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Żychlin, Dobrzelin|Gminapodpisałalistintencyjnyzsprawiegazyfikacji

Szansa na gaz ziemny
Polska Spółka Gazownicza oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi ma w planach
gazyfikację Żychlina i Dobrzelina – potwierdził nam Artur Michniewicz,
rzecznik prasowy Departamentu Komunikacji PSG w Warszawie.
doRoTA
GRĄBCZEWSKA
zychlin@lowiczanin.info

List intencyjny w sprawie gazyfikacji został podpisany pomiędzy
gminą Żychlin a spółką gazowniczą 20 kwietnia 2017 roku. Będzie
to gaz skroplony (LNG) dostarczany ze zbiorników gazu zlokalizowanych w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej, podstrefie Dobrzelin.
– Wspólne działania spółki
z gminą Żychlin doprowadziły
do podpisania listu intencyjnego
w sprawie gazyfikacji. Gmina

przekazała nam informację dotyczącą zapotrzebowania gminy na
gaz ziemny – mówi Artur Michniewicz. – Uzgodniliśmy z gminą lokalizację stacji LNG, która
mogłaby być źródłem zasilania
gazem ziemnym dla Dobrzelina
i Żychlina. Przygotowaliśmy warunki techniczne, niezbędne do
budowy stacji LNG.
Jak informuje rzecznik, odbyło się już kilka spotkań z dużymi
przedsiębiorcami z gminy Żychlin
zainteresowanymi przyłączeniem
gazu ziemnego. Ostatnie spotkanie odbyło się 12 maja. Teraz
przedsiębiorcy mają złożyć wnioski o określenie warunków przyłą-

czenia gazu. Dopiero po tych deklaracjach, które zostaną złożone
w zakładzie, będzie można określić rzeczowy zakres rozbudowy
gazociągu.
Burmistrz Grzegorz Ambroziak nie kryje zadowolenia, że
gazyfikacja Dobrzelina i Żychlina staje się coraz bardziej realna. – Cieszę się, że PGS wstępnie
oszacowało, że gazyfikacja gminy
Żychlin jest opłacalna ekonomicznie – mówi burmistrz. – Ponieważ
ułożenie gazociągu od strony Kutna, przez wybudowaną autostradę
A1 jest zbyt kosztowne, gazownicy zaproponowali inne rozwiązanie polegające na wybudowa-

Gazownicyzaproponowali
wybudowanie
wdobrzeliniestacji
gazowejzezbiornikami
gazuskroplonego.
niu w Dobrzelinie stacji gazowej
ze zbiornikami gazu skroplonego. Dopiero od niej spółka gazowa
zrobiłaby gazociąg przebiegający
od Dobrzelina, przez ulicę Jabłonkową, wzdłuż ulicy Narutowicza,
przez centrum miasta. Prognozy
wskazują, że gaz ziemny może
być w Żychlinie w 2019 roku.
Jak mówi nam burmistrz, podłączeniem sieci gazowej zainteresowane są m.in. Cargill, cukrow-

oporów

Potop szwedzki
– piknik
historyczny

nia Dobrzelin, Union Chocolate.
Do poprowadzonej nitki gazociągu będą mogli podłączać się indywidualni odbiorcy.
– My też myślimy o podłączeniu gazu ziemnego do szkoły
w Grabowie, by zminimalizować
koszty – dodaje burmistrz. – Teraz centralne ogrzewanie płynie
długim ciepłociągiem aż z Żychlina, co sprawia, że jest to nieefektywne.
Burmistrz uchyla rąbka tajemnicy, że rozmowy dotyczące gazyfikacji Żychlina toczą się od 3
lat. Swego czasu bardzo poważnie
o gazyfikacji miasta myślała nawet włoska spółka gazowa. Teraz
zmieniła się strategia rządu RP,
która stawia na rozwój polskich
firm. Stąd też i inne podejście do
tematu gazyfikacji Polskiej Grupy
Gazowniczej. 

W dniach 16-17 czerwca
w parku zamkowym
w Oporowie odbędzie się
piknik historyczny
pt. „Potop szwedzki
na ziemi kutnowskiej”,
w którym będą uczestniczyć
rekonstruktorzy z wielu
stowarzyszeń i grup
z Polski.

Żychlin

Replika
szabelki
dla burmistrza

Dla Żychlina będzie to pierwsze miasto partnerskie. Piotr Wojciechowski i Marcin Kuciapski na
pamiątkę tego historycznego dnia
wręczyli burmistrzowi Grzegorzowi Ambroziakowi replikę szabelki z Oleska na Ukrainie, gdzie
zwiedzali zamek należący m.in.
do rodziny Sobieskich.
Uchwała o partnerstwie z Brodami to efekt pierwszej wizyty grupy żychlińskich siatkarzy
z Volley Team, właścicieli FlexService Kamili i Marcina Kuciapskich oraz burmistrza Grzegorza Ambroziaka w dniach 21-22
kwietnia, o czym pisaliśmy na łamach Nowego Łowiczanina.
Miasto Brody było kiedyś polskie, do dziś mieszka tam wielu Polaków. – Przyjęto nas bardzo gościnnie i chcemy, by nasza
współpraca rozwijała się na płaszczyźnie społecznej, kulturalnej,
sportowej i gospodarczej – mówił
Grzegorz Ambroziak zarówno na
komisjach rady, jak i podczas sesji.
str. 4
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Podczas sesji Rady
Miejskiej w Żychlinie,
31 maja, radni jednogłośnie
wyrazili zgodę
na podpisanie umowy
partnerskiej z miastem
Brody na Ukrainie.
Radni gminy oporów podczasgłosowaniazawygaśnięciemmandaturadnegoJózefakurasa.
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Pozbawiony mandatu radny odwoła się do sądu
W piątek 9 czerwca odbyła się nadzwyczajna sesja
Rady Gminy Oporów zwołana na wniosek 6
wnioskodawców, którzy wystąpili o wygaszenie
mandatu radnego Józefa Kurasa. Zarzucali mu, że nie
zamieszkuje na terenie gminy Oporów, co ich zdaniem
powinno skutkować wygaszeniem mandatu radnego.
Przypomnijmy: pod wnioskiem o wygaszenie mandatu radnego podpisała się grupa 6 radnych: przewodniczący
rady Marcin Kraśkiewicz, nadto Michał Kawczyński, Daniel
Wiśniewski, Ewa Pruszkowska,
Elżbieta Markus i Grzegorz Kowalski
Na nadzwyczajną sesję nie
przyszło 5 radnych: Anita Workowska, Agnieszka Wiwała, To-

masz Szczepaniak oraz dwoje
wnioskodawców: Elżbieta Markus i Grzegorz Kowalski.
Na początku sesji radny Józef Kuras złożył oświadczenie,
w którym dwukrotnie podkreślał,
że mieszka w Świechowie Parceli. – Tu jestem zameldowany
(od kilkudziesięciu lat – przyp.
red.), tu mam gospodarstwo, które obrabiam. Po śmierci żony (w
styczniu br. – przyp. red) mu-

szę przeprowadzić postępowanie spadkowe. W Żychlinie przebywam czasami. Do biura rady
podałem żychliński adres korespondencyjny, w trosce o bezpieczeństwo korespondencji – mówił.
Radny podkreślał, że uchwała
o pozbawieniu go mandatu jest
odwetem politycznym za to, że
nie był pokorny. Przewodniczącemu rady zwrócił uwagę, by zainteresował się radnym Pawłem
Szafranem, który mieszka w Żychlinie. – Gdy rodzice ze Szczytu
walczyli o szkołę i chcieli rozmawiać z radnym, to brat radnego
Szafrana wskazał, że miejscem
jego stałego zamieszkania jest
Żychlin i pod wskazanym adre-

sem go zastali – mówił radny Kuras.
Radny Paweł Szafran (jeden z
wnioskodawców o wygaszenie
mandatu) ustosunkował się do
zarzutów. Wyjaśniał, że prowadzi duże gospodarstwo, myśli o
dokupieniu ziemi, chce rozwijać
gospodarstwo i nie planuje zakupu mieszkania w celu dłuższego
przebywania w innym miejscu.
Radny Józef Kuras poprosił
o imienne głosowanie w sprawie
wygaśnięcia jego mandatu, gdyż
zamierza pozwać z powództwa
cywilnego radnych, którzy podejmą uchwałę o wygaszeniu jego
mandatu.
Przewodniczący rady zarządził 5 minut przerwy.
str. 2

Przygotowano mnóstwo atrakcji, które przeniosą widzów do
XVII wieku. Jest to wydarzenie
o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym zarówno dla dorosłych,
jak i dla dzieci. Wstęp wolny.
Organizatorem pikniku historycznego jest Muzeum Zamek
w Oporowie i Starostwo Powiatowe w Kutnie, pod honorowym patronatem marszałka województwa
łódzkiego. Już w piątek, 16 czerwca w godz. 15-18 będzie można
oglądać obóz rekonstruktorów.
Jednak najwięcej atrakcji przygotowano w sobotę, 17 czerwca.
Początek historycznej zabawy
od godz. 11.00. Wtedy nastąpi powitanie gości, prezentacja grup rekonstrukcyjnych oraz pokazowa
musztra muszkieterska.
Na godz. 12.00 zaplanowano
pokaz ornitologiczny – sokolniczy. O godz. 12.30 rozpocznie się
konkurs łuczniczy. Na godz. 13.00
zaplanowano pokaz kowalstwa,
po nim pokaz taneczny. O godz.
14.00 pokaz wyrobu szkła.
O godz. 14.30 będzie kolejny pokaz ornitologiczny, tym razem
będą prezentowane sowy. Na
godz. 15.00 zaplanowano pokaz
garncarski, a po nim rozstrzygnięcie konkursu łuczniczego.
Finałową atrakcją pikniku historycznego będzie bitwa wojsk
szwedzkich z polskimi, która ma
się rozpocząć o godz. 16.00. Po
niej będzie kolejny pokaz tańca.
O godz. 17.45 rozpocznie się pokaz szermierki historycznej, która
zakończy imprezę.
str. 6
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Bezpieczeństwo

NASi DZieNNikARZe Do WASZej DySPoZyCji
oD 8.30 Do 15.30

telefonredakcyjny 796 455 333
e-mail:zychlin@lowiczanin.info
doRoTA GRĄBCZEWSKA

Bedlno |Gddkiauznałaracjemieszkańców,ale...

Szansa na skrzyżowanie z sygnalizacją
jest nadal bardzo odległa

szany pomysł budowy sygnalizacji świetlnej tylko na przejściu
dla pieszych nie może być zrealizowany, bowiem byłby sprzeczny z obowiązującymi przepisami
– informuje rzecznik. – Można
zastosować jedynie sygnalizację obejmującą wszystkie wloty skrzyżowania i wszystkich
uczestników ruchu, nie tylko
pieszych. W związku z tym wymagałoby to przebudowy całego skrzyżowania, polegającej na
przesunięciu włączenia drogi wewnętrznej, która łączy się z drogą
wojewódzką o, co najmniej, kilkanaście metrów od skrzyżowania z drogą krajową, a także wybudowania dojścia dla pieszych do
drogi krajowej od strony sąsiadującego z nią marketu.

Zatem należy podjąć działania
zmierzające do jego poprawy. Dyrekcja uważa, że najbardziej zasadna byłaby budowa sygnalizacji
świetlnej.
Przypomnijmy, że inicjatorką modernizacji skrzyżowania
była Aneta Szczepanek, mieszkanka Bedlna, którą poparło 240
mieszkańców miejscowości wraz
z radną Dorotą Piotrowską, którzy
podpisali się pod pismem wystosowanym na jesieni 2016 roku do
GDDKiA w Łodzi.
Jeszcze w grudniu 2016 roku
Agata Duraj, zastępca dyrektora
oddziału, opowiadała, że skrzyżowanie w Bedlnie w ocenie dyrekcji wcale nie należy do niebezpiecznych. Argumentowano, że
w latach 2006-2015 doszło tam
tylko do 1 wypadku samochodowego, bez udziału pieszych. Podkreślano, że fotoradar w Bedlnie
skutecznie dyscyplinuje kierowców, którzy przed skrzyżowaniem
zwalniają. Wykazywano, że po
wybudowaniu autostrady A1 ruch
pojazdów znacznie się zmniejszył
i dyrekcja nie widzi potrzeby tam
budowy sygnalizacji świetlnej.
W styczniu mieszkanka Bedlna wysłała kolejne pismo do

dOrOtaGrąBcZewSka

Jest postęp w ocenie stanu bezpieczeństwa na drodze krajowej 92 w Bedlnie. Po wizji lokalnej przeprowadzonej 30 marca,
zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi wraz z komisją bezpieczeństwa, uznały racje mieszkańców
Bedlna, że skrzyżowanie drogi krajowej 92 z drogą wojewódzką 583 jest niebezpieczne.

Po raz pierwszy GDDkiA uznała racje mieszkańców, żeskrzyżowaniewBedlniejestniebezpieczne.
inwestycjębudowysygnalizacjizgłoszonodorządowegoprogramuzmniejszanialiczbyofiar.

GDDKiA w Łodzi dorzucając
kolejne argumenty, że od września w Bedlnie będzie funkcjonować szkoła podstawowa
i przedszkole, co oznacza zwiększony ruch lokalny. W marcu pismo w tej sprawie wysłał Urząd

Gminy Bedlno. Efektem podjętych działań była wizyta komisji
ds. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Bedlnie. Komisja ds.
bezpieczeństwa po wizji lokalnej przyznała rację społeczności
Bedlna.

światła tylko
dla pieszych nie są
możliwe
Jak informuje Maciej Zalewski, rzecznik GDDKiA w Łodzi
analizowano kilka wariantów poprawy bezpieczeństwa. – Zgła-

Nie będzie łatwo
zdobyć na to pieniądze
Rzecznik podkreśla jednak, że
GDDKiA nie ma pieniędzy na
przebudowę skrzyżowania i zamontowanie sygnalizacji, dlatego
chce zgłosić projekt budowy sygnalizacji do Programu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych na
sieci dróg krajowych, który z kolei stanowi podstawę do corocznej
aktualizacji Programu Likwidacji
Miejsc Niebezpiecznych (LMN).
Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych jest częścią rządowego Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014-2023,
w ramach którego mogą być realizowane wszystkie tego typu inwestycje infrastrukturalne.

Trzeba jednak pamiętać, że decyzja o realizacji przedsięwzięcia
jest ściśle uzależniona od pozycji
na liście zadań, która z kolei wynika z liczby zdarzeń drogowych
i natężenia ruchu na danym odcinku drogi oraz od kwot przeznaczanych każdego roku na realizację
programu LMN. Dlatego trudno
określić termin realizacji zadania.
Co zrobić od razu
Jako rozwiązanie tymczasowe
GDDKiA proponuje przeniesienie istniejącego przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 92
za skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 583 (w kierunku Łowicza). Rzecznik wymienia korzyści z takiego rozwiązania: piesi
nie musieliby wówczas przechodzić jednocześnie przez trzy pasy
ruchu. Korzystaliby z azylu na
środku jezdni, co umożliwia przechodzenie na drugą stronę drogi
w dwóch etapach. Rozwiązanie to
wymagałoby jednak wykonania
przez Gminę Bedlno oświetlenia
nowego przejścia wraz z doprowadzeniem do drogi krajowej nr
92 ciągu pieszego z marketu handlowego.
W odpowiedzi na nasze pytanie o ustosunkowanie się do takiego tymczasowego rozwiązania
sekretarz gminy Katarzyna Golis
przypomniała, że podczas wizji
lokalnej w terenie w dniu 30 marca 2017r. wszyscy jednogłośnie
zakwestionowali słuszność rozwiązania zaproponowanego przez
GDDKiA polegającego na przeniesieniu istniejącego przejścia dla
pieszych w kierunku Łowicza.
– Skoro gmina nie akceptuje
tego rozwiązania to trudno – komentuje to stanowisko rzecznik
GDDKiA. Dorota Grąbczewska
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Po przerwie wnioskodawcy: Michał Kawczyński i Marcin
Kraśkiewicz zaatakowali. – Gdzie
pan płaci za śmieci? Sprawdziliśmy – w Żychlinie. Mieszkańcy
w rozmowie twierdzą, że nie interesuje się pan sprawami gminy –
mówił Michał Kawczyński.
Przewodniczący rady Marcin
Kraśkiewicz informował: – Wpłynął do mnie anonim od mieszkańców sołectwa Janów (nie ma pod
nim żadnego podpisu), że pan
w Świechowie nie mieszka, że nie
chcą takiego radnego, który swoim zachowaniem na sesjach się
ośmiesza.
Do dyskusji włączył się radca
prawny Waldemar Kardasz, który podkreślał, że istotnym elementem w tej sprawie jest, gdzie radny
płaci za śmieci: w gminie Oporów, czy w gminie Żychlin. Radca wyjaśniał radnym, że czynne
prawo wyborcze przysługuje osobie, która na stałe zamieszkuje na
terenie gminy. Gdy tak nie jest,
radny traci prawo wybieralności
i mandat. Podkreślał, że stałe zamieszkiwanie oznacza, że osoba
w danym miejscu na swój ośrodek
życia. Dlatego tak ważną sprawą jest miejsce wnoszenia opłaty śmieciowej. Ustawa śmieciowa wskazuje, że wnoszenie opłaty
jest związane z faktycznym miejscem przebywania.

– Proszę odpowiedzieć radnym, gdzie wnosi pan opłatę
śmieciową, gdyż to pomoże radnym w podjęciu właściwej decyzji – naciskał radca prawny. Radny
Kuras kilkukrotnie podkreślał, że
wszystko co miał do powiedzenia
w tej sprawie, powiedział.
Radca prawny przyznał, że radny Kuras może prosić o imienne
głosowanie, które musi być jawne.
Jednocześnie wyjaśniał, że sprawa
dotyczy interesu prawnego radnego – dlatego jest wyłączony z głosowania.
Za uchwałą o wygaszeniu
mandatu radnego głosowało 8
radnych: Marcin Kraśkiewicz,
Michał Kawczyński, Ewa Pruszkowska, Daniel Wiśniewski, Paweł Szafran, Mirosław Bisiorek,
Julian Maciejewski i Włodzimierz
Kiełbasa. Przeciwny był tylko radny Daniel Szwejda. Józef Kuras,
zgodnie ze wskazaniem prawnika
– nie głosował.
Kopię uchwały, podpisaną
przez przewodniczącego rady
Marcina Kraśkiewicza, radny Kuras dostał od razu na sesji.
– Dla mnie to był sąd kapturowy. Z góry ustalono, że uchwała
o wygaszeniu mandatu radnego zostanie podjęta i co bym nie
powiedział, to i tak zamiast przekonać, wszystko byłoby wykorzystane przeciwko mnie. Zachowałem się zgodnie ze wskazaniem

Powoływaniesię
naanonimy,które
powinnytrafićdo
koszaijeszcze
ichpubliczne
odczytywanie,
tonaruszeniemoich
dóbrosobistych.
takiepismo
wnioskodawcymogli
sobiesaminapisać.
mojego prawnika – mówi nam
Józef Kuras. – Adwokat pisze
odwołanie od uchwały do wojewody łódzkiego, w której dopatrzył się uchybień prawnych oraz
wnosi skargę do sądu. W podjętej
uchwale nawet nie ma pouczenia
o sposobie odwołania. Zgodnie
z prawem mam na to 7 dni. Powoływanie się na anonimy, które powinny trafić do kosza i jeszcze ich
publiczne odczytywanie, to naruszenie moich dóbr osobistych. Takie pismo wnioskodawcy mogli
sobie sami napisać.
Istotnie, argument przytoczony
z anonimu, rzekomo podpisane-

go przez mieszkańców, że radny
nie interesuje się sprawami gminy
i ośmiesza swoimi wystąpieniami na sesjach, wydaje się zupełnie niezasadny. Co bowiem mogą
wiedzieć anonimowi mieszkańcy, skoro nie przychodzą na sesje? Natomiast osoby, które śledzą
obrady Rady Gminy dobrze muszą zdawać sobie sprawę, że radny interesuje się sprawami gminy. To właśnie radny Józef Kuras
pyta o wiele spraw, w odróżnieniu od niektórych radnych, którzy
pytają sporadycznie. Tylko podczas ostatnich sesji radny pytał
o sytuację w oświacie, po licznych rozstrzygnięciach nadzorczych wojewody w sprawie szkoły
w Szczycie, pytał na jakim etapie jest planowana inwestycja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej.
Prosił też, by pryzma gruzu przy
drodze Oporow– Świechów Parcel, która zalegała od kilku miesięcy, została uprzątnięta. – To po
mojej interwencji gruz został rozplantowany – mówi radny.
Wprawdzie uchwała o wygaszeniu mandatu radnego zawiera
zapis, że wchodzi w życie z dniem
podjęcia, to jednak radny Józef
Kuras wciąż jest radnym – do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia
tej sprawy przez sąd administracyjny.
Dorota Grąbczewska
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Pozbawiony mandatu radny odwoła się do sądu

Wandal zniszczył żaluzjewkamienicyprzyulicy1Maja.

