuszko. Właśnie
26-letni Wrzesiński jest aktualnie
najlepszym strzelcem drużyny
z siedmioma golami na koncie.
Spotkanie pomiędzy Sokołem
a Pelikanem przewidziane zostało na sobotę 27. maja, a pierwszy
gwizdek sędziego ma rozbrzmieć
o godzinie 17:00.
Mateusz Lis

23 2942-55

11.czarnibednary

Piłka nożna |18.kolejkaskierniewickiejklasyb

Ponownie
skutecznością błysnęli
gracze Zjednoczenia
Dzierzgów Bobrowniki.

PN|PrzedmeczemSokół–Pelikan

 KS Ostrowiec – Fenix Boczki
1:3; br.:  Dominik Łukawski, tomaszjanus,emilPłuska
 Naprzód Jamno – Płomień
Piotrowice 3:0;
 Zjednoczenie Dzierzgów Bobrowniki – Victoria Zabostów
Duży 7:0; br.: robert jaros 923),
karol Moskwa 2 (36, 63), Łukasz
Zagawa (54), hubert Skrzypczyk
(67,78),Marcinkędziora(82)

Lekka atletyka|iiicrosswiosenny

Domaniewice zapraszają
Domaniewice dołączyły do
miejscowości, które mają swoją
dużą imprezę biegową. W niedzielę 28 maja odbędzie się tam już po
raz trzeci Wiosenny Cross Domaniewicki pod honorowym patronatem Mistrza Olimpijskiego Zbigniewa Bródki. Organizatorami
zawodów są Gmina Domaniewice, klub sportowy Asik Domaniewice oraz grupa biegowa R-Team
Łowicz. Pomysłodawcą tej imprezy jest miłośnik biegania i jazdy na
rowerze Ernest Polit.
Jeden z głównych organizatorów Arkadiusz Stajuda podkreśla
też, że zawsze dużą pomoc udaje
się uzyskać od OSiR Łowicz, który

pomaga w przygotowaniach do zawodów. Dla uczestników przygotowane są aż trzy konkurencje. Miłośnicy biegania mogą spróbować
swoich sił w marszu Nordic Walking na dystansie 3 km, w biegu
przełajowym na dystansie 5 kilometrów i w duathlonie – 7 km bieg,
14 km rower i 3 km bieg. Oficjalne
rozpoczęcia zawodów zaplanowano na godzinę 9:50.
Wiele atrakcji przewidziane jest
dla młodych sportowców. Każde
dziecko, które z rodzicami przybędzie na te zawody ma szansę
sprawdzić się w biegu na wybranym dystansie w swojej kategorii
wiekowej.
zł

tabela:
1.rawkabolimów

18 5290-21

2.Zjednoczeniebobrowniki18 43111-29
3.VictoriaZabostówDuży 18 3567-40
4.Meteorreczyce

18 2868-36

5.Fenixboczki

18 2752-49

6.naprzódjamno

18 1844-59

7.PłomieńPiotrowice

18

617-138

8.kSostrowiec

18

313-90

robertchojnowSki

PROGNOZA POGODY|25.05.2017–31.05.2017
SYtUACJA SYNOPtYCZNA:
Pogodękształtujeukładwyżowyzcentrum
nadMorzemPółnocnym,wweekendpogodny
wyżnadPolską.napływacorazcieplejsza
isuchszamasapowietrza.

Najlepsi zawodnicy maja wposzczególnychkategoriach

Szachy |MistrzostwaŁowicza

Mistrz w dobrej formie

CZWARteK – PiąteK:
Pogodnie,zachmurzenieumiarkowane
domałego,bezopadóworazcieplej.
widzialnośćdobra.
wiatrpółnocno-zachodni,słaby,
okresamidoumiarkowanego,3-7m/s.
temp.maxwdzień:+18st.cdo+20st.c.
temp.minwnocy:+9st.cdo+7st.c.
SOBOtA – NieDZieLA:
Słonecznie,zachmurzeniemałeibezchmurnie,
bezopadóworazcorazcieplej.
widzialnośćdobra.
wiatrzkierunkówwschodnich,słaby,2-4m/s.
temp.maxwdzień:+21st.cdo+23st.c.
temp.minwnocy:+11st.cdo+9st.c.
PONieDZiAŁeK – WtOReK – ŚRODA:
Słonecznie,zachmurzeniemałe,bezopadów
orazbardzociepło.widzialnośćdobra.
wiatrpołudniowo-zachodni,
słabydoumiarkowanego,3-7m/s.
temp.maxwdzień:+25st.cdo+26st.c.
temp.minwnocy:+12st.cdo+10st.c.

PROGNOZA BiOMeteOROLOGiCZNA
Pogodakorzystniewpływaćbędzie
nanaszesamopoczucie.Dobrasprawność
psychofizycznaifizyczna.
biUroMeteoroLoGicZnecUMULUS

5 maja w świetlicy OSiR nr 1
odbył się 5. turniej z cyklu Mistrzostw Łowicza w szachach błyskawicznych na rok 2017. Do rywalizacji stawiło się tym razem
15 szachistów na czele z liderem
cyklu Przemysławem Łazarskim
oraz trzema świeżo upieczonymi medalistami Mistrzostw Województwa Łódzkiego Juniorów
rozgrywanego w weekend majowy w Łodzi.
Po rozegraniu 14-tu partii tempem P-3’+2” okazało się, że
trzech zawodników zdobyło po 12
punktów i o miejscach 1-3 musiał
rozstrzygnąć dodatkowy współczynnik. Ostatecznie sprzyjał
on Dominikowi Fudale i to on
zwyciężył w turnieju majowym,
a drugie i trzecie miejsca zajęli Kacper Zakrzewicz i Robert

Chojnowski. Klasyfikację juniorów wygrał Kacper, ranking 1400
Sylwiusz Marczyk, a w kategorii
dziewcząt tryumfowała Magdalena Walczak.
Żółtą koszulkę lidera wciąż
mocno trzyma Przemysław Łazarski, który na półmetku rozgrywek zgromadził na swoim koncie
337 oczek, drugi jest Robert Chojnowski (333), a trzeci Dominik
Fudała (329).
Walka o mistrza w tym roku
jest bardzo ciekawa, gdyż obok
głównych kandydatów do tryumfu (Orzechowski, Chojnowski,
Czyżak) liczyć zaczynają się też
„młodzi gniewni” (Fudała, Łazarski, Mazgaj a nawet Zakrzewicz).
Następny turniej odbędzie się w
pierwszy piątek czerwca o godz.
17.30.
Fischer

www.lowiczanin.info



Piłka nożna|ŁódzkaLigaokręgowa

Piłka nożna |ŁódzkaiVLiga

Dobra passa KS przerwana

Skład KS Sand Bus Kutno podczas meczu 32. kolejki ligi:Sokołowicz, Szumer, nizioł, kowalczyk,
Placek, Pietrow, kralkowski, nouri,
Serwaciński, Zagajewski, Grzegorek, Góralczyk. trener: Sławomir
ryszkiewicz.

Lider ze Zgierza za mocny
dla GKS Bedlno
25. kolejka łódzkiej ligi okręgowej odbyła się 20 maja. Drużyna
GKS Bedlno zagrała na wyjeździe z Borutą Zgierz. Lider wygrał
to spotkanie 5:3.
Od początku spotkania zarysowała się przewaga drużyny ze
Zgierza. To oni cieszyli się już w
4. minucie ze zdobytego gola. W
17. minucie wynik to 2:0. Zespół
z Bedlna nie zamierzał się poddawać i odpowiedział golem Michała Wiśniewskiego w 31. minucie.
Tuż przed zakończeniem pierwszej części gry gospodarze podwyższają wynik na 3:1.
Druga odsłona rozpoczęła się
korzystnie dla piłkarzy GKS, którzy w 46. minucie strzelają drugą
bramkę. Po stronie podopiecznych
Łukasza Znyka zaczęło brakować
koncentracji, gdyż pozwalają oni
na umieszczenie piłki przez rywala dwukrotnie w ciągu zaledwie
dwóch minut. Wynik meczu po
tych akcjach to 5:2.
Nadzieję drużynie z Bedlna
przywrócił ponownie Michał Wiśniewski, który strzela w 68. minucie swoją trzecią bramkę.
Następna, 26. kolejka łódzkiej
ligi okręgowej odbędzie się w środę 24 maja. GKS Bedlno zagra
u siebie podejmując Orła Parzęczew. Natomiast 27. kolejka odbędzie się w sobotę, 27 maja, zespół
GKS Bedlno zmierzy się na wyjeździe z GLKS Dłutów.
mr