Żychlin |ulica1Maja

Wandal poniszczył żaluzje
Właściciele
nieruchomości
przy ulicy 1 Maja demontowali w czwartek uszkodzone żaluzje
do kilku pomieszczeń. Nieznany
sprawca silnym uderzeniem uszkodził kilka żaluzji tydzień wcześniej.
Właściciele nie zgłaszali sprawy
na policję, gdyż nikt nie wierzy,
by sprawca został zatrzymany. Jak
mówią, teraz zamontują monito-

ring. Z dowodem w postaci nagrania z monitoringu łatwiej będzie
ustalić ewentualnego wandala.
Coraz więcej osób chcąc chronić swoje mienie montuje monitoring. O potrzebie założenia kamer,
przynajmniej w centrum miasta,
wielokrotnie apelowali radni miejscy. Temat jest odsuwany w czasie
– zawsze brakuje pieniędzy. dag

Żychlin

przejście prowadząc rower. Kobietę potrącił 68-letni motorowerzysta, mieszkaniec powiatu kutnowskiego, który nie zachował
należytej ostrożności. Na szczęście żadnemu z uczestników zdarzenia nic poważnego się nie stało.
Kierowca był trzeźwy.
dag

Potrącona
rowerzystka
9 czerwca na przejściu dla pieszych została potrącona 35-letnia
kobieta, która przechodziła przez
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Aktualności
Żychlin|Licealistaz„Mickiewicza”myśliokarierzemuzycznej

Żychlin|Gminaznowudokładadoremontudrógpowiatowych

Nakładka bitumiczna
będzie położona na
najgorszych drogach

Wojtek jedzie na egzamin
do Akademii Muzycznej
Wojciech Dzwonkowski,
absolwent LO im. Adama
Mickiewicza w Żychlinie,
którego piękny baryton
zna wielu żychlinian,
bowiem Wojtek występował
na wielu szkolnych
i miejskich imprezach,
chce swoje dorosłe życie
związać z muzyką.

dOrOtaGrąBcZewSka

Wojtek dzwonkowski,absolwentSP2wŻychlinie,chcezdawać
egzaminydoakademiiMuzycznejwŁodzi.

podjął po jesiennym występie
w Teatrze Wielkim w Łodzi jako
laureat III Festiwalu Wokalnego
dla Dzieci i Młodzieży „Cantus”

Bezpieczeństwo|3pijanychkierowców

Pijany uderzył w drzewo
W minionym tygodniu policjanci z Żychlina zatrzymali trzech
pijanych kierowców. Kierowca
Hondy Civic, 36-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego, będąc
w stanie nietrzeźwości na drodze
wojewódzkiej z Żychlina w stronę
Gostynina, stracił panowanie nad
samochodem i uderzył w drzewo.
Do zdarzenia doszło 8 czerwca ok.
godz. 19.00 w Świechowie. – Okazało się, że miał 1,42 promila alkoholu w wydychanym powietrzu
– mówi Edyta Machnik, rzecznik
KPP Kutno. – Zarówno kierujący, jak i pasażer doznali ran głowy
oraz uszkodzenia kończyn górnych

i dolnych. Zostali odwiezieni do
szpitala.
Kolejnych 2 nietrzeźwych kierowców funkcjonariusze zatrzymali 11 czerwca. Pierwszy, 50-letni
kierowca Mazdy, mieszkaniec powiatu łowickiego został zatrzymany o godz. 9.20 w Orłowie Parcel.
Miał 2,72 promila w organizmie.
Tego samego dnia o godz. 16.11
w Kujawki, gmina Bedlno, policjanci zatrzymali 44-letniego
mieszkańca powiatu kutnowskiego, który miał 2,1 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu. Wszyscy stracili prawo jazdy i będą odpowiadać przed sądem.
dag

Żychlin|OśrodekSocjoterapii

Policja zatrzymała złodziei
Policjanci z Żychlina po krótkim pościgu zatrzymali dwóch
młodych mężczyzn w wieku 19 i
29 lat, którzy 6 czerwca ok. godz.
22.00 włamali się do pomieszczeń
należących do Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie,
znajdujących się na parterze, gdzie
mieszka grupa dziewcząt. Odpowiedzą za kradzież z włamaniem.
Mężczyźni wypchnęli okno na
parterze, weszli do środka, skopali
drzwi i zachowywali się agresywnie. Wszystko działo się w czasie,
gdy na dworze szalała burza i padał
deszcz. Przestraszone dziewczęta
uciekły na piętro MOS, a młodzi
mężczyźni jeszcze ubliżali opieku-

nom. Zabrali cyfrowy dekoder. Jak
się okazuje są znani żychlińskim
policjantom, należą do większych
rozrabiaków w mieście.
Na szczęście wezwani funkcjonariusze pojawili się bardzo szybko i po krótkim pościgu zatrzymali sprawców włamania i kradzieży.
– Napastnicy robili straszliwy
łomot, kopali co popadnie, ewidentnie chcieli przestraszyć dziewczęta mieszkające na parterze
– przyznaje Ewa Rutkowska, dyrektor MOS. – Zagrożenie minęło, ale strach pozostał. Dziewczęta
na razie śpią na piętrze placówki,
zaś w pomieszczeniach na parterze zakładamy kraty.
dag

zorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Zgierzu.

str. 3

Żychlin

Pożar auta

Przypomnijmy, że w tym
roku gmina Żychlin partycypuje
w kosztach modernizacji powiatowej ulicy Żeromskiego: przekaże starostwu dotację w wysokości 1.224.600 zł. Dodatkowo na
zrobienie kanalizacji ściekowej
w tej ulicy zabezpieczono ponad
300.000 zł.
Ponieważ Starostwo Powiatowe w Kutnie wygospodarowało oszczędności, zdecydowano,
że obok planowanej modernizacji ulicy Żeromskiego i fragmentu ulicy Jabłonkowej, zmodernizuje w tym roku na terenie gminy

Żychlin jeszcze dwa odcinki dróg
powiatowych o łącznej długości
ponad 3.200 metrów. Na obydwa
zadania zabezpieczono 465.500
zł. Zaplanowano remont drogi
Śleszyn-Biała-Zarębów o długości ok. 1.836 m zabezpieczając
266.000 zł oraz odcinek od Białej
do Grzybowa-Zalesie o długości
ok. 1400 metrów, na co przeznaczono 199.500 zł.
Powiatowi
samorządowcy
zwrócili się jednak do gminy Żychlin z zapytaniem, czy gmina
może wesprzeć drogowe inwestycje w jeszcze wyższej kwocie,
niż planowane 1.224.600 zł. Żychliński samorząd wygospodarował kolejne 100.000 zł, jednak nie
wskazał konkretnego zadania. Powiększona kwota ma sprawić, że
remont wskazanych dróg może
być wykonany na dłuższym odcinku.
W piśmie skierowanym do starosty burmistrz Grzegorz Ambroziak wskazuje, że w przypadku
powstania oszczędności przetargowych należałoby przeprowa-

dzić dodatkowe prace modernizacyjne drogi powiatowej: fragment
ul. Kasztanowej, na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Górną, do
granicy powiatu, o długości 990
m.
Burmistrz przypomina również, że wciąż niezakończona
jest modernizacja drogi powiatowej Sędki-Kozanki, która kilka
lat temu wspólnymi siłami obu
samorządów została wysypana
tłuczniem.
W dalszej kolejności burmistrz
wskazuje za wskazane poszerzenie bardzo wąskiej drogi powiatowej przez Budzyń, gdzie minięcie
się 2 pojazdów jest problemem.
Wskazuje też na potrzebę modernizacji fragmentu ulicy Dworcowej, od skrzyżowania z linia kolejową w kierunku Żychlina, na
długości ok. 700 m. Przypomina
o potrzebie budowy chodników
w Pasiece i Grabowie. Prosi jednocześnie, by w budżecie na 2018
rok starostwo zabezpieczyło środki na realizację tych inwestycji.
dag

RZUT okiem |BedLNOStOLicąkaPeLLudOwych

W poniedziałek, 12 czerwca
ok. godz. 13.45 strażacy z Kutna
odebrali zawiadomienie o pożarze samochodu osobowego marki Audii, który zapalił się na ulicy Narutowicza, w pobliżu mostu.
Do akcji skierowano OSP Żychlin
i JRG Kutno. Pomimo szybkiej
akcji z płonącego samochodu niewiele zostało. - Najprawdopodobniej przyczyną pożaru była awaria układu paliwowego – mówi
Zdzisław Pęgowski, rzecznik PSP
w Kutnie. - Wstępnie straty oszacowano na 8.000 zł. dag

Straż

Pożar i skutki
ulewy
6 czerwca po wieczornej burzy strażacy z OSP Żychlin zabezpieczali teren, gdzie nastąpiło zerwanie linii energetycznej na ulicy
Kilińskiego. Następnego dnia strażacy z OSP Żychlin wypompowywali wodę z piwnicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żychlinie.
Najpoważniejsze
zdarzenie
było 8 czerwca o godz. 23.30
w miejscowości Janów, gmina
Bedlno. Strażacy zostali wezwani tam do pożaru murowanego
pustostanu. Zadysponowano jednostki z JRG Kutno, dwie jednostki z OSP Żychlin oraz OSP Pniewo. Akcję zakończono ok. godz.
1.40. Zdaniem strażaków przyczyną pożaru pustostanu było zaprószenie ognia.
dag
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W dniach 20-22 czerwca będzie zdawać egzaminy do Akademii Muzycznej w Łodzi. Po
pierwszym dniu egzaminów, wieczorem 20 czerwca będzie można
go usłyszeć podczas koncertu w
Zespole Szkół nr 1, który rozpocznie się o godz. 19.00.
Wojtek Dzwonkowski to absolwent SP2 w Żychlinie. To tutaj jego wokalny talent odkryła
nauczycielka muzyki Agnieszka
Wawrzyniak. – Wojtek po raz
pierwszy wystąpił w III klasie
podstawówki, podczas uroczystości Święta Niepodległości – wspomina Agnieszka Wawrzyniak.
– Od razu zwrócił uwagę swoim
głosem. Później wspólnie pracowaliśmy, by talent mógł się rozwinąć, najpierw w podstawówce,
później w gimnazjum i liceum.
Decyzję, że chce występować
na scenach operowych, Wojtek

Podczas sesji Rady
Miejskiej w Żychlinie
31 maja radni
jednogłośnie zdecydowali
się przekazać Powiatowi
Kutnowskiemu 100.000
zł na modernizację
dróg powiatowych
przebiegających
przez gminę Żychlin.

Aż 21 kapel ludowych zaprezentowało się nazorganizowanymwBedlnie11czerwca,27już,aleporazpierwszy
ogólnopolskim, przeglądzie kapel ludowych. Obszerną relację z tego wydarzenia zamieścimy w następnym
numerzeNŁ.Nazdjęciu:wójtgminyBedlnokrzysztofkołachwręczastatuetkękapeliZielińskichzBedlna.

Bedlno |NowotworzonaSP

Dzień otwarty w szkole
W poniedziałek 19 czerwca
o godz. 16.00 w budynku wygaszanego gimnazjum w Bedlnie, zorganizowany zostanie
dzień otwarty dla uczniów nowo

tworzonej Szkoły Podstawowej
w Bedlnie.
Będzie to okazja, aby uczniowie i ich rodzice zobaczyli warunki, w których mogą się uczyć

ich dzieci. Na początek uczniowie istniejącej szkoły zaprezentują program artystyczny, po czym
dyrektor szkoły przedstawi kadrę nauczycielską. Będzie można oglądać pracownie przedmiotowe i komputerowe oraz bazę
sportową z halą sportową i boiskiem Orlik.
dag
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Zamiast happeningu
- impresje

Aktualności
Podczas sesji rady Gminy Bedlno, 7 czerwca, komendant gminny
OSP Stanisław Kubiak złożył informację o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie
gminy Bedlno w 2016 r., w których
zrzeszonych jest 320 strażaków.
Podkreślał, że są przygotowani, by
nieść pomoc potrzebującym.
Na terenie gminy Bedlno funkcjonuje 10 jednostek OSP: Bedlno, Dębowa Góra, Mirosławice,
Orłów-Kolonia, Plecka Dąbrowa, Pniewo, Stradzew, Tomczyce,
Wola Kałkowa i Załusin.
OSP Pniewo jako jedyna jednostka posiada ciężki wóz bojowy,
średni samochód gaśniczy posiada 8 jednostek w: Bedlnie, Dębowej Górze, Orłowie-Kolonii, Stradzewie, Tomczycach, Załusinie,
Woli Kałkowej i Mirosławicach.
Pięć jednostek dysponuje lekkimi
samochodami typu bus, do przewozu osób, pomp i węży.
Żadna z jednostek nie jest
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, nie ma więc najwyższej gotowości bojowej. Jedna
jednostka – OSP Wola Kałkowa
– posiada agregat prądotwórczy
oraz radiostację umożliwiającą
bezpośredni kontakt z dowódcą.
rekLaMa

Gminny oddział OSP, którego prezesem jest wójt Krzysztof
Kołach, zrzesza 320 członków
czynnych, w tym 24 kobiety, 56
członków wspierających oraz 18
członków honorowych. Istnieje też 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zrzeszających
50 osób oraz 1 drużynę kobiecą
w Pniewie – 8 osób.
– Na terenie gminy w 2016
roku jednostki OSP z terenu gminy Bedlno uczestniczyły w gaszeniu 9 pożarów, w których
wzięło udział 154 druhów i 24
zastępów. Strażacy usuwali też
10 miejscowych zagrożeń (m.in.
usuwanie powalonych drzew).
W akcji wzięło udział 10 zastępców i 42 strażaków – informował
komendant gminny OSP Bedlno.
– Należy podkreślić, że druhowie
wszystkich jednostek czynnie
uczestniczą w świętach kościelnych i państwowych uroczystościach gminnych. Każdego roku
pięć jednostek OSP: Mirosławice, Załusin, Tomczyce, Wola
Kałkowa i Pniewo uczestniczy
w akcji odśnieżania dróg gminnych. Ostatnia zima była jednak
łagodna i jednostki dróg nie odśnieżały.
dag

Replika szabelki dla burmistrza
dokończenie ze str. 1
– Zależy nam, aby była to rzeczywista współpraca, a nie tylko
na papierze. By przynosiła korzyści lokalnej społeczności. Oni
też mogą się od nas wiele uczyć.
Są na początku drogi samorządności, którą my dawno temu pokonaliśmy. Nasze doświadczenie
na pewno im się przyda.
Burmistrz podkreślał, że wyjazdy na Ukrainę są stosunkowo tanie, co sprawia, że wymiana różnych grup, stowarzyszeń
i organizacji nie będzie kłopotliwa. Aby partnerom z Ukrainy
pomóc finansowo w przyjeździe
do Żychlina, będą zakwaterowani
w szkołach, a wyżywienie zapewnią im szkolne stołówki.
Historia żychlińskiego partnerstwa z Broda zaczęła się od
Kamili i Marcina Kuciapskich,
którzy prowadzą firmę pośrednictwa pracy FlexService, zatrudniającą Ukraińców w polskich zakładach. Jak mówi nam
Marcin Kuciapski, w 2016 roku,
za pośrednictwem jego firmy,
w zakładach na terenie woj.
łódzkiego pracowało ok. 100
ukraińskich pracowników. – Za
pośrednictwem jednej z naszych
pracownic nawiązaliśmy kontakt
ze Związkiem Polaków na Ukrainie „Orzeł Biały” we Lwowie,
który wskazywał nam Ukraińców polskiego pochodzenia, którzy chcieliby pracować w Polsce

dOrOtaGrąBcZewSka

Dziewięć pożarów,
dziesięć innych interwencji

Żychlin|SesjaradyMiejskiej

marcin kuciapski (w środku) i Piotr Wojciechowski przekazali burmistrzowi Grzegorzowi Ambroziakowi
replikęszabelkizukraińskiegoOleska,napamiątkępodjęciauchwałyowspółpracypartnerskiejzBrodami
naukrainie.

– mówi Marcin Kuciapski. – Nawiązaliśmy wiele przyjacielskich
kontaktów. Współpracę chcemy
rozszerzać na różne dziedziny
życia, by jak najwięcej żychlinian
mogło skorzystać z tych znajomości. Zaczęliśmy już zakładać
stowarzyszenie, które będzie mo-

gło współpracować na płaszczyźnie kulturalnej, sportowej i społecznej. Stowarzyszenie ma też
większe możliwości, by pozyskiwać zewnętrzne środki na realizację różnych programów.
W planach jest udział żychlińskiej delegacji w zjeździe miast

partnerskich polsko-ukraińskich,
który ma się odbyć we wrześniu.
Zjazd organizuje konsulat polski
na Ukrainie.
W październiku żychlinianie chcą zaprosić grupę z Bród
i zorganizować rewanżowy
mecz siatkarski.
dag

Gmina oporów|wyrokiwSawŁodzizostanąogłoszone21czerwca

Argumenty stron na wadze Temidy
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który 8 czerwca rozpatrywał kilka pierwszych spraw złożonych przez
Gminę Oporów przeciwko rozstrzygnięciom nadzorczym wojewody łódzkiego dotyczących
szkoły w Szczycie, zdecydował,
że ogłoszenie wyroków nastąpi
21 czerwca o godz. 14.40.
WSA w Łodzi rozpatrywał
cztery pierwsze pozwy dotyczące odwołania dyrektora w ZS
w Szczycie, powierzenia mu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczycie i Gimna-

zjum oraz przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Szczycie. Ponieważ wszystkie sprawy sprowadzają się do jednakowej interpretacji przepisów, różnej przez
Urząd Wojewódzki w Łodzi
i Gminę Oporów, wyroki będą
ogłoszone o tej samej godzinie.
WSA w Łodzi rozstrzygnie kto
w tej sprawie poprawnie interpretuje zaistniałą sytuację prawną.
Przypomnijmy, że 24 stycznia
2017 roku NSA wydał wyrok, że
uchwała Rady Gminy Oporów
w sprawie likwidacji Gimnazjum
i rozwiązania Zespołu Szkół jest

prawidłowa. Gminny prawnik
wraz z wójtem interpretują to tak,
że w związku z tym nie ma już
ZS w Szczycie, a zatem wszystkie zarządzenia wójta są zasadne.
Z kolei prawnicy UW w Łodzi
interpretują, że wyrok NSA zapadł już po wejściu w życie przepisów rządowych dotyczących
przekształcania Zespołów Szkół
w ośmioklasowe szkoły podstawowe z wygasającymi oddziałami gimnazjalnymi.
Jeśli rację ma wójt, to obecna klasa II i III Gimnazjum ze
Szczytu zostanie przeniesiona

do szkoły w Oporowie. Jeśli sąd
przyzna rację wojewodzie, to
dwie ostatnie klasy wygasającego gimnazjum nadal pozostaną
w Szczycie.
Można się spodziewać, że niezależnie od tego jaki będzie wyrok WSA, to sprawa i tak nie
będzie miała ostatecznego rozstrzygnięcia, bowiem albo gmina, albo wojewoda, wyrok WSA
zaskarżą do NSA. Rodzice pytają – gdzie będą się uczyć obecni gimnazjaliści ze Szczytu, jeśli NSA nie rozpatrzy sprawy
do końca sierpnia?
dag

Pacyna |Budynekośrodkazdrowia

Gmina naprawi schody

dOrOtaGrąBcZewSka

Gmina Bedlno|Strażackiesprawozdanie

w deszczu. str. 6

Schody do przychodni stwarzająterazzagrożenie.

Podczas ostatniej sesji
Rady Gminy Pacyna,
która odbyła się 8 czerwca,
radni zabezpieczyli
pieniądze na gminne
remonty, w tym na remont
schodów wejściowych do
Ośrodka Zdrowia „Medyk”
w Pacynie.
Schody do przychodni są mocno zniszczone. Beton dawno skruszał, co sprawiło, że schody są nierówne i niebezpieczne, zwłaszcza
dla starszych osób, które mogą się

potknąć na nierównościach. Tynk
na zewnątrz też odpada, w innych
miejscach zrobiły się „purchle”.
Budynek, w którym znajduje
się przychodnia, należy do gminy, zaś pomieszczenia na potrzeby ośrodka zdrowia są wynajmowane. Elewacja zewnętrzna też
wymaga remontu. Tam również
w wielu miejscach tynk odpada,
w innych farba zeszła. Dobrze, że
nad drzwiami jest daszek, bo tynk
mógłby spaść na głowę pacjentom. Na razie na remont elewacji
zewnętrznej nie ma jednak pieniędzy w budżecie.
dag
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W ramach nowej inwestycji robionajesttermomodernizacjaobiektu.Nazwafirmywidocznajestterazzdaleka.
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Union Chocolate widziany z lotu ptaka. Nowyzakładpowstanieztyłudotychczasistniejącego.

Żychlin|unionchocolaterozpoczynainwestycjęzunijnymdofinansowaniem

Powstaje nowy zakład za 30 milionów
Fabryka czekolady Union Chocolate w Żychlinie w ostatnim miesiącu już zmieniła zewnętrzny wizerunek.
Teraz rozpoczyna się budowa nowego zakładu o powierzchni 1.800 metrów kwadratowych. Produkcja ma być uruchomiona
w III kwartale 2018 roku, ma kosztować ok. 30 mln zł. Inwestycja pozwoli na stworzenie około 20 nowych miejsc pracy.
doRoTA
GRĄBCZEWSKA
zychlin@lowiczanin.info

Union Chocolate to rodzinna
firma, wyłącznie z polskim kapitałem, która istnieje ok. 25 lat. Jest
jednym z czołowych krajowych
producentów czekolad oraz polew z przeznaczeniem do dalszej
produkcji zarówno w dużych zakładach przemysłu cukierniczego,
małych cukierniach, jak również
do użytku na rynku hotelarskim
i gastronomicznym. Zakład produkuje czekoladę w tabliczkach,
która pod wieloma markami dystrybuowana jest wielu krajach
świata, od Niemiec przez Izrael,
na Australii kończąc. Żychlińska
fabryka czekolady zaopatruje wiele Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które w zamian za oddaną krew dają

honorowym dawcom żychlińskie
czekolady. Czekolady z Union
Chocolate rozdaje też w ramach
promocji Urząd Gminy Żychlina.
Dziś w zakładzie pracuje 55
osób. Jest szansa, że wkrótce pracę znajdzie dodatkowo 20 osób.
Z tyłu zakładu powstaje drugi
nowy zakład o powierzchni 1.800
metrów kwadratowych, pod który
wylano już fundamenty i jest ustawiana konstrukcja obiektu. Będzie
się tam odbywać produkcja dezodoryzowanego masła kakaowego, miazgi kakaowej oraz kakao
w proszku. Dzięki inwestycji zdolność produkcyjna fabryki osiągnie
około 100 t/dobę.
Czekolada
dla cukrzyków
z antyoksydantami
Jak wyjaśnia prezes firmy Ferdynand Terlecki, dezodoryzacja
polega na usunięciu niechcianych
substancji zapachowych z tłusz-

czu kakaowego, przez co uzyskuje
się powtarzalny produkt spełniający wysokie standardy jakościowe,
dzięki czemu może być stosowany
m.in. w produktach spożywczych,
kosmetycznych czy farmaceutycznych. Dzięki zastosowaniu procesu
alkalizacji możliwe będzie otrzymanie proszku kakaowego o szerokiej gamie kolorów, od jasno czerwonych po niemal czarne. Proszki
o różnych kolorach mają szerokie
zastosowanie, na przykład w cukiernictwie i piekarnictwie.
Planowany jest również zakup
linii do formowania czekolady
w tabliczkach, dzięki czemu zakład wprowadzi produkcję czekolady gorzkiej z drobinkami ziarna
kakaowego – czekolady o niskim
indeksie glikemicznym, czyli nie
powodującej gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi. Czekolada ta jest również doskonałym
źródłem antyoksydantów, czyli
substancji, którym przypisuje się

Pacyna|Złożonewnioskitrzebauzupełnić

Teraz gmina Pacyna podlega nie pod oddział gazowniczy
w Łodzi, a w Ciechanowie. Szefowie nowego oddziału widzą szansę, by rozbudować sieć gazową
na terenie gminy.
Do urzędu wpłynęło 70 wniosków od mieszkańców Pacyny,
którzy zadeklarowali chęć zmiany
systemu ogrzewania na gaz ziemny.
– Był u nas przedstawiciel firmy gazowniczej z ciechanowskiego oddziału, wskazał jak powinny

być wypełniane wnioski – informował wójt Krzysztof Woźniak
na sesji 7 czerwca. – Aby uprościć sprawę, do wniosków trzeba dołączyć mapkę z numerem
działki, ściągniętej z internetu, nie
trzeba map geodezyjnych. Jeśli
ktoś miałby z tym problem, może
przyjść do urzędu. Małgorzata
Wiercińska pomoże.
Jak informował wójt, wstępny
akces do podłączenia gazu ziemnego wyraziła też Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Luszynie, która jest gotowa zmienić tradycyjny piec centralnego ogrzewania
na gazowy.
– Rozmawiałem z gazownikami, którzy widzą możliwość
przyłączenia do gazociągu nie tylko mieszkańców Pacyny, ale też
pobliskiej Kamionki i Modela.
Rozważą też możliwość poprowadzenia gazociągu do Luszyna

kaowego. Ich produkcja jest przez
nas opatentowana i to na ich podstawie budowany jest ciąg technologiczny nowych produktów.
To druga inwestycja
z unijnym
dofinansowaniem
W latach 2007-2009 Union
Chocolate realizowało inwestycję
polegającą na zakupie innowacyjnych maszyn umożliwiających
produkcję polewy laurynowej,
opartej na tłuszczu laurynowym,
co umożliwiło produkcję czekolady mlecznej, karmelizowanej
o smaku karmelu. Wtedy uruchomienie linii produkcyjnej kosztowało ponad 2,14 mln zł, z czego prawie 680 tys. zł pochodziło
ze środków unijnych i 120 tys. zł
z budżetu państwa.
Ziarno z Afryki
Union Chocolate należy do wąskiego grona producentów w bran-

Odwielulat
prowadzimyprace
badawczo-rozwojowe
mającenacelu
wprowadzenie
innowacji
technologicznych
orazproduktowych.
Ferdynand Terlecki, prezes
Union Chocolate w Żychlinie
ży prowadzących produkcję począwszy od ziarna kakaowego.
Produkcja ziarna kakaowego, według określonych technologii, odbywa się w Afryce. Odpowiednio
wysuszone ziarna drogą morską
i dalej lądową docierają do Żychlina
i tutaj są poddawane dalszej obróbce. Żychlińska czekolada spełnia
wymogi światowych standardów,
dzięki czemu ma otwartą drogę
na wszystkie rynki świata. 

Gmina Bedlno i oporów|dwamałegrantyowartości5.000zł

Sołectwa zrealizują swoje plany

Nowa szansa na gazyfikację
Jak informuje wójt
Krzysztof Woźniak,
jest szansa na gazyfikację
gminy Pacyna. Sytuacja
się zmieniła na skutek
zmiany rejonizacji
gazownictwa.

działanie antynowotworowe i spowalniające procesy starzenia.
Firma zakłada, że wydatki inwestycyjne pochłoną około 30 mln złotych. Inwestycja jest
współfinansowana ze środków
unijnych w ramach programu Inteligentny Rozwój – wsparcie innowacji i wdrożenie wyników
prac badawczo-rozwojowych.
– Od wielu lat prowadzimy prace badawczo-rozwojowe mające
na celu wprowadzenie innowacji
technologicznych oraz produktowych – mówi Ferdynand Terlecki,
prezes Union Chocolate w Żychlinie. – W ramach projektu „Czekolada Twoich marzeń. Nowa
technologia – nowe produkty
z ziaren kakaowca.” uruchomiona zostanie multi-etapowa, energooszczędna, innowacyjna, zaprojektowana specjalnie na potrzeby
projektu linia do produkcji: alkalizowanej miazgi kakaowej, masła kakaowego oraz proszku ka-

– wyjaśniał wójt. – Dlatego prośba, aby mieszkańcy tych miejscowości też składali wnioski. Mówi
się o terminie realizacji wrzesień
2018 roku.
Przypomnijmy, że nitka gazociągu dochodzi do pobliskiego
Słomkowa, a nawet do Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Pacynie. To zdecydowanie zmniejsza koszty ewentualnej inwestycji
gazowej.
Uzupełnione wnioski oraz
nowe wnioski zostaną dostarczone do oddziału gazownictwa
w Ciechanowie, który jeszcze raz
przekalkuluje zasadność realizacji
inwestycji gazowej. Ponieważ polityka rządu zmierza w kierunku
wspierania rozwoju polskich firm,
również gazowniczych, jest realna
szansa, że gaz ziemny w gminie
Pacyna zostanie rozprowadzony.
dag

31 maja rozstrzygnięto konkurs
na tzw. małe granty od marszałka województwa łódzkiego, które
mają finansowo wspierać pomysły ludności wiejskiej. Podzielono łącznie, w całym województwie, 900.000 zł. Dofinansowanie
dostaną 182 projekty ze 121 gmin,
w tym dwa projekty z gminy Oporów i dwa projekty z gminy Bedlno. Każdy z zaakceptowanych
projektów otrzyma po 5.000 zł.
Każda z gmin mogła złożyć
maksymalnie po trzy projekty. Do
urzędu napłynęły aż 304 wnioski,
wybrano 182. Rywalizacja konkursowa była bardzo wyrównana.
Zarówno gmina Bedlno, jak
i gmina Oporów złożyły po trzy
wnioski do Urzędu Marszałkowskiego. Będą realizowane po 2
wnioski, co i tak można uznać za
sukces patrząc na ilość projektów
jaką zgłoszono. Urząd Marszałkowski w Łodzi przekaże gmi-

nom prawie 900.000 zł dofinansowania, zaś wartość wszystkich
zrealizowanych projektów to kwota ok. 1,9 mln zł.
W gminie Bedlno Urząd Marszałkowski w Łodzi zaakceptował
wniosek sołectw Wojszyce oraz
Dębowa Góra. Na liście rankingowej zabrakło wniosku z sołectwa
Stradzew, które chciało wyremontować świetlicę wiejską.
Sołectwo Dębowa Góra także
chce wyremontować i wyposażyć
świetlicę wiejską. – Mieszkańcy
w swoim wniosku zadeklarowali,
że do realizacji inwestycji dołożą
2.000 zł, kolejnych 1.000 zł dołoży gmina Bedlno – mówi Aneta
Ciężarek, skarbnik gminy Bedlno.
Z dotacją Urzędu Marszałkowskiego będzie więc do zainwestowania 8.000 zł. W ramach przedsięwzięcia zostaną wymienione
drzwi wejściowe do świetlicy, zakupionych zostanie 10 kinkietów,

4 żyrandole oraz 3 karnisze i firany. Sołectwo Wojszyce chce koło
swojej świetlicy ustawić zewnętrzną siłownię, do aktywności fizycznej mieszkańców. Obok 5.000 zł
z Urzędu Marszałkowskiego gmina dokłada 1.090 zł. Za 6.050 zł
zostanie zakupiony rowerek, biegacz i orbitrek.
W gminie oporów zaakceptowano do realizacji wniosek sołectw Oporów i Kurów Wieś. –
Sołectwo Oporów chce stworzyć
miejsca dla dzieci i dorosłych. Za
otrzymaną dotację zostaną zakupione i zamontowane urządzenia
placu zabaw i siłowni zewnętrznej
– informuje Magdalena Leitgeber,
sekretarz gminy Oporów. – Sołectwo Kurów-Wieś planuje remont
świetlicy wiejskiej. Za otrzymaną
dotację zostanie zakupiona papa,
przygotowane podłoże i założona
terakota oraz zostaną zakupione
krzesła.
dag
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Żychlin|Streetart,czyliulicznezabawy

Zamiast happeningu
impresje w deszczu
Podopieczni
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Żychlinie,
którzy realizują projekt
Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności
pt. „Street art na
Dobrzelińskiej”, 6 czerwca
wczesnym popołudniem
pojawiali się w różnych
miejscach w Żychlinie
w historycznych strojach.

W dobrzelińskim parku, koło
dworu Dobrzelin, paradowali
w strojach szlacheckich i rycerskich. Niestraszny był im nawet
deszcz, który rozpadał się na dobre.
Po sesji zdjęciowej przebrali się
w stroje uciekinierów z Żychlina
z czasów II wojny światowej. Zadbali też o charakterystyczne gadżety – walizki i tobołki. Wreszcie
grupa z MOS służbowym busem
przejechała do centrum miasta, pod
żychliński zegar i fontannę. Deszcz
padał, a 6 podopiecznych MOS
wraz z dyrektor Ewą Rutkowską
i Kamilą Chomik-Wasiak, koordynatorką projektu, paradowali
w strojach z lat trzydziestych, wzbudzając zainteresowanie przypadkowo spotkanych mieszkańców.
Dziwił nie tylko strój, ale też fakt,
że grupa zapaleńców bawiła się
w intensywnie padającym deszczu.
Początkowo planowano, że 6
czerwca będzie happening, podczas którego podopieczni MOS

dOrOtaGrąBcZewSka

dokończenie ze str. 1
Przez cały czas będą dostępne kramy z historycznymi tkaninami, kramy z wyrobami ze
szkła, goście będą mogli przebierać się w stroje historyczne,
będą musztry oraz staropolskie
jadło. Dodatkowo dla dzieci będzie teatrzyk i warsztaty rękodzielnicze.
Historyczne atrakcje z czasów potopu szwedzkiego przygotowują: Regiment Króla Jego
Mości Władysława IV Wazy,
Wolna Kompania Sarmacka
z Wrocławia, Zaciężna Rota Piechoty Polskiej, Regiment VonArmin Lubań, Komputowa
Chorągiew Czarnieckiego, Brać
Herbowa Ziemi Rawskiej oraz

rekonstruktorzy niezrzeszeni.
Pokazy taneczne zaprezentuje zespół” Ver Vetustatis. Pokaz
szermierki obejrzymy w wykonaniu Grupy Szermierki Historycznej Karabela.
Tło historyczne
potopu szwedzkiego
W 1655 r. rozpoczął się konflikt zbrojny nazywany potopem
szwedzkim, którego skutki odczuli mieszkańcy całej Polski –
w tym i naszej okolicy. Jesienią
1655 r. Karol X Gustaw ze swoją armią dotarł do Kutna. Wysłany przez hetmana Stefana Czarnieckiego podjazd rozbił pod
Kutnem jedynie oddział tylnej
straży szwedzkiej. Poczynania
najeźdźców sprawiły, że w walce

Wojtek jedzie na egzamin
do Akademii Muzycznej
dokończenie ze str. 3

młodzież z młodzieżowego ośrodka Socjoterapiipojawiłasię
whistorycznychstrojachnaulicachŻychlina.

będą zachęcać do uroczystego
otwarcia muralu. Ponieważ prace nad muralem przeciągają się
i nowy termin nie jest znany, po-

stanowiono zorganizować uliczne
zabawy. To rodzaj generalnej próby. Pomimo deszczu wszyscy doskonale się bawili.
dag

Podziękowania
od chorego Miłosza

rekLaMa

Potop szwedzki
– piknik historyczny

zjednoczyła się nie tylko szlachta, ale i wszyscy mieszkańcy.
Wycofujący się Szwedzi łupili
i palili opuszczane wsie i miasta.
Tragicznie dla Oporowa zapisał się rok 1657. Miasto, kościół, klasztor i zamek były wtedy trzykrotnie najeżdżane przez
wojska szwedzkie i oddziały
wojsk księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego, który współpracował z wojskami
szwedzkimi. Podczas jednego
z najazdów pojmano przeora
z klasztoru paulinów w Oporowie Gabryela Górnickiego, którego torturowano, by wydobyć
informacje o ukrytej żywności
i klasztornych skarbach. Przeor, podobnie jak Augustyn Kordecki, zwycięski obrońca Jasnej
Góry, nie uległ przemocy. Postawa przeora dała czas oddziałom
hetmana Stefana Czarnieckiego
na przybycie z odsieczą i uratowanie klasztoru oraz zamku
przed spaleniem. Szwedzi stracili tu kilka wozów z łupami. dag

Żychlin |Licealistaz„Mickiewicza”myśliokarierzemuzycznej

Gmina Bedlno|OSPzorganizujefestyn

Sekretarz katarzyna Golis
prezentowałapodziękowania
odMiłoszanasesjiradyGminy.

oporów |Parkzamkowy

Chory na białaczkę Miłosz, na
rzecz którego 23 kwietnia w Bedlnie, przy wsparciu władz gminy, odbyła się akcja rejestracji dawców szpiku kostnego, przesłał do
Urzędu Gminy podziękowania dla
wszystkich dzieci z gminy za zaangażowanie w akcję na jego rzecz.
Wykonał własnoręcznie laurkę
z podziękowaniami i plakat, które
podczas sesji 7 czerwca pokazywała sekretarz gminy Katarzyna
Golis. – Robimy kopię przesła-

nych nam prac i przekażemy je
do każdej szkoły – informowała.
Patryk Kraska, naczelnik OSP
Mirosławice poinformował nas,
że w lipcu strażacy chcą zorganizować na rzecz chłopca festyn,
podczas którego będzie pobierana krew. A tej Miłosz potrzebuje bardzo dużo. Dzięki temu
chłopiec może w miarę normalnie funkcjonować i oczekiwać, że
pojawi się dawca szpiku. Na razie
strażacy szukają sponsorów. dag

Tam też został zauważony przez profesora Włodzimierza Zalewskiego, który zasiadał
w jury. Zaproponował Wojtkowi,
by wziął udział w tygodniowym
kursie wokalnym w Dusznikach
Zdroju. Kurs odbył się w lutym.
– To był najpiękniejszy tydzień w moim życiu – przyznaje Wojtek Dzwonkowski. – Śpiewaliśmy od godz. 8.00 do 19.00,
z przerwą na posiłek. Bardzo
dużo się tam nauczyłem i upewniłem w swojej decyzji, że chcę
występować na scenie.
Młodemu śpiewakowi zdaje
się, że talent muzyczny odziedziczył po mamie, która jako
nastolatka też występowała
w wielu lokalnych konkursach
wokalnych. Tata to z kolei jego
krytyk muzyczny. Cała rodzina kocha muzykę. Wspólnie
z mamą, tatą i babcią byli na
wielu koncertach wyjazdowych
w teatrach i operach w całej Polsce. Wyjazdy melomanów od
wielu lat organizuje Agnieszka
Wawrzyniak. – Babcia pobiła
swoisty rekord, była na 55 takich
koncertowych wyjazdach – dodaje Wojtek.