LKS Kwiatkowice – Zjednoczeni Stryków 1:2
 Ceramika Opoczno – LKS Zawisza Pajęczno 1:2
 Zawisza Rzgów – Polonia Piotrków 4:1
 KS Paradyż – KS Warta Sieradz
0:3
 Omega Kleszczów – KS Warta
Działoszyn 3:1
 Unia Skierniewice – Włókniarz
Zelów 3:3


kUtno.net.PL

W minionym tygodniu zespół
KS Kutno rozegrał dwie kolejki
łódzkiej IV ligi. Niestety obydwa
mecze zakończyły się przegraną
podopiecznych Sławomira Ryszkiewicza.
Piłkarze KS Sand Bus Kutno
przegrali 2:0 na wyjeździe z zespołem LKS Zawisza Pajęczno
w meczu 31. kolejki, w środę, 17
maja. Podczas 32. kolejki ligi, 20
maja, Sand Bus Kutno podejmował Termy Poddębice. Piłkarze
z Kutna musieli uznać wyższość
gości, przegrywając na własnym
stadionie 0:3. Dwa gole kutnianie
stracili już w doliczonym czasie
gry. Po tych dwóch przegranych
spotkaniach zespół z Kutna uplasował się na 6. miejscu w tabeli.
Następna, 33. kolejka rozgrywek łódzkiej IV ligi odbędzie się
w sobotę 27 maja. KS Sand Bus
Kutno zagra na wyjeździe przeciwko Włókniarzowi Zelów. mr

Mecz 32. kolejki łódzkiej iV ligipomiędzykSSandbuskutno
azespołemtermyPoddębice,przegranyprzezkutnian0:3.

1.wartaSieradz

32 75 75:22

2.wartaDziałoszyn

32 62 61:35

3.omegakleszczów

32 55 65:54

4.Zjednoczenibełchatów 32 55 57:39

Wyniki 31. kolejki iV ligi, rozegranej 17 maja:
 LKS Zawisza Pajęczno – Sand
Bus Kutno 2:0
 termy Podd ębice – Unia Skierniewice 4:0
 GLKS Andrespolia – LKS Kwiatkowice 2:3
 Pilica Przedbórz – MKS Jutrzenka Warta 4:1
 KS Warta Działoszyn – KS Paradyż 0:0
 KS Warta Sieradz – Zawisza
Rzgów 4:2
 Włókniarz Zelów – Omega
Kleszczów 0:1

Polonia Piotrków – GKS Bełchatów 0:5
 Zjednoczeni Stryków – Ceramika Opoczno 1:1
 RKS UKS Mechanik Radomsko
– Zjednoczeni Bełchatów 2:1


Wyniki 32. kolejki:
 Sand Bus Kutno – termy Poddębice 0:3
 MKS Jutrzenka Warta – RKS
UKS Mechanik Radomsko 0:2
 Zjednoczeni
Bełchatów –
GLKS Andrespolia 5:0
 GKS Bełchatów – Pilica Przedbórz 7:1

5.termynerPoddębice

32 53 67:45

6. KS Kutno

32 53 58:50

7.UniaSkierniewice

31 52 59:34

8.ZawiszaPajęczno

32 52 61:53

9.GkSiibełchatów

32 51 69:49

10.kSParadyż

32 47 49:46

11.LkSkwiatkowice

32 45 51:64

12.ZjednoczeniStryków

32 44 49:54

13.PilicaPrzedbórz

32 41 53:70

14.włókniarzZelów

32 39 35:50

15.Zawiszarzgów

32 36 41:51

16.ceramikaopoczno

31 34 36:40

17.jutrzenkawarta

32 29 50:83

18.Mechanikradomsko

30 26 38:57

19.andrespoliawiśniowaG. 32 24 42:64
20.PoloniaPiotrkówtryb.