Wojtek musiał przygotować
na egzamin trzy utwory, które
będą prezentowane na zmianę
przez trzy dni egzaminów oraz
fragment wiersza i prozy, które
będzie recytować.
Przed egzaminatorami zaśpiewa pieśń „Nie płacz nade mną”
Mieczysława Karłowicza oraz
dwie arie „Nakaż, niech ożywcze
słonko...” Stanisława Moniuszki
z opery „Verbum Nobile” i arię
„O del mio dolce Ardon” z opery
„Parys i Helena”.
– Pierwszego dnia przesłuchań
śpiewam dwa utwory, drugiego
dnia znów dwa oraz będę recytować prozę i wiersz, trzeciego
dnia będą przesłuchania ze słuchu – mówi Wojtek. – Nie kryję, że trudne zadanie przede mną.
Kandydatów do Akademii Muzycznej jest bardzo dużo. Jestem
jednak optymistą. Planu B nie
przewidziałem, nie wyobrażam
sobie robić co innego, niż śpiewanie. Jeśli nie uda się w tym
roku, to za rok będę startować
raz jeszcze.
Nauka w Akademii Muzycznej trwa aż 6 lat. Wojtek przyznaje, że w bardzo dalekich
planach marzy o ukończeniu dyrygentury.

Aleksander przetarł
szlaki
Do egzaminów, tak jak i przez
wiele lat wcześniejszych, przygotowuje Wojtka Agnieszka Wawrzyniak. Znany w Polsce tenor
Aleksander Zuchowicz z Żychlina też robi karierę wokalną za
jej sprawą. – Pamiętam, że Olek
chciał zdawać do łódzkiej filmówki na wydział aktorstwa – wspomina Agnieszka Wawrzyniak.
– Też miał przygotować kilka
utworów śpiewanych. Pracowaliśmy razem przez pół roku i dostrzegłam w nim ogromny talent
wokalny. Przekonywałam go, by
studiował kierunek wokalny, a nie
aktorstwo. Pamiętam jego pierwszy występ w operze „Wesele Figara”, gdy był studentem III roku.
Jak go zobaczyłam i usłyszałam,
pomyślałam, jest bardzo dobrze,
to jego świat i przyszłość. Kamień
mi spadł z serca, że dobrze mu doradziłam. Mam nadzieję, że Wojtek podąży śladem Olka i też zrobi
karierę jako śpiewak operowy.
Wojtek przyznaje, że bardziej
go kręcą mroczne, dramatyczne
role operowe, a nie operetkowe.
Woli role czarnych, silnych charakterów, a nie operowych amantów.
Dorota Grąbczewska

www.lowiczanin.info



nr 24 14czerwca2017

7

Żychlin|emeryciworyginalnysposóbpoznawaliPodlasie

Przygotowani żychlinianie
pojadą na wycieczkę

Specjalnie na imprezę prezentującą Podlasie,gdziewkrótcepojadą
emeryci,zamówionooryginalnesękaczezPodlasia.

dOrOtaGrąBcZewSka

Aby nie było nudy, zdecydowano, że poznawanie Podlasia będzie
wzbogacone muzyką oraz smakami Podlasia z degustacją lokalnych potraw.
Na imprezę zorganizowaną
2 czerwca w domu kultury przybyło ok. 60 osób. Trzy godziny
wspólnej zabawy minęły jak z bicza strzelił. Wszyscy świetnie się
bawili. Na dobry początek zespół
wokalno-instrumentalny zmontowany na potrzeby projektu,
w składzie: Piotr Jagiełło, Ewa
Olszewska i Piotr Jędrzejczyk zagrał i zaśpiewał piosenkę Janusza
Laskowskiego „Ta ziemia piękna – Podlasiem jest”. Powtarzana
była kilkakrotnie, bowiem ma być
przepustką emerytów do autokaru
jadącego na Podlasie.
Ciekawostki kulturowe i historyczne o ludziach regionu w bardzo ciekawy sposób opowiadała

dOrOtaGrąBcZewSka

Żychlińskie koło Związku
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, które wygrało
miejski grant w wysokości
6.600 zł na realizację projektu
pt. „Podlasia czar, czyli cudze
chwalicie, swego nie znacie”,
zdecydowało, że region, który
odwiedzą, najpierw poznają
wirtualnie.

Członkinie koła emerytówprzygotowałyczerwonybarszczykiniezabielanązupęgrzybową.

Stanisława Nowakowska, emerytowana nauczycielka historii.
Obok prezentacji multimedialnej opowiadała wiele szczegółów
o możnych Podlasia. Opowiadała
o miastach i miasteczkach, które
w dniach 6-7 lipca emeryci będą

zwiedzać. A zawitają do Tykocina, Supraśla, Kruszynian i Białegostoku. – Podlasie to bardzo
ciekawy region, o bardzo bogatej
historii, której większość nie zna
– mówiła Stanisława Nowakowska. – Jest tu duża mozaika naro-

Pacyna|uczniowieprzygotowująparodięprogramówtV

Z humorem dla seniorów
Uczniowie z podstawówki
i gimnazjum w Pacynie
przygotowują Dzień
Seniora. Wielkie
świętowanie będzie
w niedzielę, 18 czerwca,
od godz. 15.00.
Widowisko, będące parodią kilku programów telewizyjnych, tak
skonstruowano, że biorą w nim
udział uczniowie każdej z klas.
Ma być wesoło.
Dzień Seniora w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Pacynie
jest organizowany od kilku lat
w ostatnią niedzielę przed wakacjami. W tym roku widowisko
rekLaMa

w formie parodii telewizyjnego
programu napisali gimnazjaliści
i uczniowie klasy VI pod kierunkiem Ewy Rutkowskiej. Uczniowie przygotowują scenografię
– wielki telewizyjny ekran, w którym będą występować szkolni aktorzy. W tygodniu przed Bożym
Ciałem będzie próba generalna
całego widowiska.
Na razie każda z klas, która odpowiada za jeden program telewizyjny, robi swoje próby.
– Widowisko pt. „Młodzi dziękują” ma charakter kabaretowy
– mówi Ewa Rutkowska, opiekun
samorządu uczniowskiego, koordynująca przedsięwzięcie. – Tradycyjnie każda z klas przygoto-

wuje swój występ. Mam nadzieje,
że wszyscy, którzy przyjdą w niedzielne popołudnie, będą doskonale się bawić. Ma być wesoło!
Jako pierwsi wystąpią finaliści „You can dance”. Zatańczą
uczniowie klas I, II i III. Gimnazjaliści z klasy III przygotowali „Familiadę”. Na szkolnym
ekranie pojawi się też Wojciech
Cejrowski i jego program „Boso
przez świat” . W tańcu hawajskim zaprezentują się uczniowie z klasy III. Z myślą o panach
przygotowano mecz piłkarski
Polska – Hiszpania z komentatorem. Uczniowie klasy II Gimnazjum przygotowali kuchenne
rewolucje. Szkolni gitarzyści wy-

dowości, kultury i religii. Na Podlasiu jest 150 cerkwi i jedną z nich,
w Supraślu, będziemy zwiedzać.
W Kruszynianach uczestnicy wycieczki zawitają do gospodarstwa
agroturystycznego i tam będą spożywać typowy podlaski posiłek.

stąpią, jako zespół Czerwone Gitary. Uczniowie z klasy VI pod
kierunkiem dyrektor Teresy Russek wystawią widowisko „Pani
Twardowska”. Wieczorynkę ze
Smerfami przygotowują uczniowie klasy IV, zaś uczniowie I klasy Gimnazjum przygotowali film
„Ranczo”. Gwiazdą seniorskiego wieczoru będzie koncert Zenka Martyniuka i Maryli Rodowicz
z finałową piosenką „Ach te oczy
zielone”. Na koniec telewizyjnego
show będzie występ Zespołu Ludowego Pacyna.
W przerwie telewizyjnych programów przygotowano 2 reklamy
– „Redbulla” oraz szamponu do
włosów.
Dla seniorów będzie też słodki
poczęstunek oraz owoce sfinansowane ze środków Rady Rodziców.
dag

Po części historycznej na ekranie zaprezentowano fotografie
z urokliwych miejsc poznawanego regionu, który wkrótce zobaczą na własne oczy. Elżbieta Dobieńska przeczytała kilka wierszy
o regionie, a Leszek Derdoński zagrał na akordeonie.
Wreszcie Wanda Modrak, koordynatorka projektu, zaczęła
opowiadać o smakach regionu.
– Kuchnia podlaska jest skromna, prosta, z dużą ilością ziemniaczanych potraw, kapusty, cebuli
– mówiła. W miarę jak opowiadała o kolejnych pysznościach, apetyt rósł. Wreszcie przyszedł czas
na degustację potraw, o których
wcześniej opowiadała, prezentując na ekranie ich wygląd. Specjalnie z Podlasia do Żychlina przyjechały dwa oryginale sękacze oraz
kutie (tzw. mrowiska) polewane
miodem i bakaliami – palce lizać.
Podlasie to także królestwo
różnych odmian pierogów, robionych na różne sposoby, z różnymi
nadzieniami. I takie przygotowały: Anna Chądzyńska, Anna Kowalska, Henryka Wujcikowska
i Wacława Gosławska. Do tego był
czerwony barszczyk oraz grzybowa niezabielana. Kobiety bardzo
się napracowały, by kilkadziesiąt
rekLaMa

osób mogło zajadać ze smakiem.
Każdy dostał przepisy na potrawy
Podlasia.
– Przyznam, że jestem pod urokiem tej imprezy, nie spodziewałam się, że będzie tak rodzinnie
i sympatycznie – mówi Elżbieta Kamińska. – Świetny pomysł.
Dobrze, że wszystko było przeplatane muzyką i śpiewem. Teraz
jesteśmy przygotowani, by jechać
na wycieczkę i zwiedzać Podlasie.
Na pewno będziemy inaczej patrzeć na tę część Polski.
Wanda Modrak, która pisała
projekt, przyznaje, że tak właśnie
wyobrażała sobie jego realizację.
Dzięki prezentacji emeryci nie
tylko lepiej poznali region, ale też
lepiej się zintegrowali. Na koniec
wypełniali ankietę, w której mieli
ocenić kończącą się imprezę i wyrazić akces do realizacji następnych podobnych projektów. Po
uśmiechniętych i zadowolonych
twarzach obecnych na spotkaniu osób widać było, że wszyscy
świetnie się bawią. Uhonorowano też akordeonistę Leszka Derdońskiego, który akurat świętował
urodziny. 60 osób zaśpiewało mu
100 lat. Muzyk nie krył wzruszenia i zaskoczenia.
Dorota Grąbczewska
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Łowicz|dzieńPatronawZSPnr3

Uczniowie SP 1 w sali gimnastycznej, którawczasienockiwszkolezamieniłasięwsalękinową.

Łowicz |SzkołaPodstawowanr1

Nocka w szkole
199 uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1
w Łowiczu zgłosiło się
do udziału w nocowaniu
w szkole z piątku na sobotę
9/10 czerwca. To połowa
uczniów tej placówki.

Nie wszyscy jednak spędzili
w szkole całą noc. Dzieci młodsze, z klas I-III wróciły do domu
o godz. 23. Starsze przebywały
w murach szkoły do godz. 8 rano.
Jak nam powiedziała dyrektor
„Jedynki” Teresa Sokalska-Lebioda, nocowanie to nagroda, którą
wymyśliły dzieci za zwycięstwo w
plebiscycie na najfajniejszą szkołę w powiecie łowickim, organizowanym przez Dziennik Łódzki. Po ogłoszeniu jego wyników,
w szkole pojawiła się idea, aby
dzieci same wybrały sobie nagrodę w głosowaniu. Nic im nie sugerowano, a najczęstszą odpowiedzią była „nocka w szkole”.
– Otwarcie do tego podeszliśmy, wiedząc, że inne szkoły praktykują to – powiedziała
w odpowiedzi na nasze pytania
rekLaMa

o obawy z tym związane Teresa Sokalska-Lebioda. Do opieki
nad uczniami nie trzeba było angażować rodziców, ponieważ 18
nauczycieli zgłosiło się samych.
Przedsięwzięcie zostało oficjalnie zgłoszone do straży i policji.
Akcja rozpoczęła się o godz.
20 i na początku wszyscy uczniowie zostali zaproszeni na seans
filmowy do sali gimnastycznej.
Poza filmem czekało tu na nich
stoisko z pop cornem. Większości z nich trudno było jednak skupić się na filmie, ponieważ byli
bardzo podekscytowani tym, co
ma się dziać później. W sali było
słychać gwar i widać było światełka latarek oraz odblask opasek,
jakie mieli na nadgarstkach, które
mieli przygotowane z myślą o kolejnym punkcie programu – podchodach.
Podchody dla młodszych dzieci rozpoczęły się około godz. 22.
Dzieci musiały przy zgaszonym
świetle, ale właśnie z latarkami, przemieszczać się po szkole
i wykonywać na czas różne zadania jak np. rozdzielić groch zmieszany z makaronem, zmierzyć

wskazaną odległość stopami.
W tym czasie uczniowie starsi
wzięli udział w konkursie karaoke
z nagrodami.
Po podchodach, około godz. 23
młodsze dzieci – z nieukrywanym
żalem – musiały opuścić mury
szkoły (oczywiście pod opieką rodziców) i rozpoczęły się podchody dla starszych. Po północy sala
gimnastyczna ponownie zamieniła się w salę kinową i jednocześnie sypialnię 99 uczniów klas IV-VI. Czasu na spanie jednak nie
było wiele, ponieważ emisja filmu
skończyła się przed godz. 3, a już
o godz. 7 było śniadanie – drożdżówka i herbata, potem sprzątanie i o godz. 8 powrót do domu.
Jak się dowiedzieliśmy w poniedziałek, gdy już wszyscy odespali noc w szkole, cała akcja (koordynowana przez Magdalenę
Zielińską-Kozę) była udana i będzie za rok – niezależnie od plebiscytu – powtórzona. – Maluchy były trochę zawiedzione, że
tak wcześnie muszą wracać do
domów, ale myślę, że lepiej gdy
będą miały niedosyt niż przesyt – mówi dyrektor. Dodała też,
że bardzo fajna była ekipa nauczycieli, którzy opiekowali się
uczniami. Potrafili oni odnaleźć
się w tej roli i zachowywać jak
opiekunowie na biwaku, a nie jak
nauczyciele.
mwk

9 czerwca, przy pięknej, słonecznej pogodzie szkoła zorganizowała otwarty dla wszystkich zainteresowanych festyn, który trwał
przeszło 7 godzin.
Scena została ustawiona na terenie przy szkole – nawet najbardziej doświadczeni nauczyciele
i pracownicy szkoły mówili, że
takiej sceny i oprawy wokół niej
jeszcze tam nie było. Dookoła
dostępne były stoiska, na których
swoją ofertę i osiągnięcia prezentował ZSP nr 3, a także współpracujące z nim uczelnie i instytucje. Można było wziąć udział
w warsztatach gastronomicznych,
fryzjerskich, kosmetycznych, hotelarskich oraz skorzystać z porad
dietetycznych. W oprawie było
wiele elementów nawiązujących
do kultury ludowej, a tym samym
do „Chłopów” Reymonta.
Wśród powitanych gości były
osoby zasłużone dla szkoły obec-

tOMaSZMatuSiak

Dzień Patrona, czyli
Władysława Stanisława
Reymonta, jest w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
coroczną tradycją, ale
w tym roku po raz pierwszy
przygotowano go z takim
rozmachem – przypomnijmy,
że w maju minęło 150 lat
od narodzin pisarza.

Natalia Bronner, Daria Foksi Patrycja Bolimowska dbałyoto,by
każdyuczestnikzabawymógłsięorzeźwićschłodzonymnapojem.

nie, jak i w przeszłości, między
innymi byli dyrektorzy i nauczyciele czy absolwenci. Na początek
„Reymontiady” uczniowie zaprezentowali życiorys pochodzącego
z Lipiec noblisty, a także historię
szkoły, która pod różnymi nazwami i w różnych formach działa nieprzerwanie od początku lat 70. Od
tego czasu wykształcenie zdobyło w niej przeszło 3.600 uczniów.
Dyrektor Mirosław Kret mówił też o planach na przyszłość,
w tym o zamiarze powołania komitetu, który przygotuje pierwszy
w historii szkoły zjazd absolwentów. Inne z planowanych działań,
o których mówił dyrektor, to wbudowanie tablicy upamiętniającej

tOMaSZMatuSiak

MirOSŁawawOLSka-kOBierecka

Słoneczny festyn u Reymonta

Służbę porządkową podczas festynutworzyłyuczenniceszkoły
koordynowaneprzezandrzejachruściela.Zawszejesttobardzoważna
iodpowiedzialnafunkcja,choćniezawszezauważana.

Łowicz|Oświata–nagrodydlauczniów

44 uczniów otrzyma
statuetki od burmistrza
Pomimo wchodzenia w życie
reformy oświaty, zgodnie z którą
uczniowie klas VI szkół podstawowych nie kończą w tym roku
szkolnym tego etapu edukacji,
ale będą mieć w nich przedłużoną naukę o klasę VII i VIII, Urząd
Miejski w Łowiczu nie ograniczył liczby uczniów, którzy mogą
otrzymać nagrodę – szóstoklasiści otrzymają je tak, jakby kończyli szkołę. Tak jak w latach
poprzednich, zostanie ona więc
wręczona 44 uczniom ze szkół
podstawowych i gimnazjów (po 4
osoby z 11 szkół).
Przypomnijmy, że nagrody takie otrzymują uczniowie z najwyższą średnią i wzorowym zarekLaMa

chowaniem – po 2 osoby z każdej
szkoły, najlepszy sportowiec oraz
osobowość szkoły. Kandydatów
do nagrody burmistrza typuje
rada pedagogiczna danej szkoły,
biorąc pod uwagę kryteria, które
określa Urząd Miejski.
Jak wyjaśniają urzędnicy Wydziału Spraw Społecznych łowickiego ratusza, decyzję taką
podjęto dlatego, że decyzja o reformie oświaty została podjęta
w czasie trwania roku szkolnego 2016/2017. Miasto nie chciało jednak wprowadzać zmian
w swoim regulaminie przyznawania nagród w trakcie roku szkolnego. – Uczniowie klas szóstych
byliby zawiedzieni, bowiem cięż-

patrona, a także drugiej, na cześć
nieżyjących już byłych nauczycieli szkoły.
„Reymontiada” była też okazją do wręczenia nagród w trzech
szkolnych konkursach dla poszczególnych klas. Klasy pierwsze, jak co roku, sprawdziły się
z wiedzy na temat patrona, klasy
drugie rywalizowały w konkursie na najlepszą gazetkę ścienną
z okazji jubileuszu jego narodzin,
natomiast trzecie brały udział w zabawie w naśladowanie i rozpoznawanie postaci z jego powieści.
Nie mogło zabraknąć części artystycznej. Otworzyła ją krótka inscenizacja jarmarku w Tymowie
z „Chłopów”, ze strojami i rekwizytami oddającymi ducha powieści. Później wystąpiła szkolna
grupa artystyczna „Roma”, która
już od kilku lat reprezentuje ZSP
nr 3 na uroczystościach zarówno
szkolnych, jak i poza jej murami.
Grupa łączy śpiew, muzykę i nowoczesny taniec.
Po zakończeniu części artystycznej festyn trwał dalej. Na scenie pojawiali się uzdolnieni wokalnie i muzycznie uczniowie,
a pod nią tańczyli ich koledzy, koleżanki, nauczyciele i nauczycielki. Jedną z atrakcji był też pokaz
zumba fitness z Joanną Gałką-Walczykiewicz.
tm

ko pracowali, aby osiągnąć sukces
w mijającym roku szkolnym –
uważa Małgorzata Nowak, naczelnik WSS. Dlatego dopiero od kolejnego roku szkolnego
2017/2018 zostaną w tym regulaminie wprowadzone zmiany.
Wręczenie nagród i statuetek zaplanowano we wtorek, 20
czerwca o godz. 11 w kinie Fenix,
podczas uroczystego podsumowania roku szkolnego 2016/2017.
Uroczystość ta ma charakter
otwarty, obecność rodziców dzieci jest na niej mile widziana.
Część artystyczną na to wydarzenie przygotowują uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2.
Dodatkową nagrodą dla 44
uczniów uhonorowanych przez
władze miasta będzie ufundowana przez samorząd dwudniowa wycieczka do Wrocławia, na
którą wybiorą się 21-22 czerwca.
mwk
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Żychlin |Przeplatankiartystycznewdomukultury

Koncert „Piechotą do lata...”
kacper król,uczeńViklasy,zdobyłimiejscewogólnopolskimkonkursie
zjęzykaangielskiego.NazdjęciuzdyrektorSPBeatąkwiatkowską.

Plecka Dąbrowa |SzkołaPodstawowa

Sukcesy uczniów
ŻychLińSkidOMkuLtury

Tegoroczne Przeplatanki ArtystycznebędąceprezentacjąrocznegodorobkusekcjiŻychlińskiegodomu
kulturyodbywałysięwtymrokupodhasłem„Piechotądolata...”

skiej: Alicja Ranachowska, Anna
Darowska, Gracjan Przyłoga, Zuzanna Kołaczyńska, Kinga Stępniak oraz Ada Sieczkowska.
Jako jedyna sekcję gry na gitarze zaprezentowała Patrycja
Kwiatkowska, która pod kierun-

pod kierunkiem Witolda Figurskiego: Nadia Czaja w duecie
z Oskarem Kajakiem oraz Mikołaj Materka.
Następnie swoje umiejętności
gry na fortepianie zaprezentowali podopieczni Anny Kwiatkow-

kiem Zbigniewa Jędrzejczyka
zagrała znany i lubiany standard
„Dom wschodzącego słońca”.
Przeplatanki artystyczne zakończył energetyczny występ taneczny dziewczynek z zajęć Zumba
Kids.
dag

sław Pawłowski prowadzi zajęcia
w sposób niekonwencjonalny, zupełnie inaczej niż w szkole, przez
co zajęcia są bardzo ciekawe.
Przypomnijmy, że Kacper Król
jest również tegorocznym laureatem Międzynarodowego Konkursu Twórczości Literackiej Dzieci
i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej, o czym pisaliśmy tydzień
temu na łamach NŁ. – Osobiście
mam większą satysfakcję z zajęcia I miejsca w konkursie z języka angielskiego – mówi Kacper. – Uwielbiam też matematykę
i przyrodę. Lubię grać w koszykówkę z tatą na placu koło domu, gdzie
mamy zamontowany kosz.
dag

Plecka Dąbrowa|SzkołaPodstawowa

Laureatka konkursu
Nagrody książkowe i dyplomy powiatowego
Milena Drabik, uczennica klasy
Szewce Nadolne |SzkołaPodstawowa

Grupa elfów i Słoneczek z Przedszkola nr 2 w Żychlinie wyruszyła
najednodniowąwycieczkędoPłocka.Najmłodsiobejrzelispektakl
pt.„kopciuszekwteatrze”.OdwiedziliteżkrainęOdkrywców,gdzie
własnoręczniewykonalimydła.–każdyznasbyłzamknięty
wprawdziwejbańcemydlanej–opowiadałypodekscytowane
dzieci.dlaniektórychbyłatopierwszasamodzielnawycieczka
bezrodziców,alenapewnonieostatnia.ag

Trójka uczniów z SP w Szewcach Nadolnych: Zuzia Fercikowska, Alicja Nikodemiak
i Krzysztof Czarnecki na początku czerwca odbierała nagrody za
wyróżnienia przyznane w 2 wojewódzkich konkursach plastycznych.
Zuzia Fercikowska została wyróżniona w regionalnym konkursie zorganizowanym przez KRUS
„Bezpiecznie na wsi to podstawa
– środki chemiczne to nie zabawa”.
Została zaproszona do etapu wojewódzkiego 7 czerwca w siedzibie PSP w Łodzi, gdzie odbierała
nagrody. – Uwielbiam malować
– przyznaje Zuzanna Fercikowska.
– Uczestniczę we wszystkich konkursach plastycznych. Przyznam,
że jest ich bardzo dużo.

aLekSaNdraGŁuSZcZ

RZUT okiem |wyciecZka

rekLaMa

Kacper Król wygrał Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy
z języka angielskiego „Olimpus”
w kategorii uczniów klasy VI. Filip Kowalski z klasy VI zajął trzecie miejsce. Nagrodą był grawerowany dyplom laureata oraz książki.
Test składający się z 30 pytań
uczniowie rozwiązywali w styczniu. Okazało się, że Kacper rozwiązał go bezbłędnie. Rok temu
w tym samym konkursie przedmiotowym wśród uczniów klas V
Kacper zajął trzecie miejsce.
– Bardzo lubię język angielski
– mówi skromnie Kacper. – Od kilku lat chodzę do prywatnej szkoły
językowej w Żychlinie. Przemy-

Z kolei 10-letni Krzysztof
Czarnecki i Alicja Nikodemiak
z kl. I otrzymali wyróżnienia
w konkursie plastycznym „Ekologia w moim domu” w ramach
projektu Wojewódzkiego Ekologicznego Dnia Dziecka z Literaturą i Sztuką „Świerszczykowe
wierszyki”. Nagrody odbierali 4
czerwca w Łódzkim Domu Kultury.
Przypomnijmy, że 2 lata temu
w tym samym konkursie plastycznym Grand Prix zdobyła praca Jakuba Dołęgi, również
ucznia SP w Szewcach Nadolnych, którego praca została wykorzystana jako plakat do ogłoszenia kolejnej edycji konkursu
„Świerszczykowe wierszyki”.
dag

VI w SP Plecka Dąbrowa, zajęła II
miejsce w powiatowym konkursie
plastycznym „Biblioteka.Oczywiście”, zaś jej młodsze koleżanki
Marta Łąpieś i Julka Kostrzewska
z klasy II otrzymały wyróżnienie.
Konkurs plastyczny został zorganizowany w ramach obchodów
Tygodnia Bibliotek przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
w Łodzi, filię Miejsko-Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Kutnie
oraz SP 9 w Kutnie. Na konkurs
nadesłano 102 prace z 13 szkół
powiatu kutnowskiego. Jury oceniało prace w dwóch kategoriach:
klasy I-III i klasy IV-VI.
– Bardzo się cieszę z drugiego miejsca – mówi Milena Drabik. – Rok temu też brałam udział

SPPLeckadąBrOwa

Przygotowano piękną scenografię dla młodych artystów oraz
rodziców i dziadków, którzy przyszli na wyjątkowy koncert.
Jako pierwsi zaprezentowali się najmłodsi z Klubu Krasnala.
W zajęciach klubu uczestniczą
dzieci w wieku 2, 3 i 4 lat. Dzieci pod kierunkiem Anny Kmieciak zaprezentowały układ taneczny „Kolorowe listki”. Później
prezentowali się uczestnicy sekcji
muzycznych. Jako pierwsza wystąpiła Klaudia Piątkowska, która
z instruktorem Dawidem Wójcikiem przygotowała piosenkę pt.
„Czerwone jagody”. Podczas koncertu wystąpiły też Magdalena Plewa, która zagrała na fortepianie
utwór „Novolet” oraz Dominika
Wolińska, która zagrała na keyboardzie dwie melodie biesiadne.
Wystąpili także uczestnicy
sekcji perkusyjnej prowadzonej

SPPLeckadąBrOwa

W niedzielę, 4 czerwca,
w Żychlińskim Domu
Kultury odbyły się
Przeplatanki Artystyczne
pt. „Piechotą do lata” w
wykonaniu dzieci i młodzieży
uczestniczących przez cały
rok szkolny 2016/2017
w zajęciach różnych sekcji.
Była okazja, by uczestnicy
zaprezentowali całoroczny
owoc swojej pracy.

milena Drabik

w bibliotecznym konkursie. Wtedy
było drugie miejsce. Na tegoroczny konkurs namalowała bibliotekę
z książkami na regałach, z których
emanuje blask oświecenia. Widać
jury spodobała się moja praca.
Milena przyznaje, że lubi malować, a przygotowanie pracy konkursowej było dla niej przyjemnością. Nagrodą za II miejsce była
encyklopedyczna książka o świecie. Nagrody zostały wręczone 10
maja w kutnowskiej bibliotece. dag
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Punkt zapalny
Łowicz|PlacezabawnaBłoniachsąwopłakanymstanie–zauważająrodzice

Ten plac do zabawy nie zachęca
marcin.kucharski@lowiczanin.info

Nie jest to pierwszy raz, gdy piszemy o stanie tego placu – wizyta z aparatem fotograficznym potwierdza, że jest źle. Nie na całych
Błoniach, bo zieleń wokół placu
zabaw jest zadbana – o czym też
wspomina zbulwersowana mama
dwulatki, ale na samym placu zabaw, który został zbudowany przed laty za unijne pieniądze
i niedługo później zalany przez
Bzurę. Sprzątane jest na nim zbyt
rzadko i niedokładnie.
Wiele do życzenia też pozostawia stan zabawek zamontowanych
na placu. – Odkąd pamiętam, czyli jak dziecko miało kilka miesięcy i byłam tam pierwszy raz, do tej
pory nic się nie zmieniło. Nikt nie
sprząta piachu, który jest rozsypany z piaskownicy, nawet wokół innych przyrządów do zabawy, huś-

tawek. Nie mówiąc już o tym, że
na wystających, nierównych płytach, w dodatku pokrytych piachem, można wybić zęby – opisuje mama dwulatki.
Istotnie, kolorowa nawierzchnia z płyt tartanowych jest bardzo
nierówna. Płyty te zostały wypaczone już podczas pierwszego zalania. Później zostały co prawda
oczyszczone, ale nie udało się im
przywrócić idealnego stanu. Przez
kilka kolejnych lat były wystawiane na działanie warunków atmosferycznych, co też im zaszkodziło.
Wiele z nich nie trzyma się podłoża, z czego skrzętnie korzystają
starsze i mniej grzeczniejsze dzieci, układając np. konstrukcje z kostek przy zjeżdżalni linowej itd.
Wypaczone kostki powodują, że
spomiędzy nich wyrasta trawa, co
też uroku placowi zabaw nie dodaje.
Mama dwulatki wspomina
o jeszcze jednej, nierozwiązanej
w tym roku sprawie: a mianowicie

MarciNkucharSki

MARCIN
KUCHARSKI

Piach od dawna nie był sprzątanyijestnietylkowpiaskownicy,aleteż
wwieluinnychmiejscach,gdziegoniepowinnobyć.

o ptasich odchodach, które można
na Błoniach znaleźć w wielu miejscach. Niektóre ławki – mówiąc
wprost – są tak obs...e przez gniazdujące na drzewach ptaki, że lepiej
je omijać z daleka. O tym problemie też piszemy co roku, ratusz do
tej pory sobie z nim nie poradził.
– Odchody ptaków naprawdę nie zachęcają do skorzystania
z ławek na tym placu. Zapraszam

Pana burmistrza, żeby przeszedł
się w to miejsce, zobaczył, jak to
fatalnie wygląda i zajął się tym
problemem. Bo aż wstyd... – pisze mama.
– Ten plac zabaw na Błoniach
już się po prostu zużył, przydałby się remont, ale nie wszystko
na raz. W tym roku na pewno nie
będziemy nic większego tam robić – próbuje tłumaczyć naczelnik

MarciNkucharSki

– Chciałabym podsunąć temat do rozmowy
z panem burmistrzem, a mianowicie stan placów
zabaw na Błoniach. Jestem mamą dwuletniej
córeczki i jestem zbulwersowana, dlaczego w tym
miejscu nikt w ogóle nie sprząta – interweniowała
w naszej redakcji mieszkanka Łowicza.

Poliuretanowe płyty nie trzymają się nawierzchni,więcdzieciczęsto
przenosząjezmiejscanamiejsce.

Wydziału Inwestycji i Remontów
łowickiego ratusza Grzegorz Pełka. Według niego w pierwszej
kolejności „trzeba się zastanowić” nad wymianą nawierzchni
z płyt tartanowych. – Minęło już
7 lat, od kiedy plac zabaw został
oddany do użytkowania. W tym
czasie w organizowaniu placów
zabaw i sprzętach zaszła istna
rewolucja. Czeka nas w niedale-

Łowicz|Zuk-owibrakujedoświadczenia?

MarciNkucharSki

Ślimaczy się malowanie ulic

malowanie pasów na drogach poprzedzonejestwytyczeniemwg
planu.Nazdjęciurobotynakońskimtarguprowadzone12czerwca.

rekLaMa

Pracownicy brygady
drogowej Zakładu Usług
Komunalnych zajmują się
w tym roku malowaniem
oznakowania poziomego –
pasów i przejść dla pieszych
na drogach w Łowiczu.

Dotychczas miasto zlecało
takie roboty firmom zewnętrznym, które „obmalowywały”
większość ulic w mieście w kil-

kanaście dni. Teraz trwa to dłużej – czy nie zbyt długo? ZUK
otrzymał zlecenie w połowie
kwietnia – a do tej pory oznakowanie poziome na wielu ulicach
nadal nie jest gotowe.
– Rzeczywiście prace trwają
już jakiś czas, ponieważ malowanie jest wykonywane sukcesywnie, w ramach bieżącego utrzymania dróg. Trwa to dłużej, ale
patrząc z drugiej strony, nie powoduje poważniejszych utrud-

nień w ruchu drogowym – uważa naczelnik Wydziału Inwestycji
i Remontów Grzegorz Pełka.
ZUK prowadzi malowanie
z wykorzystaniem nowej, zakupionej w tym roku za kilka tysięcy złotych specjalistycznej
maszyny malarskiej. Nie jest to
bardzo wydajna maszyna, jaką
malowane są na przykład pasy
na drogach krajowych, ale na potrzeby miasta – według naczelnika Pełki – będzie wystarczająca.

kiej przyszłości unowocześnienie
tych placów, ale niestety to nie
będą małe pieniądze... – uważa
naczelnik Pełka.
Argumentów, by wytłumaczyć
zaniedbania porządkowe, nawet
nie próbuje szukać. – Przyjrzymy się temu, zwrócę uwagę kolegom z Wydziału Spraw Komunalnych, którzy zajmują się bieżącym
utrzymaniem – mówi. 

Według niego tempo malowania oznakowania poziomego przez pracowników ZUK jest
mniejsze również z uwagi na
brak doświadczenia w tej kwestii. – Brygada nie miała też jeszcze wszystkich potrzebnych szablonów, trzeba było je dopiero
zrobić, a to też trwało – mówi.
Prace nie są też prowadzone codziennie.
Na przykład od wtorku, 13
czerwca brygada drogowa ZUK
będzie przygotowywała zmiany
w oznakowaniu na czwartkowe
Boże Ciało i w związku z tym
nie będzie prowadzone malowanie.
mak
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Szkarada|działkaprzyOSP,kupionakiedyśprzezgminę,zostanieprzezniąterazwystawionanasprzedaż

Wzięli samochód, nie dostaną działki
Rada gminy Sanniki zdecydowała się wystawić na sprzedaż działkę, którą kilka lat temu gmina kupiła z myślą
o rozbudowie terenu przy OSP w Szkaradzie. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że decyzja ta jest pokłosiem
nieporozumienia pomiędzy władzami gminy i zarządu gminnego OSP a zarządem jednostki ze Szkarady.
Gmina Sanniki kupiła działkę sąsiadującą z remizą za cenę
około 50 tys. zł przed obchodami
45-lecia tej jednostki w 2015 roku.
W uchwale przeznaczenie było
określone jako „cele publiczne”,
czego dokładnie nie sprecyzowano, ale rozważane było utworzenie tam terenu rekreacyjnego dla
strażaków i mieszkańców miejscowości (na przykład z placem
zabaw, siłownią plenerową czy
boiskiem). Działka miała zostać
przekazana OSP. Była strażakom
potrzebna również z tego względu, że znacznie ułatwiała dojazd
do tylnej części budynku.
Żadne z urządzeń rekreacyjnych
na niej jednak nie powstało.
Ostatnio teren ten został obsiany trawą, a na sesji rady gminy, 29
maja, nikt nie był w stanie wskazać
przez kogo, ani na jakiej podstawie.
Sekretarz gminy Piotr Skonieczny
był tym zaskoczony. – Jeżeli działka została kupiona na cele publiczne, nie może być przeznaczona
na cele rolne – zauważył. – Jeżeli natomiast podejmiemy uchwałę
o jej sprzedaży, to pod względem
formalnym będzie ona poprawna.
Kluczowa była sprawa
z samochodem
Nie jest tajemnicą – nie ukrywał tego na sesji wójt Gabriel
Wieczorek – że jego propozycja sprzedania działki jest następstwem bezpośrednio z nią nie
związanej, ale budzącej w gminie kontrowersje, sprawy samochodu strażackiego przekazanego jednostce OSP w Szkaradzie
przez OSP w Brzezi, wbrew woli
zarządu gminnego OSP, który
był za przekazaniem go dla OSP
w Wólce. – Zarówno zarząd
gminny OSP, większość rady
gminy, jak i ja, jako wójt, byliśmy
za przekazaniem tego samochodu
dla OSP w Wólce, ponieważ tam
jest najbardziej potrzebny – mówił w rozmowie z nami Gabriel
Wieczorek, który jest także prezesem zarządu gminnego OSP.
– Prezesi tamtych jednostek wbrew
wcześniejszym ustaleniom zadecydowali inaczej. Ponieważ pokazali brak współpracy i solidarności
z resztą gminy, my nie widzimy powodu, dla którego mieliby
rekLaMa

otrzymać działkę w sytuacji, gdy
gmina ma też inne potrzeby.
Należy tu przypomnieć, że
prezes OSP w Szkaradzie Maria Wróblewska i prezes OSP
w Brzezi Tadeusz Wróblewski są
prywatnie małżeństwem, co, zdaniem wielu radnych i mieszkańców gminy, miało wpływ na decyzję o przekazaniu samochodu
pomiędzy tymi jednostkami.
Rada niejednomyślna,
głosowanie imiennie
Na wspomnianej sesji temat
ten wzbudzał emocje już na samym początku, kiedy rada dopiero głosowała nad tym czy punkt ten
w ogóle ma się znaleźć w porządku obrad. Wójt Gabriel Wieczorek przekonywał, że warto tę sprawę załatwić, ponieważ ciągnie się
ona zdecydowanie zbyt długo i niepotrzebnie kłóci ze sobą mieszkańców. Z kolei przewodnicząca rady
Wanda Milczarek przekonywała,
że skoro czekano z decyzją tak długo, to nic nie zaszkodzi poczekać
jeszcze miesiąc do następnej sesji,

Jeszcze większe emocje wzbudziło przyjmowanie uchwały zezwalającej wójtowi na sprzedaż