39
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32 12 30:86

Skład GKS Bedlno:Maciejjackowski, kamil błęcki, kamil Ga-



łązka, Marcin Głogowski, Damian
okupski, Łukasz Górczyński, kamil kowalczyk, Damian Michalski,
Michał wiśniewski, arkadiusz Sobański, rafał rybicki, adam witczak,ŁukaszZnyk,PatrykGałecki,
kamilSmura.trener:ŁukaszZnyk
 MKP Boruta Zgierz – GKS Bedlno 5:3
 GLKS Dłutów – UKS SMS Łódź
0:2
 MKS Górnik 1956 – termy
Uniejów 2:1
 PtC Pabianice – Włókniarz
Konstantynów 3:3
 LKS Rosanów – MUKS Włókniarz Pabianice 1:1
 Stal Głowno – Sokół ii Aleksandrów 5:1
 Start Brzeziny – Zawisza ii
Rzgów 2:1
 Orzeł Parzęczew – LKS Polonia Andrzejów 3:0walkower

1.borutaZgierz

25 59 78:26

2.StalGłowno

25 55 71:31

3.orzełParzęczew

25 46 64:45

4.PtcPabianice

25 45 62:39

5.Sokółiia.Łódzki

25 42 46:40

6.UkSSMSŁódź

25 42 64:37

7.GórnikŁęczyca

25 39 51:36

8.włókniarzPabianice

25 38 42:27

9.LkSrosanów

25 32 38:39

10.włókniarzkonstantynów 25 31 37:45
11.termyUniejów

25 30 48:66

12. GKS Bedlno

25 26 36:46

13.Zawiszaiirzgów

25 23 28:54

14.GLkSDłutów

24 21 31:68

15.Startbrzeziny

24 19 30:63

16.Poloniaandrzejów

25

7 21:85

wioLetabanaSiak
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Wszyscy uczestnicy biorący udziałwtegorocznejedycjiProgramuMotorykiMatP2017wkutnie.

Sport|LokalnyProgramtreninguaktywnościMotorycznej

Uczestnicy WTZ PSONI Żychlin dbają o sprawność
Stowarzyszenie „Jesteśmy dla
Was” z Kutna oraz nauczyciele z
SOSW Nr 1 w Kutnie zorganizowali 18 maja kolejną edycję Lokalnego Programu Treningu Aktywności Motorycznej (MATP)
osób niepełnosprawnych intelektualnie lub ze sprzężoną niepełnosprawnością.
Dzień Treningu Aktywności
Motorycznej odbył się w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 1
w Kutnie.
Głównym celem imprezy było
popularyzowanie sportu wśród
osób z niepełnosprawnością intelektualną, a przy tym stwarzanie jego uczestnikom możliwości przeżywania radości i dumy
ze swoich osiągnięć.

MATP nie zakładał współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami, a konkurencje dostosowane
były indywidualnie do poziomu
sprawności zawodników. Każda
placówka mogła zgłosić drużynę złożoną z pięciu zawodników,
a każdy z nich mógł wystąpić
w dwóch konkurencjach.
W zajęciach MATP 2017 wzięli udział osoby z niepełnosprawnością, uczęszczający do placówek: Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kutnie, Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Żychlinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI
– Koło Nr 1 w Kutnie, Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Kutnie, Spe-

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

cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kutnie oraz
Integracyjnego Przedszkola Miejskiego Nr 3 Jarzębinka w Kutnie.
WTZ PSONI Żychlin reprezentowała pięcioosobowa ekipa
w składzie: Daria Dubrownik, Katarzyna Romanowska, Agnieszka
Podstawska, Agnieszka Materek
oraz Arkadiusz Woźniak. Grupa
trenowała pod kierunkiem: Wiolety Banasiak – terapeuty WTZ
oraz Patrycji Wojtalik – Gierańczyk – rehabilitanta WTZ.
Wszyscy biorący udział w tegorocznym MATP otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz okolicznościowe maskotki – słonie. mr
Reprezentacja WtZ PSONi –
Żychlin w konkurencjach Lokal

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)

nego Programu treningu Aktywności Motorycznej MAtP:
 Agnieszka Podstawska – pokonanie ławeczki gimnastycznej;
chwyt i rzut piłki oburącz podanej
przezinnaosobę.
 Katarzyna Romanowska – pokonanie równoważni na ławeczce
pozycji stojącej; trafienie kijem palantowymwpodwieszonąpiłeczkę.
 Daria Dubrownik – pokonanie
odległościnamateracachwpozycji
leżacej; nakładanie kółek o różnej
wielkościnastojak.
 Agnieszka Materek – zbieranie
przedmiotów o różnej wielkości
i kształcie do pojemnika; toczenie
piłkimiędzypachołkami.
 Arkadiusz Woźniak–rzutpiłeczką palantową do celu z dowolnej
pozycji;strzałpiłkąnabramkę.

KS Żychlin przywiózł
komplet punktów
Za nami rozgrywki 18. kolejki
łódzkiej klasy B grupy I, które odbyły się w niedzielę, 21 maja. Drużyna KS Żychlin zagrała wówczas
przeciwko drużynie Start Szczawin. Zespół Żychlina wygrał to
spotkanie 3:2 (0:0).
Pierwsza połowa meczu była
bezbramkowa, bliżej zdobycia
gola byli piłkarze KS Żychlin.
W drugiej części KS szybko zdobył trzy bramki, wszystkie po ładnych akcjach całej drużyny. Miejscowi ruszyli do odrabiania strat.
Pierwszy gol zdobyli w 80. minucie, drugie trafienie piłkarze ze
Szczawina zanotowali w 85. minucie.
Ostatecznie KS Żychlin wygrał
3:2. Bramki dla KS strzelili: Damian Arkuszewski, Tomasz Walczewski, Przemysław Mrowicki.
Natomiast Olimpia Oporów
w niedzielę zagrała na wyjeździe
przeciwko Sand Bus II Kutno. Lider okazał się za silny dla zespołu
z Oporowa, wygrywając 8:2.
Następna, 19. kolejka łódzkiej klasy B grupy I odbędzie się
w 27 maja, KS Żychlin podejmie
na własnym boisku LKS Błękitni

Ciosny. Olimpia Oporów w tym
dniu zagra na wyjeździe przeciwko drużynie Gałkówek II.
mr
 Skład KS Żychlin:rafałwięcek,
krzysztofradecki,rafałbogusz,karoltybinkowski,ŁukaszGuzek,Mariusz Skierski, kacper jędrzejczak,
MaciejPawlak,tomaszwalczewski,
Daniel Szczepaniak, Daniel Plewa,
PrzemysławMrowicki,Damianarkuszewski.trener:MarekLedzion.

Wyniki: Start Szczawin – kS
Żychlin 2:3, Sand bus ii kutno –
olimpia oporów 8:2, MkS expom
krośniewianka – Gałkówek ii 0:3,
LkS Sokół Popów – GkS byszew
3:1,LkSbłękitniciosny–kSoSP
iskraGłowno2:5.


1.SandbuskSiikutno

16 42 73:24

2.SokółPopów

16 36 47:19

3.LkSiiGałkówek

16 34 47:25

4.iskraGłowno

16 30 48:24

5.krośniewianka

16 29 57:31

6.kSŻychlin

16 22 36:30

7.olimpiaoporów

16 16 26:44

8.GkSbyszew

16 13 29:65

9.StartSzczawin

16 10 24:54

10.błękitniciosny

redakcjazastrzegasobieprawoskracania
nadesłanychtekstów,zmianyichtytułów,
dodawaniaśródtytułów.
nieodsyłamyniezamówionychtekstów.

Ogłoszenia drobne przyjmowanesąosobiście
wbiurzeogłoszeń,punktachwymienionychnastronie28,atakżeprzezstronęwww.lowiczanin.info
Skład tekstuwłasny.

Ogłoszenia ramkowe i reklamy
przyjmujemytelefonicznie,faxem:(46837-37-51,
46830-34-08),e-mailem(reklama@lowiczanin.info)
lubosobiściewbiurzeogłoszeń,ul.Pijarska3a,
wpon.,wt.ipt.wgodz.7.30-18.00,
śr.iczw.wgodz.7.30-16.00,
sob.wgodz.8.00-14.00.

Druk: SereGniPrintinGGroUPSp.zo.o.
03-796warszawa,ul.rzymska18a.
nakładkontrolowanynowegoŁowiczanina
7.850egz.nakładwrazzwydaniemgłowieńskim
(wieścizGłownaiStrykowa),teżkontrolowanym
przezZkDP:10.190egz.
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Sport szkolny|FinałwojewódzkiwMini-Siatkówce„czwórek”chłopcówoPucharkinder+Sport

Piąte miejsce siatkarzy z SP 2 ASVT

SP Nr 2 Akademia Volley team i
Żychlin:bartłomiejŁacheta,jakub
król,jakubjarotaiadamDwojacki.
SP Nr 2 ASVt ii–wiktorGłuszcz,
Szymon Dałek, kacper koza, PatrykMakowskiiMateuszMajewski.
trener:jacekFiliński.