Ponieważpokazali
brakwspółpracy
isolidarnościzresztą
gminy,myniewidzimy
powodu,dlaktórego
mielibyotrzymaćdziałkę
wsytuacji,gdygmina
mateżinnepotrzeby.
Gabriel Wieczorek,
wójt gminy Sanniki
a w tym czasie zasięgnąć jeszcze
jednej opinii prawnej. Wójt stwierdził natomiast, że kolejna opinia nic
by nie wniosła, ponieważ pod kątem prawnym całą sytuację zbadał
już radca prawny urzędu. Radni też
byli podzieleni, ale dominowały
głosy za rozwiązaniem tej sprawy
„raz na zawsze”. Za wprowadzeniem punktu do porządku obrad
głosowało 11 radnych, przy sprzeciwie 3.

rekLaMa

działki. Na wniosek radnej Marianny Witkowskiej, zdecydowanie przeciwnej przyjęciu uchwa-

ły w proponowanym przez wójta
kształcie, głosowano imiennie. Za
było 8 radnych, 5 było przeciw,
a 2 wstrzymało się od głosu, co
sprawia, że niedługo działka zostanie wystawiona na sprzedaż w drodze przetargu.
Również Marianna Witkowska
jako pierwsza poprosiła o sporządzenie pisemnego uzasadnienia,
jako załącznika do uchwały. Wójt
Gabriel Wieczorek zaproponował,
aby w uzasadnieniu uchwały znalazł się zapis mówiący o tym, że
w związku z rosnącymi potrzebami gminy, pieniądze ze sprzedaży
działki będą potrzebne na inne cele,
w tym na samochód strażacki dla
OSP w Wólce.
Radna Witkowska stwierdziła, że przyjęte uzasadnienie jest
nieprawdziwe, zupełnie inne
niż to podawane na sesji, bo naprawdę chodziło o ukaranie OSP
w Szkaradzie i, pośrednio, także
całej miejscowości za sprawę z samochodem. Niezadowolenie z takiego obrotu spraw wyraziła również przewodnicząca rady Wanda
Milczarek, która uznała za kuriozalną decyzję większości rady,
żeby sprzedawać działkę przy remizie, w którą wcześniej gmina
dużo zainwestowała.
Sekretarz gminy Piotr Skonieczny mówił nam, że gmina w tej sytuacji postara się o sprzedanie działki
na korzystnych warunkach, za cenę
nie mniejszą niż wydała na jej kupno.
tm
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Aktualności
kRóTko i NA TemAT

jamno|Szumisie–2latanarynku

krZySZtOFMikLaS

Jutro święto Bożego Ciała,
w Polsce obchodzone wyjątkowo
uroczyście, więc należałoby zrobić sobie co najmniej tygodniową
pauzę od spraw wielkiej (i mniejszej) polityki, choć tematów ciągle
nie brakuje. Dla mnie wypowiedzią tygodnia, jeśli nie miesiąca,
jest określenie polskiego męża stanu, mojego rówieśnika, który studiował prawo w tym samym
czasie, tyle, że na Uniwersytecie
Łódzkim, Jacka Saryusz-Wolskiego. Pan Jacek otóż w wywiadzie
dla tygodnika „W Sieci” powiedział, co następuje: „Byłem na sali
plenarnej, kiedy Donald Tusk poparł procedurę Komisji Europejskiej prowadzącej do sankcji przeciw Polsce. Powiedziałem sobie
w myślach: „Co za szmata!”. I dalej: „Platforma z partii postsolidarnościowej stała się dzisiaj partią
protektorów postkomuny”.
Saryusz-Wolski jest politykiem
i dyplomatą wyjątkowo oszczędnym w słowach, więc jeśli użył
takich określeń, to chyba doskonale wie, co mówi. Ale pewnie te
słowa wybitnego polityka, na dodatek wieloletniego członka PO,
i tak nie przekonają niedowiarków
ślepo zapatrzonych w osobę byłego
premiera i programowo nienawidzących „Kaczora”, którego obrzydzanie w propagandzie rozpoczęło
się od dworu Lecha Wałęsy i jego
zausznika Mieczysława Wachowskiego. Dziś wiadomo, z jakich powodów.
A teraz już o Bożym Ciele. Ustanowione zostało w XIII wieku, po
widzeniach św. Julianny z Mont-Cornillon w Belgii i cudu, jak się
rekLaMa

wydarzył kilkanaście lat później,
w Bolsenie we Włoszech, kiedy hostia w rękach księdza wątpiącego
w transsubstancjację czyli przeistoczenie zaczęła krwawić. Korporał z tą hostią przechowywany
jest w katedrze w Orvieto. Kilkadziesiąt kilometrów od Rzymu.
Święto Bożego Ciała miało kilka terminów. Ostatecznie obchodzone jest 60 dni po Wielkanocy.
Zawsze w czwartek, choć w niektórych krajach europejskich przenoszone jest na niedzielę, a w innych
nie jest w ogóle dniem świątecznym. U nas Boże Ciało obchodzone było już kilkadziesiąt lat
po cudzie w Bolsenie i na trwałe wpisało się do polskiego kalendarza. Uroczysty przebieg ma też
oktawa Bożego Ciała, a do jej tradycji wpisał się m.in. słynny krakowski Lajkonik. Co ciekawe ubiór
Lajonika, do dziś obowiązujący,
zaprojektował ponad sto lat temu
Stanisław Wyspiański.
Ziemia Łowicka, jak cała Polska, obchodzi to święto niezwykle uroczyście. Procesji do czterech ołtarzy w swym epokowym
dziele „Chłopi” wiele strof poświęcił Władysław Reymont.
(„…A kiej się jako tako ustawili do procesji, czyniąc wskroś ciżby długą ulicę, obrzeżoną zapalonymi świecami, dobrodziej
zaśpiewał: U drzwi Twoich stoję,
Panie! A wszystek naród odgruchnął mu w jeden ogromny, niebosiężny głos: Czekam na Twe zmiłowanie. I śpiewając ruszyli cisnąc
się i przepychając, gdyż zjazd był
ogromny, cała parafia się stawiła, a nawet wszystkie dwory,

że dziedzice prowadziły dobrodzieja, i jeszcze w asyście szli pobok ze światłem, zaś baldach nieśli
gospodarze…”).
Łowicka procesja od wielu lat,
jeszcze w czasach przedwojennych,
ze względu na księżackie stroje,
była niezwykle barwna i widowiskowa, więc, poza miejscowymi,
ściągała na Stary Rynek i Zduńską
setki turystów i oficjeli, także zagranicznych. W czasach PRL-u relacja z Łowicza była coroczną pozycją w Dzienniku Telewizyjnym.
Powód był prosty. Z jednej strony
władza chciała pokazać, jak to
(rzekomo) szanuje wiarę Polaków,
z drugiej jednak chciała to święto sprowadzić do folklorystycznej
ciekawostki, elementu wieśniaczego, niemal ludycznego. I tylko
w niektórych miastach i miejscach,
w tym oczywiście w łowickiej kolegiacie, pozwalano procesji wyjść
poza obręb przykościelnego cmentarza. Za to w południe, gdy trwały procesje, w telewizji wyświetlano wyjątkowo atrakcyjne filmy.
Tym razem łowicka procesja Zduńską nie pójdzie. Ponoć
ten łowicki quasi deptak stał się
mało reprezentacyjny. Wymyślono
nową trasę, co do której wiele osób
ma zastrzeżenia, bo znakomicie
zablokuje wjazd do Łowicza
od strony Warszawy i Nieborowa, a więc autostrady. Za to pogoda szykuje się prawdziwie letnia,
bez burzy, co kiedyś było niemal tradycją Bożego Ciała. Po
procesji zwykle grzmiało i lało,
a z lektury „Chłopów” wynika,
że tak było też w czasach reymontowskich. 

2 czerwca w firmie SOX
w Jamnie świętowano
2. urodziny Szumisia –
pluszowego misia, który
wydaje z siebie szum
działający uspokajająco
na niemowlę. Maskotkę,
po którą coraz chętniej
sięgają rodzice nie tylko
w Polsce.
O Szumisiach i fabryce, w której powstają, pisaliśmy obszernie 4 maja w 18 numerze Nowego Łowiczanina. Przypomnijmy,
że jest ona prowadzona od 2015
roku przez dwoje wspólników
z Warszawy Annę Skórzyńską,
która opierając się na własnych
doświadczeniach
wymyśliła szumiące misie, oraz Marcina
Gawrońskiego, który prowadzi
firmę SOX, znaną jeszcze do niedawna z produkcji etui do telefonów komórkowych.
W Jamnie zorganizowane zostało spotkanie, w którym uczestniczyli współpracujący z firmą
dystrybutorzy, z którymi podzieliła się ona dotychczasowymi doświadczeniami, a także zaprezentowała nowy produkt i jego
możliwości. W czasie krótkiej prezentacji Marcin Gawroński powiedział, że w porównaniu z 2016
rokiem sprzedaż Szumisiów dynamicznie się rozwija. Rok temu
w maju była ona prowadzona w kilku krajach Europy: w Polsce, Estonii, Czechach i Niemczech, w tym
roku mapa przedstawiająca zasięg
sprzedaży produktu spod Jamna
robi duże wrażenie – to już prawie
cała Europa. Przedstawił też udział

tOMaSZBartOS

Boże Ciało

Szumisie dostały serduszko

marcin Gawroński prezentuje Szumisie wnowej,zmienionejformie
znowymi„serduszkami”

w rynku w poszczególnych krajach, obliczony przez ilość sprzedanych maskotek na liczbę urodzonych dzieci. W Polsce wzrosła ona
z 8% do 16%, w Austrii osiągnęła
ona wzrost z 4% do 12 %, podobnie wygląda sprzedaż we Francji,
w której taki wynik zanotowano po
sześciu miesiącach pobytu na rynku. Co ciekawe, sprzedaż w tym
kraju oparta jest wyłącznie na sklepach internetowych.
Gawroński zaznaczył, że
mieszkańcom zachodu Europy trudno było z początku zrozumieć zasadę działania Szumisiów.
Rozwiązanie, które stosują niektórzy polscy rodzice, jak usypianie dziecka dźwiękiem suszarki

czy włączonego okapu, było i jest
dość abstrakcyjne.
W czasie spotkania zaprezentowane zostało nowe hasło promocyjne firmy „Mamy serce do usypiania”, co związane jest z nową
kolekcją Szumisiów. Maskotki zostały teraz wyposażone w „serce”
– bowiem tego kształtu jest urządzenie wydające dźwięk. Drugą nowością jest to, że „serce”
Szumisia będzie współpracować
z telefonami komórkowymi rodziców, dzięki czemu będą oni mogli
m.in. wybierać rodzaj i natężenie
emitowanego szumu, otrzymywać
powiadomienia o płaczu dziecka,
wkrótce także o temperaturze jego
ciała.
tb

www.lowiczanin.info
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Zduńska Dąbrowa|dwóchuczniówlaureatamiOlimpiadywiedzyiumiejętnościrolniczych

Każdy świetny w swojej dziedzinie
3 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyło
2 i 3 czerwca w ogólnopolskim finale Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
który odbył się w Zespole Szkół Rolniczych
w Kijanach. Aż dwóch z nich, Krystian
Wójkowski i Jakub Łąpieś, zyskało tytuł laureata.

agnieszka.antosiewicz@lowiczanin.info

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych
konkursów wiedzy i umiejętności, który odbywa się od ponad 40
lat. W tegorocznych zmaganiach
na szczeblu centralnym uczestniczyło 238 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Uczniowie rywalizowali ze sobą
w 11 blokach tematycznych. Na
każdym z trzech etapów: szkolnym, okręgowym oraz centralnym,
mierzyli się w swoich dziedzinach
z 60 pytaniami testowymi i trzema
zadaniami praktycznymi.
Młodzież ze Zduńskiej Dąbrowy, której udało się awansować
z etapu okręgowego do finału, startowała w 3 bokach tematycznych.
Tytuły laureatów zdobyli: w bloku
produkcja roślinna – Jakub Łąpieś,
tegoroczny absolwent Technikum
kształcącego w zawodzie Technika Rolnika, w bloku weterynaria
– Krystian Wójkowski, uczeń klasy
III Technikum kształcącego w zawodzie Technik Weterynarii.
Finalistką w bloku architektura krajobrazu została Justyna Banasiak, uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie
Technika Architektury Krajobrazu.
Uczniowie, którym udało się
zostać laureatami, mają zagwarekLaMa

rantowane przyjęcie na studia na
dowolny uniwersytet przyrodniczy w kraju, na wydział zgodny
z blokiem tematycznym olimpiady, w którym startowali. Tytuł finalisty także jest gwarantem
przyjęcia na wybrany kierunek
większości uczelni rolniczych.
Poza
tytułami
laureatów
uczniowie uzyskali jeszcze dodatkowe nagrody. Jakub Łąpieś
został nagrodzony rocznym stypendium, ufundowanym przez
Fundację BGŻ BPN PARIBAS.
Jakub i Krystian otrzymali też nagrody rzeczowe od wydawnictwa
APRA. Wszyscy zyskali też zwolnienie z części pisemnej egzaminów zawodowych z maksymalną
liczbą punktów.
Uczniowie
przygotowywali się do olimpiady pod kierunkiem Agnieszki Piesik – nauczycielki przedmiotów zawodowych
z zakresu architektury krajobrazu, Jolanty Bilskiej – nauczycielki produkcji roślinnej i Rafała Ulanowskiego – lekarza weterynarii.
Zostanie
na gospodarce
Jakub Łąpieś przyznaje, że pochodzi z rodziny rolniczej (jego
rodzicie prowadzą gospodarstwo
w Rząśnie) i sam też chciałby
przyszłość związać z rolnictwem.
Od czasu poprzedniego etapu
olimpiady jego zainteresowania
nieco bardziej się sprecyzowały.
– Chciałbym studiować zootechnikę na SGGW – powiedział nam

ZSckrwZduńSkieJdąBrOwie

AGNIESZKA
ANToSIEWICZ

riach, w tym także produkcja roślinna.

Uczestnicy ogólnopolskiego finału Olimpiadywiedzyiumiejętności
rolniczychzeszkoływZduńskiejdąbrowie(odlewej):JakubŁąpieś,
JustynaBanasiakikrystianwójkowski.

maturzysta. – W naszym gospodarstwie zajmujemy się chowem
bydła, a dokładniej krów mlecznych i chciałbym rozwijać gospodarstwo w tym kierunku – dodaje.
Absolwent szkoły w Zduńskiej
Dąbrowie przyznał, że test teoretyczny w etapie centralnym był
dużo trudniejszy niż na poprzednich szczeblach zmagań. Oczekiwano m.in. szczegółowej znajomości nazw środków ochrony
roślin. W części praktycznej zadaniem ucznia było obliczenie
ilości pszenicy ozimej, jaką należy wysiać, by uzyskać oczekiwany plon z hektara ziemi. Trzeba
to było oszacować na podstawie
danych: zdolność kiełkowania,
czystość i masa tysiąca nasion.
Drugie zadanie polegało na rozpoznaniu na zdjęciach szkodnika,
który żeruje na rzepaku, odpo-

wiednim nazwaniu go i zaproponowaniu środka do jego zwalczania. Uczeń bez trudu rozpoznał
słodyszka rzepakowego. Inne zadanie dotyczyło podania etapów
i proporcji mieszania mocznika
ze środkiem ochrony roślin. – Jeśli rozcieńczymy środek ochrony
roślin z mocznikiem, to od razu
mamy nawożenie – wyjaśnia
uczeń.
Jakub znalazł się na 8. miejscu w klasyfikacji, zyskując tytuł laureata olimpiady i indeks
na wybraną uczelnię. Jak zapowiada, z pewnością z niego skorzysta, gdyż właśnie ukończył
naukę w technikum i oczekuje
na wyniki matury. Ponadto Jakub otrzymał roczne stypendium ufundowane przez Fundację BGŻ BPN PARIBAS
dla laureatów w pięciu katego-

Chce leczyć
małe zwierzęta
Krystian Wójkowski pochodzi
z Kutna, a jego zainteresowania
od dziecka krążą wokół zwierząt. – Oglądałem wiele programów przyrodniczych, chciałem
pracować w ZOO, a gdy byłem
starszy, zapisałem się na wolontariat, by pomagać zwierzętom
– powiedział nam. W końcu podjął decyzję, że weterynaria jest
tym, czym chciałby zająć się zawodowo, dlatego wybrał naukę
w szkole Zduńskiej Dąbrowie
na kierunku Technik Weterynarii. Przyznał, że bardziej interesuje go praktyka przy zwierzętach
małych niż przy dużych, gospodarskich. Przewrotnie jednak, to
o te drugie zwierzęta częściej pytano w finale olimpiady. Jedno
z zadań praktycznych polegało
na wyborze narzędzia do poskromienia świń. Uczeń zdecydował, że można do tego użyć, odpowiednio zastosowanych, pętli
na ryjek i poganiacza. Zaproponował też podanie środków farmakologicznych dla uspokojenia

uczniowie,którymudało
sięzostaćlaureatami,
majązagwarantowane
przyjęcienastudia
nadowolnyuniwersytet
przyrodniczywkraju,
nawydziałzgodny
zblokiemtematycznym
olimpiady,wktórym
startowali.

zwierzęcia. Inne pytanie, należące do podchwytliwych, dotyczyło tego, bez czego nie może
przeżyć kot. Wśród kuszących
do wyboru opcji, którymi były
mleko i myszy, to woda, bez której nie przeżyje żadne stworzenie, była poprawnym wyborem.
Krystian cieszy się ze swojego
sukcesu i, o ile po etapie okręgowym jeszcze wahał się czy studiować w Lublinie, czy w Warszawie, to po wyjeździe na finał
olimpiady w okolice Lublina zdecydował, że to tam chce kontynuować naukę zawodu.
Będzie
projektować ogrody
Justyna Banasiak z okolic Piątku i Łęczycy uczy się w klasie III
Technikum kształcącego w zawodzie Technik Architektury
Krajobrazu. Za rok, po maturze,
planuje studia w tym samym kierunku lub pokrewnym na SGGW.
W olimpiadzie wystartowała właśnie w bloku Architektura Krajobrazu i dostała się aż do finału.
Przyznaje, że pytania teoretyczne w etapie centralnym olimpiady
nie różniły się wiele od tych, z którymi musiała zmierzyć się na jej
poprzednich szczeblach. Uczennica powiedziała nam, że jej kierunek rozwija w projektowaniu
małych form przestrzennych, zagadnieniach geodezyjnych i aranżacji ogrodów, ale ona najlepiej
czuje się w ostatnim z wymienionych i z nim wiąże swoją przyszłość, choć na zastanowienie daje
sobie jeszcze czas.
Podczas etapu centralnego jedno z zadań praktycznych polegało
na zaprojektowaniu rabat w terenie. W innym trzeba było zdecydować, jakie kwiaty sadzić na rabatach. Uczennica zdradziła nam,
że gdyby miała komuś doradzić,
które wybrać, to byłyby to hortensje. 

www.lowiczanin.info
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Stachlew|ksiądzPawlinaserdeczniewitany

Łowicz, Łódź |ZaszczytneodznaczeniedlatadeuszaŻaczka

Upamiętniono
budowniczego kościoła

Kamienna tablica upamiętniająca budowniczego świątyni znajduje się w jej wnętrzu, na ścianie po
lewej stronie od wejścia. Oprócz
zacytowanych wyżej słów, zdobi ją
wizerunek ks. Pawliny. On sam odpowiedział na zaproszenie parafian
i osobiście pojawił się na niedzielnej uroczystości.
Dla mieszkańców parafii jego
obecność miała ogromne znaczenie. Jeszcze zanim ksiądz Pawlina
wszedł do świątyni, licznie zgromadzeni jego dawni parafianie witali go jak najlepszego przyjaciela i duchowego ojca stachlewskiej
wspólnoty. On odpowiadał na każde pozdrowienie, a uśmiech nie
schodził mu z twarzy.
W świątyni na jego powitanie rozległy się oklaski, które długo nie milkły. Serdecznie przemarekLaMa

eLZBietawOLdaN-rOMaNOwicZ

„Czcigodnemu Księdzu
Kanonikowi Stanisławowi
Pawlinie, Proboszczowi
Parafii pw. N.M.P.
Jasnogórskiej w latach
1987-2014, budowniczemu
naszego kościoła całym
sercem oddanemu Parafii –
wdzięczni parafianie”
– tablicę tej treści
w niedzielę, 11 czerwca
odsłonięto w Stachlewie.