AtS Lechia i tomaszów Maz. –
AS Skra Bełchatów 2:0



PiąteK, 26 MAJA:
 16.30-18.00 – boisko Zespołu
Szkół w Łowiczu, ul. Grunwaldzkiej9;6. kolejka Vi edycji ŁoLiO,
czyli Łowickiej Ligi Orlika;
 19.00 – Pub krokody-Leg, Łowicz,ul.baczyńskiego9;34. edycja XViii Otwartych Mistrzostw
Łowicza w dartsie 501 d.o.

1.bzuraiozorków
2.atSLechiaitomaszówMazowiecki
3.aSSkrabełchatów

MarcinranachowSki

W województwie łódzkim dobiegły końca siatkarskie rozgrywki dla najmłodszych – Pucharem
Kinder+Sport. W niedzielę, 21
maja w hali sportowej Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w
Tomaszowie Mazowieckim rozegrano Finał Wojewódzki w mini-siatkówce ,,czwórek” chłopców.
Wystąpiło w nich 12 zespołów,
wyłonionych w turniejach eliminacyjnych i półfinałowych. Stawką turnieju finałowego była premia w postaci kwalifikacji na
Mistrzostwa Polski w Zabrzu.
Wśród drużyn rywalizujących
w finale znalazły się również zespoły reprezentujące barwy Szkoły Podstawowej Nr 2 Akademia
Volley Team Żychlin. Podopieczni trenera Jacka Filińskiego zajęli
w województwie miejsce 5. (SP
Nr 2 ASVT I Żychlin) oraz miejsca 7.-12. (SP Nr 2 ASVT II Żychlin).
mr

ŁOWiCKi
iNFORMAtOR
SPORtOWY

Reprezentacja młodych siatkarzy z SP2 akademiaSiatkówkiVolleyteamŻychlinwfinaleoPucharkinder+Sport.
AtS Lechia tomaszów Mazowiecki – Kontra ii Łódź 2:0
 SP Nr 2 ASVt i Żychlin – SP 12
KS Lechia tomaszów Maz. 2:0
 AtS Lechia tomaszów Mazowiecki – SP Nr 2 ASVt i Żychlin
2:0
 Kontra ii Łódź – SP 12 KS Lechia tomaszów Maz. 2:1

 UKS AS Zduńska Wola – SP
137 Łódź 0:2
 SP2 ASVt ii Żychlin – Bzura i
Ozorków 0:2
 Bzura i Ozorków – SP 137 Łódź
2:0
 SP Nr 2 ASVt ii Żychlin – UKS
AS Zduńska Wola 0:2



Bzura ii Ozorków – AS Skra
Bełchatów 1:2
 Kontra i Łódź – AS Skra Bełchatów 0:2
 Korona Bełchatów – AS Skra
Bełchatów 1:2
 Korona Bełchatów – Kontra i
Łódź 2:0


Grupa e (drużyny z miejsc ii):
 SP Nr 2 ASVt i Żychlin – SP
137 Łódź 2:0
 Korona Bełchatów – SP Nr 2
ASVt i Żychlin 2:1
 Korona Bełchatów – SP 137
Łódź 2:1
1.koronabełchatów
2.SPnr2aSVtiŻychlin
3.SP137Łódź
 Półfinał: bzura i ozorków – korona bełchatów 2:0, atS Lechia
tomaszówMaz.–aSSkrabełchatów2:0.Mecz o 3. miejsce:korona bełchatów – aS Skra bełchatów 2:0. Mecz o 1. miejsce: atS
Lechia tomaszów Maz. – bzura i
ozorków2:0



Klasyfikacja końcowa:

1.atSLechiatomaszówMazowiecki
2.bzuraiozorków

1.bzuraiozorków

1.aSSkrabełchatów

3.koronabełchatów

1.atSLechiatomaszówMazowiecki

2.SP137Łódź

2.koronabełchatów

4.aSSkraibełchatów

2.SPnr2aSVtiŻychlin.kontraiiŁódź

3.UkSaSZduńskawola

3.bzuraiiozorków

5. SP Nr 2 ASVt i Żychlin

4.SP12kSLechiatomaszówMazowiecki

4.SPnr2aSVtiiŻychlin

4.kontraiŁódź

6.SP137Łódź
7-12. SP Nr 2 ASVt ii Żychlin

Wyniki grupy A:
 AtS Lechia tomaszów Maz. – SP
12 KS Lechia tomaszów Maz. 2:0
 SP Nr 2 ASVt i Żychlin – Kontra
ii Łódź 2:1

Wyniki grupy B:
 UKS AS Zduńska Wola – Bzura
i Ozorków 0:2
 SP Nr 2 ASVt ii Żychlin – SP
137 Łódź 0:2

Grupa C:
 Korona Bełchatów – Bzura ii
Ozorków 2:0
 Kontra i Łódź – Bzura ii Ozorków 0:2

Grupa D (mistrzowie grup):
 Bzura i Ozorków – AtS Lechia
tomaszów Maz. 2:1
 Bzura i Ozorków – AS Skra Bełchatów 2:0

SP12kSLechiatomaszówMaz.
kontraiiŁódź
UkSaSZduńskawola
bzuraiiozorków
kontraiŁódź

Sport szkolny |Pucharkinder+minisiatkówkidziewcząt

Reprezentacja chłopców z SP2 w Żychlinie, którzywywalczyliawans
dopółfinałuwojewódzkiegorozgrywekorlikowejLigi.

Sport szkolny|orlikowaLigaMistrzów

Awans chłopców SP2
17 maja na boisku w Ostrowach rozegrano finał powiatowy
Orlikowej Ligi Mistrzów w piłce
nożnej klas I-III. W rozgrywkach,
w kat. chłopców U-10 wzięły
udział szkoły podstawowe: Nr 2
Żychlin, Imielno i Ostrowy. Najlepsi okazali się uczniowie SP2
w Żychlinie, którzy awansowali
do półfinału wojewódzkiego. mr

drzejczyk, Gabriel cieślak, Patryk
kaźmierczak,oliwierMartofel,Maksymilianroźniatowski,Maksymilian
Szczepaniak, olaf kornatowski.
opiekun:jacekFiliński.
SP 2 Żychlin – SP Ostrowy 7:1
SP 2 Żychlin – SP imielno 6:0
 SP Ostrowy – SP imielno 2:0



Klasyfikacja końcowa:
Skład drużyny SP Nr 2 w Żychlinie: Łukasz białkowski, Maksymilian Lewandowski, Szymon an-

1.SzkołaPodstawowanr2wŻychlinie
2.SzkołaPodstawowawostrowach
3.SzkołaPodstawowawimielnie

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej Nr 2 Akademii Volley
Team Żychlin wzięły udział w turnieju Kinder + Sport Województwa Łódzkiego 2017. Drużyny zostały podzielone na cztery grupy:
Łódź, Południe, Północ (SP Nr 2
Akademia Volley Team Żychlin)
i Wschód.
Turniej eliminacyjny Grupy
Północnej odbył się w Aleksandrowie Łódzkim 7 maja. Szkołę
Podstawową Nr 2 Żychlin reprezentowały trzy drużyny „dwójek”
oraz dwie „trójki” dziewcząt.
Do półfinału w rywalizacji pomiędzy grupami Północną
i Wschodnią, 14 maja w Tomaszowie Mazowieckim awansowały
dwie drużyny „dwójek”: SP Nr 2
Żychlin I oraz SP Nr 2 Żychlin III.
W finale wojewódzkim Kinder
+ Sport 21 maja w Aleksandrowie Łódzkim rywalizowała drużyna „dwójek” SP Nr 2 Żychlin I
Akademii Volley Team, w składzie: Iga Bałazy i Oliwia Jóźwiak.
Zajęły one trzecie miejsce w grupie, co dało im w klasyfikacji końcowej miejsce od dziewiątego do
dwunastego. Na tym zakończyły
rozgrywki Kinder + Sport.
mr

Wyniki eliminacji „trójek”
dziewcząt: Grupa A:czwórka(9238),SP56Łódź(84-80),aSikiDomaniewice,SPnr2Żychlinii.Grupa B:ŁkSSŻŁódź(92-32),MMkS
Łęczyca (70-69), UkS i ozorków,
aSik ii Domaniewice. Grupa C:
UkS ii ozorków (30-16), SP nr 2
Żychlini(16-30).