Za kultywowanie pamięci o bohaterach

jak w rodzinie. SerdeczneprzywitaniebyłegoproboszczazeStachlewa
ks.StanisławaPawlinyzparafianami.

wiał do swego poprzednika obecny
proboszcz parafii Stachlew ks. Andrzej Kłoszewski.
– Cieszymy się, że znów jesteś
z nami. Choć czas upływa nieubłaganie i lata mijają, to dzięki Bożej
łaskawości pamięć ludzka jest ponadczasowa. I my, księże Stanisławie pamiętamy Twoje spracowane ręce, Twój szczery i życzliwy
uśmiech (...) Na stabilnym fundamencie, w trudach ciężkiej pracy wyrosła stachlewska wspólnota, która jest wdzięczna swojemu
budowniczemu. Postanowiliśmy
w sposób symboliczny oraz god-

ny zachować wspomnienie, którego jesteś głównym bohaterem
(...) Chcemy, aby kolejne pokolenia parafian tego kościoła wiedziały, czyje serce bije w jego murach – przemawiał do ks. Pawliny
w imieniu mieszkańców parafii
Dariusz Bartosiewicz, lektor.
Odsłonięcie tablicy i jej poświęcenie miało miejsce na mszy św.
o godz. 12.00, odprawionej w intencji wszystkich parafian i gości
oraz w intencji ks. Stanisława . ewr
Galerię zdjęć z tego wydarzenia zamieszczamy na www.
lowiczanin.info.

Tadeusz Żaczek z Łowicza
odebrał z rąk wojewody łódzkiego Zbigniewa Raua (wręczającego w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy) honorowy medal „Pro
Patria”, przyznawany przez przez
Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Odznaczenie zostało przyznane
za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej. Kandydatura Tadeusza Żaczka została
zgłoszona przez Związek Główny Stowarzyszenia Szarych Szeregów.
Tadeusz Żaczek pełni wiele
funkcji związanych z kultywowaniem pamięci o przeszłości. Jest
członkiem zarządu i jednym z najaktywniej działających członków
łowickiego oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów, a także prezesem Łowickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk. Na koncie ma
wiele publikacji i wystąpień o tematyce historycznej. Medale „Pro

liSTy
Do ReDAkCji
Nie należy psuć
wychowania rodzicom
Serdecznie dziękuję za umieszczenie w Nowym Łowiczaninie mojego wspomnienia „Jak zdobywałem
naukę”. Tym wspomnieniem utrwaliłem także nauczycieli – profesorów „Ogólniaka”, którzy mnie także
w czasie okupacji formowali.

ŁuwwŁOdZi
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Tadeusz Żaczek z wojewodą Zbigniewem Rauempodczas
uroczystościwręczeniaodznaczeń.

Patria” przyznawane są od 2011
roku konkretnym osobom lub instytucjom. Uroczyste wręczenie
miało miejsce 7 czerwca w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Podczas ceremonii wojewoda
wręczał również Brązowe Krzyże
Zasługi, Krzyże Zesłańców Sybi-

ru i medale pamiątkowe „Obrońcy
Ojczyzny 1939-1945”.
– To dla mnie oczywiście wielki zaszczyt – mówił nam Tadeusz
Żaczek. – Tym bardziej miłe jest to,
że odbieram go w zacnym gronie,
wśród wielu tych, którzy o wolność
i niepodległość walczyli.
tm

Mam tu szczególnie na myśli Panią Janinę Bączkowską, która mnie
w nauce prowadziła, a która w łowickiej prasie jest pomijana. Jej mąż,
właściciel drukarni na ul. 11 Listopada, narodowiec, redaktor, został
w Palmirach na początku wojny zabity, a ona nas kilkoro uczyła, w tym
dwóch kandydatów na księży, p. Stokowskiego z Łowicza i Wróbla z Kocierzewa.
Choć była, jak i jej mąż, osobą
niewierzącą, nigdy nie zniechęcała

do planowanego przez nich wstąpienia do Seminarium Duchownego,
bo jak powiedziała: Nie należy psuć
wychowania rodzicom.
Czy dzisiejsi wszyscy nauczyciele
tak postępują?
Ja tym podziękowaniem chyba
zakończę swoje, czasem nieudolne,
dorywcze, wieloletnie wypowiedzi
w Nowym Łowiczaninie, zawsze
otwartym i cierpliwym dla wszystkich, nie tylko czytelników. Bóg zapłać.
Franciszek Buczek

www.lowiczanin.info
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Łok |OstatniespotkaniewramachMlekoteki

W spotkaniu uczestniczyło
około 15 osób – matek i ojców,
również par, także tych spodziewających się przyjścia dzieci na
świat. Wiele z nich zdecydowało
się zabrać ze sobą maluchy, swoją pociechę przywiozła też doradca noszenia chust Aleksandra
Adamczyk. Na Facebooku dzieli
się swoimi poradami, jako „Zamotana Łódzka Mama – Doradca
Noszenia”.
W poprowadzonym podczas
łowickiej Melkoteki panelu tematycznym opowiedziała o zaletach noszenia dzieci w chustach,
do których zaliczyć można m.in.
uwolnienie rąk, bliskość dziecka
z matką i łagodzenie kolek. Na
spotkanie przywiozła kilka rodzajów chust i pokazywała sposoby
ich wiązania. Zaprezentowała jedno z podstawowych wiązań tkanej
chusty, które jest odpowiednie już
od pierwszych dni życia dziecka.
Mówiła też o odwiecznym dylemacie, przed którym stoją świerekLaMa

żo upieczone mamy, które wahają się czy nosić dziecko w chuście,
czy w nosidle. Jak wyjaśniła, dzieci w chuście można nosić już od
urodzenia, natomiast stosowanie
nosideł zaleca się dla dzieci, które już samodzielnie siedzą i trzymają główkę.
Na zakończenie spotkania rodzice mogli spróbować wiązania
chusty na sobie. – Początkowo
byli trochę wystraszeni, gdyż wydawało się to trudną sztuką. Ola

chodziotzw.pamięć
mięśni,cooznacza,
żepokilkuwiązaniach
zaczynasięje
powtarzać
automatycznie.

przekonywała jednak, że chodzi
o tzw. pamięć mięśni, co oznacza,
że po kilku wiązaniach zaczyna
się je powtarzać automatycznie
– powiedziała nam organizatorka
cyklu spotkań w ramach drugiej
edycji Mlekoteki w Łowiczu Monika Błaszczyk.
Akcja po raz pierwszy odbyła się w naszym mieście rok
temu, jednak tym razem przybrała dużo większy rozmach. Zostały zorganizowane cztery spotkania, organizowane przez dwa
kolejne weekendy. – Dla mnie
było to pewnego rodzaju ułatwienie, ponieważ mogłam rozłożyć
to, co miałam do przekazania,
na kilka spotkań. Posiłkowałam się też wiedzą specjalistek:
odbyły się spotkania z położną
i doradcą noszenia chust – podsumowała Monika Błaszczyk.
– Z tego, co usłyszałam od rodziców, to oni po tych spotkaniach
czuli się dużo pewniej – dodała. Jeden pan już po pierwszym
spotkaniu czuł się dumny, że ma
wiedzę, dzięki której może podyskutować w różnych kręgach
o karmieniu piersią.
Akcja odbyła się ramach Tygodnia Promocji Karmienia Piersią.
Podobne Mlekoteki od kilku już
lat odbywają się w różnych miastach w Polsce.
aa

Podczas spotkań na strychu ŁokwramachMlekotekipanowałakameralnaatmosfera.Opróczmamzdziećmi,

uczestniczyliwnichtakżetatusiowie.

RZUT okiem |PrZedSZkOLakiuGarNcarZa

PrZedSZkOLeSŁONecZkO

Niedzielne spotkanie z Zamotaną Łódzką Mamą
– Doradcą Noszenia ClauWi Aleksandrą Adamczyk
– było ostatnim w ramach drugiej edycji Mlekoteki
w Łowiczu. Tego dnia przyszli rodzice oraz ci już
posiadający potomstwo opuszczali strych ŁOK bogatsi
o wiedzę o tym jak prawidłowo nosić dzieci w chustach.

MONikaBŁaSZcZyk

O zaletach noszenia
dzieci w chustach

Dwie grupy z przedszkola
Słoneczko w Łowiczu
– „Niedźwiadki” oraz „Zajączki”
– były 30 maja na wycieczce
w warsztacie garncarskim
konopczyńskich w Bolimowie.
Przedszkolakizwiedziływarsztat
orazprzyglądałysięzbliska
pracygarncarza.Zpomocą
opiekunówmogłyteżspróbować
swoichsiłnakolegarncarskim,
toczącwybranenaczynie,atakże
samodzielnielepićzglinyróżne
kształty.wykonaneprzezsiebie
wyrobyzabrałydoprzedszkola,by
pomalowaćjefarbami.opr. mak
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Można już
zgłaszać stoiska
Przyjmowanie zgłoszeń stoisk handlowych na 49. Niedzielę Sannicką rozpoczął GOK w
Sannikach. Ilość stoisk jest ograniczona z powodu ograniczonej
powierzchni, dlatego też decyduje
kolejność zgłoszeń. Wszyscy inni,
którzy będą chcieli prowadzić
sprzedaż artykułów przemysłowych czy też spożywczych, będą
musieli wnieść na konto ośrodka
kultury opłatę, której wysokość
zależy od powierzchni. Dotyczy
to również stoisk o charakterze
promocyjnym. Ponadto organizatorzy zastrzegają, że oferta wystawców nie może obejmować
stoisk gastronomicznych z piwem
i napojami alkoholowymi oraz
materiałami pirotechnicznymi.
Jednorazowe opłaty na stoiska
wynoszą od 60 zł za miejsce 3 x
2,5 m do 240 zł za stoisko o długości 9 m i szerokości 2,5 m. mak

Łódź, Łowicz|uczniowieszkółpijarskichnaPolitechniceŁódzkiej

Probówki wybuchały w rękach
Czworo uczniów Pijarskiego Gimnazjum
Królowej Pokoju w Łowiczu miało okazję
w nietypowy i ciekawy sposób poszerzyć wiedzę
i umiejętności z zakresu chemii, fizyki i biologii,
w ramach zakończonego właśnie projektu
naukowego „Uniwersytet młodego odkrywcy”.
ToMASZ
MATUSIAK
tomasz.matusiak@lowiczanin.info

W projekcie brali udział
uczniowie łowickiej szkoły: Karolina Nowak, Zuzanna Sobierajczyk, Julia Badłak i Maciej Urbański Są to uczniowie wytypowani
przez nauczycieli, ze względu na
duże zainteresowanie naukami
przyrodniczymi i dobre wyniki

w nauce. Udział był dla nich dobrowolny. Od lutego do czerwca,
co dwa tygodnie, w czwartki po
lekcjach nie wracali od razu do
domów, ale wraz z opiekunkami
koordynującymi projekt – Agatą Stań i Jolantą Kosiorek, jechali na Politechnikę Łódzką. Tam,
wraz z grupą rówieśników z innych gimnazjów, w większości
z Łodzi (jedna szkoła mogła delegować ich maksymalnie czworo),
brali udział w cyklu warsztatów,
laboratoriów i dwóch wykładach

maciej Urbańskwykonującyjednozdoświadczeńwramach
„uniwersytetuMłodegoOdkrywcy".

Bolimów |drugazbiórkakrwidladruhaemila

Sąsiedzi i znajomi znów przyszli z pomocą

Strażak, mąż i ojciec dwójki
dzieci, zmaga się z białaczką, a lokalna społeczność go w tej trudnej walce wspiera. Obecnie Emil
Przyżycki w dalszym ciągu przebywa w szpitalu przy. ul. Stefana
Banacha w Warszawie.
Poprzednią zbiórkę w Urzędzie
Gminy zorganizowano 28 marca,
relacjonowaliśmy ją na naszych
łamach – wtedy zebrano aż 21,5
l krwi, co przerosło nawet oczerekLaMa

urSZuLaBOBrOwSka

11,5 litra krwi udało się
zebrać podczas drugiej
już, zorganizowanej
w Urzędzie Gminy
w Bolimowie, zbiórki
krwi dla dh Emila
Przyżyckiego z OSP
w Ziąbkach.

Chociaż dawców było tym razem mniejniżpoprzednio,toitakwciąż
możnamówićodobrejfrekwencji.f

kiwania organizatorów. Z tego
względu, już wówczas zapowiedziano, że za około 3 miesiące ma
zostać przeprowadzona kolejna
zbiórka.
Tym razem zgłosiło się
29 osób, z czego 26 zostało po
przebadaniu dopuszczone do oddania krwi. – Emil jest szczęśliwy, wszystkim za jakiekolwiek
wsparcie dziękuje, podobnie jak
żona, jak i ja również – mówiła
nam sołtys Ziąbek Ula Bobrowska, jedna z głównych organizatorek zbiórek. – Atmosfera
podczas poboru była bardzo sympatyczna i przyjazna. Dało się to
odczuć, że każdy był szczęśliwy,
że mógł pomóc. Zainteresowanie
było mniejsze w porównaniu do
poprzedniej akcji, ale uważam, że
to i tak był olbrzymi sukces nas
wszystkich.
tm

z pracownikami uczelni, głównie
z dr inż. Magdaleną Nowosielską.
– To były ciekawe zajęcia wykraczające ponad to, co robimy
na lekcjach w szkole, inny był też
sprzęt – mówiła nam Zuzanna Sobierajczyk. – Do dyspozycji mieliśmy kwasy, odczynniki, każdy
miał też swój palnik. Każdy samodzielnie robił mydło i krem.
– Dużo się działo na tych zajęciach – dodaje Julia Badłak. –
Probówki wybuchały w rękach,
NaOH rozlewało się na podłogę. Na szczęście nie było to nic
groźnego, wszystko pod kontrolą.
Efekty tych doświadczeń były na
ogół bardzo ładne, widowiskowe.
Projekt był realizowany przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego po raz pierwszy. Każdy z uczestników otrzymał na koniec dyplom z podpisem ministra
Jarosława Gowina. W przyszłym
roku szkolnym projekt będzie
kontynuowany, a udział mają
w nim wziąć nie tylko gimnazjaliści, ale również uczniowie Liceum Ogólnokształcącego. 

RZUT okiem|dZieńrOdZiNy

SPMaStki

Sanniki

aGataStań
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Wystawione przez nauczycieli przedstawienie „Rzepka” byłojedną
zatrakcjidniarodzinyzorganizowanego6czerwcaprzezSzkołę
Podstawowąim.JózefaufywMastkach.dzieciiichrodziceobejrzelije
ześmiecheminagrodziligromkimibrawami.Niebyłatojedynaatrakcja
festynu-pokazystrażackiezaprezentowalidruhowiezjednostekOSP
wkarsznicachdużychiwyborowie,każdyuczestnikzabawymógłteż
wziąćudziałwzabawachsportowych,naurządzeniachrekreacyjnychczy
posilićsiępoczęstunkiem. oprac. tm
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Łowicz |udanypiknikwszkolenaBlichu

Podkom. Urszula SzymczakzkPPwŁowiczusprawdzaławiedzędzieci
obezpieczeństwiewruchudrogowym.

Łowicz|OsiedlePrzedmieście

Jeszcze jeden piknik
w nawiązaniu do Dnia Dziecka
9 czerwca Zarząd Osiedla
Przedmieście zaprosił dzieci z rodzicami na plac zabaw przy ul.
Łyszkowickiej na piknik z okazji
Dnia Dziecka. Dla najmłodszych
przygotowano szereg atrakcji: kącik malucha z maskotkami, malowanie twarzy, kącik małego artysty,
konkursy i zabawy prowadzone
przez wodziereja (był nim Jakub
Zaczkiewicz przedstawiający się
jako DJ Non Stop). Była też dmuchana zjeżdżalnia, maszyna puszczająca bańki oraz konkurs wiedzy
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym wraz z ustawionym mini
miasteczkiem, którym się zajmowała się m.in. rzecznik KPP w Łowiczu Urszula Szymczak.
Arbuz, kalafior i inne
Dla reportera NŁ, który takich
pikników odwiedza niemało, ciekawą propozycją były zdrowe zakąski z owoców i warzyw zamiast
typowego na takich imprezach grilla z kiełbaskami. Na stole z jedzeniem królowały: rzodkiewki, marchewki, kalafior, pomidor, ogórek,
ananas, arbuz. Pomysł i przygotowanie to inicjatywa przewodniczącej zarządu Magdaleny Klosińskiej, która powiedziała nam,
że wprawdzie największym zainteresowaniem cieszyły kawałki się
arbuza, a najmniejszym kalafiora
– może dlatego, że niewiele osób
je go na surowo – to zauważyła, że
z wszyscy oglądali zakąski i po nie
sięgali. Był tam też humus wykonany przez Halinę Gasińską i pączki – które – jak się dowiedzieliśmy
– zawsze były i będą na piknikach
przy Łyszkowickiej.
Zabawa trwała od godz. 16.30
do 19. Jak nam powiedzieli organizatorzy, pomoc w jej przygotorekLaMa

waniu i przeprowadzeniu spontanicznie zaoferowało kilkoro
mieszkańców np. przy rozkładaniu namiotu udostępnionego przez
OSiR, transporcie stolików, krzesłek i innego sprzętu, częstowaniu
pączkami. Mieszkańcy widząc, że
coś się dzieje, pytali , czy mogą
w czymś pomóc. Niektóre koszty
imprezy również dobrowolnie pokryli członkowie zarządu.
W imprezę zaangażowani byli
też wolontariusze: Wiktoria Kapusta i Marta Żmijewska (licealistki), które malowały dzieciom buzie
oraz Agnieszka Sejdak (licealistka)
oraz Kamil Pisarski (absolwent)
którzy zajmowali się kącikami dla
dzieci i pomagali DJ-owi podczas
konkursów, wcielając się w rolę jurorów.
mwk

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2
w Łowiczu już po raz drugi
organizował Piknik na
Blichu. Odbywająca się
11 czerwca na terenie szkoły
impreza została połączona
z Dniem Otwartym i
obfitowała w wiele atrakcji,
które przyciągnęły tłumy
gości: kandydatów na nowy
rok szkolny, absolwentów
i całe rodziny.
Podobnie jak rok temu największą atrakcją był pokaz maszyn rolniczych i prac polowych
z ich udziałem. Można je było
nie tylko zobaczyć, ale też każdy mógł wsiąść za stery urządzeń
wykorzystywanych w rolnictwie,
a nawet przejechać się nimi i zaorać kawałek pola. Także dla dzieci zostały przygotowane specjalne
małe ciągniki, do których mogły
wsiąść.
- Byłam zaskoczona, że firmy tak się przygotowały. Muszę
przyznać, że gdy organizowaliśmy ten piknik po raz pierwszy,
to przyświecało nam takie założenie, aby pokazać uczącej się u nas
młodzieży ten nowoczesny sprzęt
rolniczy. Wtedy musieliśmy szukać firm chcących się u nas wystawiać, teraz już same zaczynają się do nas zgłaszać - mówi nam
z dumą dyrektor szkoły Maria Laska. Dodatkowo podczas pikniku
zainteresowani mogli skorzystać