SP2 AVt Żychlin w kat. „dwójek”: SPnr2Żychlini:igabałazy,
oliwia jóźwiak, aleksandra Popławska;SPnr2Żychlinii:Małgorzatababecka,juliakotecka,olga

Wyniki półfinałów „dwójek”
dziewcząt: Grupa F: „10”iitomaszów Mazowiecki (122-70), atS
Lechiaiitomaszów(117-63),UkS
iii ozorków, ŁkS SŻ i Łódź, SP 2

NieDZieLA, 28 MAJA:
12.00–StadionoSirim.10Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. jana
Pawłaii3;24. kolejka skierniewickiej ligi okręgowej piłki nożnej: KS Pelikan ii Łowicz – LKS
Orlęta Cielądz;

ranachowska;SPnr2Żychliniii:
Zuzannakołaczyńska,juliaSuder,
Martyna Lewandowska. opiekun:
jolantakapes



SP2 AVt Żychlin w kat. „trójek”:
SP nr 2 Żychlin i: Dominika krulikowska, Magdalena Szczerbiak,
oliwiaMaterek;SPnr2Żychlinii:
julia Morawiec, oktawia jóźwiak,
Sandra Sobieszek, Zuzanna bonińska.opiekun:jolantakapes
 Wyniki
eliminacji „dwójek”
dziewcząt: Grupa A: Volleykids
i Łódź (30-14), SP nr 2 Żychlin ii
(14-30).Grupa B:SPnr2Żychlin
i (66-48), UkS i ozorków (56-60).
Volleykids iii Łódź. Grupa D: ŁkS
SŻiŁódź(90-28),SPnr2Żychlin
iii(80-78),VolleykidsiVŁódź,UkS
iiozorków.

MarcinranachowSki

MarcinranachowSki

Siatkarki z SP2 Akademii Volley Team
Żychlin w finale wojewódzkim „dwójek”





SOBOtA, 27 MAJA:
 10.00–StadionoSirim.10Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. jana
Pawła ii 3; Międzynarodowy
turniej Piłki Nożnej – rocznika
2002/03 o Puchar Burmistrza
Miasta Łowicza;
11.00–StadionMiejskiwŻychlinie;e1orlikGrupaiV;KS 2006
Żychlin – ŁKS ii Łódź.
17.00–boiskowDłutowie;27.
kolejka Łódzkiej Ligi Okręgowej; GLKS Dłutów – GKS Bedlno.
17.00–boiskowZelowie;33. kolejka Łódzkiej iV Ligi; Włókniarz
Zelów – KS Sand Bus Kutno.
17.00–StadionwŻychlinie;19.
kolejka Łódzkiej Klasy B Grupy i; KS Żychlin – LKS Błękitni
Ciosny.
 17.00–StadionoSirim.10Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. jana
Pawłaii3;18. kolejka skierniewickiej ligi piłki nożnej okręgowej młodzików D2: MUKS
Pelikan-2005 Łowicz – MLKS
Widok ii Skierniewice;
 17.30 – boisko w Gałkówku;
19. kolejka Łódzkiej Klasy B
Grupy i; Gałkówek ii – Olimpia
Oporów.
19.00–Łódź,ul.nowomiejska;
15. Bieg Ulicą Piotrkowską
Rossmann Run, 10 km; Udział
grupy Rozbiegani Żychlin.

Drużyna „dwójek” SP 2 Żychlin:
igabałazyioliwiajóźwiak.
Żychliniii.Grupa G: „10”iiitomaszówMaz.(98-62),SPnr2Żychlin
i (98-61), włókniarz ii Zgierz, VolleykidsiŁódź.


Finał: Grupa B:

1.Volley34iŁódź
2.SP13iVtomaszówMazowiecki
3. SP 2 Żychlin i
4.ŁaskoviaiŁask

WtOReK, 30 MAJA:
 18.30 – Stadion oSir im. 10
Pułku Piechoty w Łowiczu, ul.
jana Pawła ii 3; 11. kolejka
ii ligi wojewódzkiej piłki nożnej trampkarzy C2: MUKS Pelikan-2003 Łowicz – MGUKS
Pogoń Zduńska Wola;
 20.00 – boisko ZS w Łowiczu,
ul.Grunwaldzka9;Zaległy mecz
5. kolejki Vi edycji ŁoLiO, czyli
Łowickiej Ligi Orlika: Górki Łowicz – eko-Plast Łowicz;
ŚRODA, 31 MAJA:
16.00–StadionsportowyoSir
im.10PułkuPiechotywŁowiczu,
ul. jana Pawła ii 3; 11. kolejka
i ligi wojewódzkiej piłki nożnej juniorów A2: MUKS Pelikan-2000 Łowicz – RKS UKS
Mechanik Radomsko.