Łyszkowice|Oldskulowetrampki

Największa taka impreza w kraju
Przeszło 260 młodych tancerzy break dance zaprezentuje się
w niedzielę, 18 czerwca, na tegorocznej odsłonie przeglądu „Oldskulowe trampki”. Impreza będzie
organizowana po raz szósty, a po
raz drugi w Łyszkowicach, dokąd
w ubiegłym roku została przeniesiona ze Zdun. Jest to największa
w Polsce impreza break dance
w kategorii wiekowej do lat 17.
Każdy zainteresowany może
przyjść do GOKiS już od godziny 10.30. Najpierw zaprezentuje
się przeszło 100 dzieci w wieku
od przedszkola do II klasy podstawówki. W tej kategorii będzie
to przegląd, a nie konkurs. Przede
wszystkim chodzi o to, żeby naj-

młodsi tancerze mogli się zaprezentować przed szerszą publicznością.
Później zaprezentuje się przeszło 100 uczestników w kategorii
od III do VI klasy SP, a na koniec
ok. 60 osób w kategorii gimnazjów i szkół średnich. Każdy
uczestnik zaprezentuje autorski
układ i będzie oceniany indywidualnie pod kątem trudności wykonania, rytmiki i kreatywności.
Zaprezentują się dzieci i młodzież
z każdego powiatu województwa łódzkiego i kilku powiatów
z województwa mazowieckiego.
Ze względu na bardzo dużą liczbę uczestników impreza może potrwać do około 18 czy 19.
tm

ZSPNr2wŁOwicZu

MirOSŁawawOLSka-kOBierecka

Nawet „mieszczuchy” mogły jeździć traktorem

Prezentacje maszyn rolniczych i prac polowychprzyciągałynajwiększąliczbęzainteresowanych.

z fachowego doradztwa z zakresu
uprawy i ochrony roślin.
Dużym zainteresowaniem cieszył się też blok z atrakcjami na
scenie, gdzie swoje umiejętności
prezentował m.in. działający przy
szkole ZPiT „Blichowiacy”. Z koncertem wystąpiła też Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
z Wicia oraz łowicki zespół The
Thrill. Odbył się też pokaz aikido i
występ grupy tanecznej DNA Dance Studio Łódź. Potańcówkę pod
sceną rozkręcił swoimi solowym
występem nauczyciel blichowskiej
szkoły Jakub Zaczkiewicz.
Na najmłodszych gości pikniku
czekały atrakcje w postaci malowarekLaMa

nia twarzy, baniek mydlanych czy
jazdy na kucyku. Można też było
spróbować grillowanych potraw
oraz ciast przygotowanych przez
rodziców uczniów.
Ogromnym zainteresowaniem
cieszyła się akcja ekologiczna
„Drzewko za makulaturę”. Za każde oddane 3 kg makulatury można było otrzymać sadzonkę. Do
rozdania zostało przygotowanych
950 roślin, spośród których prawie
wszystkie zostały odebrane, zostało jedynie kilka sztuk. Łącznie udało się zebrać około 2.850 kg makulatury.
W tym roku impreza plenerowa
została połączona z Dniem Otwar-

tym, dlatego do szkoły przyszło
wiele osób chcących zapoznać się
z jej ofertą edukacyjną. To dla nich
uczniowie poprowadzili pokaz
z udziałem prostych robotów.
Być może to za sprawą Dnia
Otwartego do szkoły tak licznie
przybyli też absolwenci i emerytowani nauczyciele szkoły na Blichu.
- Mówili, że szkoła zmienia się,
pięknieje - opowiada nam dyrektor.
Frekwencyjny sukces pikniku, który zdaniem organizatorów
przyciągnął jeszcze więcej osób
niż podczas pierwszej edycji, zaowocował podjęciem decyzji, że
już za rok odbędzie się on po raz
trzeci.
aa
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Okruchy życia
WSPomNieNiA|POZOStaNąwNaSZeJPaMiĘci

oDeSZli oD NAS|27.05.2017–7.06.2017
27
 maja: Lucynaandrysiak,l.86;
StanisławaPerlińska,l.89,Głowno.
28
 maja:MarianGawinek,l.81.
30
 maja: hannakowalik,l.60,
Łowicz;FranciszekGałaj,l.89;
JózefPikulski,l.93;Mirosław
kubera,l.85.
31
 maja:JanPisarek,l.82;
aleksandraŚmiałek,l.43,Łowicz.
1
 czerwca:irenaBartos,l.89;
SylwesteradamGładki,l.58,
Głowno.

Zdzisław Mazurkiewicz (1930-2016) (cz.II)

2
 czerwca:
renataMolenda,l.54.
3
 czerwca:
tadeuszkozarski,l.82
4
 czerwca:
FranciszekMroczkowski,l.86.
5
 czerwca:
JulianGórczyński,l.83.
6
 czerwca:
Marianwalczak,l.72.
7
 czerwca:
annaSujkowska,l.49.

Dziś druga część wspomnienia o zmarłym przed rokiem dr Zdzisławie
Mazurkiewiczu, lekarzu, chirurgu z łowickiego szpitala, człowieku
zaangażowanym w Solidarność i pierwszym redaktorze naczelnym
Nowego Łowiczanina. Przed tygodniem przypominaliśmy go takim, jakim
zapamiętała Go najbliższa rodzina, dziś o Nim w opowieściach ludzi, którzy
byli z nim blisko na różnych polach aktywności zawodowej i społecznej.

Łowicz|Świetlicaintegracyjna„Słonko”

Podopieczni działającej przy
parafii Św. Ducha świetlicy integracyjnej „Słonko” zorganizowali w ostatnią niedzielę,
11 czerwca kiermasz przed wejściem do kościoła ojców pijarów
w Łowiczu.
Na ich stoisku można było
za kilka, kilkanaście złotych
otrzymać własnoręcznie wykonane przez podopiecznych świetlicy kwiaty i bukiety z bibuły.
– W tym roku przygotowaliśmy
100 pięknych róż i 30 wiązanek.
Udało nam się zebrać 800 złotych na wakacyjną wycieczkę
– powiedziała nam wychowawczyni ze świetlicy Dorota Guzek. Zainteresowanie kwiatami
było tak duże, że osoby, którekLaMa

dOrOtaGuZek

Kiermasz, by zarobić
na wycieczkę

kiermasz przedkościołem
pijarskimwŁowiczu.

re zamierzały zakupić kwiaty
po mszy, już nie miały ku temu
okazji.
Dzieci ze świetlicy wyjadą
w tym roku w pierwszej połowie
lipca na trzydniową wycieczkę
w Góry Świętokrzyskie.
mak

 elżbieta katarzyńska, nauczycielka matematyki w i lo
w Łowiczu:
Elżbieta Katarzyńska przyjaźniła się małżeństwem Mazurkiewiczów od dawna, bo z Marią
Tarką, późniejszą Mazurkiewicz,
znała się jeszcze z lat szkolnych,
a potem, gdy jej mąż pracował
w szpitalu z dr. Mazurkiewiczem,
więzi się zacieśniły. – Zaczęło
się od zapraszania na imieniny
– wspomina. – Zdzicho był bardzo
towarzyski, dowcipny, przeważnie
uśmiechnięty, bawiący towarzystwo, gościnny, przy czym to była
taka kresowa gościnność, inna od
naszej. Ciągle zapraszał, by go odwiedzać. Wielokrotnie razem obchodziliśmy sylwestra. Odnoszę
wrażenie, że w czasie gdy był już
chory, zapraszał tym bardziej.
Oboje zresztą, z Marysią, byli
bardzo gościnni, a ona była znana
z dobrej kuchni.
Spotykali się przy różnych okazjach, w szerokim, medycznym
gronie, dobrze się ze sobą czującym: Kaczorowscy, Szaleccy,
Kleczyńscy, Katarzyńscy, Drobnik, Zbudniewek, Białkowie.
Najważniejsze, co wyniosłam
ze spotkań z nimi – mówi Elżbieta Katarzyńska – to obserwację,
że to było dobre małżeństwo. Zawsze zwracali się do siebie: „Zdzisiulku”, „Marychno”. Zdzisław
był bardzo rodzinny, oprócz żony
strasznie kochał także obie swe
córki: Małgosię i Dorotkę – to się
widziało i słyszało. A gdy już mieli wnuki, to wszystkie trzy pokolenia bardzo trzymały się razem,
Zdzichowi zawsze twarz jaśniała,
gdy w rozmowie padały imiona
wnuków: Piotruś, Zosia...
Oboje, Zdzisław i Maria, byli
członkami Koła Wychowanków
I LO i, choć nie angażowali się
w podejmowane przedsięwzię-

cia, to zawsze pilnie płacili składki
i byli obecni na każdym zjeździe.
– Nie powiedziałabym, że był
bardzo skromny – mówi dalej
o nim. Raczej normalny, taki, jacy
ludzie powinni być. Czasem nawet można było mieć wrażenie,
że nie zawsze potrafił zauważać
sukcesy innych ludzi. Ale na pewno był przyzwoity – w tym słowie
streszcza się wszystko, bo przyzwoitym albo się jest, albo nie
– a on był. Według mnie to słowo
starcza za wszystko. Oboje byli
zawsze niezawodni, gdy ktoś się
zwrócił do nich o pomoc – ludzką,
materialną, medyczną.
– Byli oboje „PiS-owcami”,
o jasnych przekonaniach, zawsze
bardzo religijni – zaznacza Katarzyńska.
 Adam Rogowski-Tylman,
ordynator oddziału chirurgicznego szpitala w Łowiczu:
– Doktor Mazurkiewicz był
bardzo dobrym diagnostą, miał
„nosa” do rozpoznawania różnych schorzeń, nawet rzadkich. Ta
umiejętność brała się i z jego doświadczenia, i z wiedzy. Zajmował się chirurgią septyczną, dobrze radził sobie z zakażonymi
ranami, leczenie zakażeń tkanek
miękkich było jego dobrą stroną.
Nie bał się nowości technicznych,
przeciwnie: gdy w latach 80. w łowickim szpitalu zaczęto prowadzić badania endoskopowe, gastroskopowe, to on jako pierwszy
na oddziale je wykonywał.
– Gdy przyszedłem do pracy
w szpitalu w roku 1979, Zdzisław
Mazurkiewicz był tu chirurgiem,
jednocześnie pracując jako lekarz
zakładowy w Rejonie Dróg Publicznych. Wyróżniał się olbrzymią kulturą osobistą, był zawsze
w porządku, nigdy na nikogo nie
podnosił głosu. Miał specyficzne

poczucie humoru, które określiłbym jako „przyjazną złośliwość”:
potrafił sympatycznie i inteligentnie docinać, celnie spuentować to,
co się działo na oddziale. Na zewnątrz był spokojny, nawet w trudnych sytuacjach – choć w środku
mogło się w nim gotować.
– Pozwalał mi operować gdy
zaczynałem pracę, tylko kontrolował. Tej otwartości na stażystów nigdy nie stracił, zawsze ich
uczył, pokazywał jak postępować.
W końcowych latach życia otrzymał za to odznaczenie „Zasłużony
Nauczyciel Lekarzy” nadawane
przez Izbę Lekarską w Łodzi – i to
naprawdę mu się należało.
Lubił swoją pracę, nawet po
przejściu na emeryturę często do
nas wpadał, zapytał co słychać,
pożartował, posiedział.
Był wierzący, ale sprawy wiary
zachowywał dla siebie, absolutnie
w tej kwestii niczego nikomu nie
narzucał.
 Prof. Wiesław Wysocki, historyk, przewodniczący komitetu obywatelskiego „Solidarność” w Łowiczu w latach
1989-90:
– Nie pamiętam kiedy poznałem Zdzisława Mazurkiewicza,
prawdopodobnie przez żonę, która była nauczycielką niemieckiego w „Chełmońskim” i uczyła
jego córki, a on był chyba w Radzie Rodziców – mówi prof. Wiesław Wysocki. Jego żona Dorota
potwierdza: zapamiętała dr. Mazurkiewicza jako jednego z tych
rodziców, którzy angażowali się
w organizowanie szkolnych uroczystości.
– Potem zetknąłem się z nim
w Solidarności, być może było to
gdy przygotowywaliśmy pierwszy
numer niezależnego czasopisma,
miało się zwać „Antykwa”, albo



Zdzisław mazurkiewicz
(1930-2016)

PochodziłzGrodna,
doGłowna,apotem
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powojnie.ukończył
medycynęwPoznaniu,
przezlatabyłjedną
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po1990rokubył
wiceprzewodniczącym
radyMiejskiej
wŁowiczu.
Byłpierwszym
redaktoremnaczelnym
NowegoŁowiczanina.
już po wprowadzeniu stanu wojennego, przy załatwianiu pomocy medycznej dla internowanych
i ich rodzin. – Pierwszy raz zostaliśmy zaproszeni do ich mieszkania jeszcze gdy mieszkali na Podrzecznej. Potem tych spotkań
było bardzo wiele, w „solidarnościowym” gronie – osób zaangażowanych w ruch pierwszej „Solidarności”, brutalnie zdławionej
w stanie wojennym. Gościem
jednego ze spotkań w takim niewielkim gronie była Barbara Sadowska, matka zakatowanego na
milicyjnym komisariacie Grzegorza Przemyka. Te kontakty trwały
właściwie przez całe lata 80.
Zdzisław Mazurkiewicz angażował się w tym czasie także
w działalność Klubu Inteligencji
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Uroczystość pożegnania Zdzisława mazurkiewicza w związku z jego odejściem na emeryturę.
NazdjęciucałyówczesnyzespółlekarzyoddziałuchirurgicznegoszpitalawŁowiczu.Odlewej:dariusztrepto,
adamrogowski-tylman,wojciechMaciejak,ZdzisławMazurkiewicz,Franciszekroliński,antoniSzalecki,
BogdanSłużewskiiBernardBiałek,udołuBożenakosiorek.

Katolickiej – formalnie istniał on
w Skierniewicach, w Łowiczu było
to nieformalne koło tegoż KIK-u. Jeździł często do Skierniewic
na spotkania czy odczyty, organizował je też w Łowiczu. Organizował też wyjazdy na koncerty do
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, które w tych latach pełniło
rolę niezależnego ośrodka kultury.
Dr. Mazurkiewicza nie brakowało właściwie przy żadnej inicjatywie podejmowanej przez grono
ludzi związanych z Solidarnością.
Był, gdy jechali do Górek Kampinoskich, odwiedzić skierowanego tam na parafię ks. Zbigniewa
Skiełczyńskiego, był, gdy jechali do Drohiczyna na uroczystości
jubileuszowe nieformalnego opiekuna łowickiej Solidarności, jakim był ks. Wiktor Gliński, potem
opiekował się nim w szpitalu i był
na jego pogrzebie.
Wraz z prof. Wysockim podjął akcję przywrócenia popiersia
marszałka Piłsudskiego na cokole przed technikum na Podrzecznej. Był to jeszcze rok 1988, ale
okrągła rocznica odzyskania niepodległości, nawet komuniści
chcieli to jakoś zaznaczyć. Grono skupione wokół Mazurkiewicza i Wysockiego było w posiadaniu popiersia – byli przekonani, że
pochodziło ono z tegoż pomnika,
dopiero potem okazało się, że ocalało z podoficerskiego kasyna 10
P.P. Otrzymali je właśnie od wspomnianego ks. Skiełczyńskiego.
– Powstał obywatelski komitet obchodów rocznicy, mający głowę
Marszałka – wspomina profesor
– i oficjalny komitet miejsko-partyjny. Władzom bardzo zależało,
by w ramach oficjalnych obchodów popiersie umieścić na cokole, opozycjoniści nie chcieli w tak
symboliczny sposób legitymizować władzy. Podczas decydującego spotkania obu stron, w ratuszu, dzięki mediacji ówczesnego
proboszcza, potem biskupa, Józefa Zawitkowskiego, prof. Wysocki zdecydował się oddać popiersie, ale pod dwoma warunkami: że
w uroczystości nie będą uczestniczyć przedstawiciele jednostki wojsk sowieckich stacjonującej
w Łowiczu i, że on sam będzie mógł
wygłosić pod pomnikiem Piłsudskiego przemówienie. – Bardzo nas
ta sprawa ze Zdzisławem połączyła
– wspomina profesor.
Prof. Wiesław Wysocki wspomina, że w 1989 roku, gdy Okrągły Stół umożliwił ponowną działalność Solidarności, prowadził
lokalny Biuletyn Informacyjny
Solidarności, a gdy wyjeżdżał na
stypendium naukowe do USA, zostawił go w rękach właśnie Zdzi-

sława Mazurkiewicza – i mógł to
uczynić ze spokojem.
Przy takim zaangażowaniu
w ruch obywatelski, oczywistym
było dla Zdzisława Mazurkiewicza zaangażowanie się w Komitet Obywatelski Solidarność
w Łowiczu, zawiązany w roku
1989 i aktywny przez następne
około półtora roku, do pierwszych
wolnych wyborów samorządowych i kilka miesięcy dłużej. – On
miał najbardziej wyważoną ocenę każdego, był pod tym względem bardzo pomocny – wspomina profesor. – Bardzo wiele spraw
z nim konsultowaliśmy, wspólnie
omawialiśmy. Był człowiekiem
dużego zaufania przy omawianiu
za i przeciw wielu kandydatów.
O wszystkim z nim można było
rozmawiać i milczał jak grób.
Wiesław Wysocki podkreśla
przy tym, że Zdzisław Mazurkiewicz sam nie chciał się wkręcać
na żadne stanowiska. – Był człowiekiem wielkiej skromności, ale
miał olbrzymi autorytet i to go
wynosiło. Wielu ludzi chciało,
by Komitet Obywatelski kierował
sprawami w samorządzie z drugiego siedzenia, Mazurkiewicz
był jednak zdania, że rola Komitetu ma się skończyć i niech każdy
radny działa już na własną odpowiedzialność.
Sam był w pierwszej kadencji
Rady Miejskiej jej wiceprzewodniczącym, ponownie było w kadencji 1998-2002.
 ewa i Wojciech Waligórscy, wydawcy Nowego Łowiczanina:
Zdzisław Mazurkiewicz należał do tych osób, o których się
mówi, że miało się szczęście go
poznać. Był dla nas przykładem
kultury, grzeczności i ofiarnego
zaangażowania w działalność społeczną. Gdy Komitet Obywatelski
poprosił nas o pomoc w przygotowaniu pierwszego numeru lokalnej gazety, dr. Mazurkiewicza
przedstawiono nam jako jej redaktora naczelnego. Był wtedy
w pełni czynnym zawodowo lekarzem, wszystko, co robił przy
gazecie, robił więc społecznie,
po godzinach. Nie zajmował się
ani zbieraniem informacji, ani ich
opracowywaniem, nie pisał artykułów, nie przeglądał ich nawet
przed drukiem – we wszystkich
tych sprawach miał do nas pełne
zaufanie. Mimo to, jego rola była
ogromna: uniezależniał redakcję
od jakichkolwiek nacisków politycznych, sprawiał, że nawet nie
zastanawialiśmy się czy jakiś tekst
może się komuś podobać, a komuś
mniej, że mogą być pretensje o to,

że napisaliśmy o czymś, o czym
ktoś wolałby nie pisać. Wszelkie
pretensje, jakie były – trafiały do
niego, on zaś sobie z nimi radził.
Było to możliwe dlatego, że podzielał naszą wizję gazety: jako
medium niezależnego, wolnego
od nacisków, piszącego o wszystkim, co w życiu lokalnym ważne.
Ponadto wykonywał ogromną pracę techniczno-organizacyjną przy wydawaniu gazety. O ile
zbieranie informacji, pisanie tekstów, ich redakcja, nadto skład
tekstu, bynajmniej jeszcze wtedy
nie komputerowy, były na naszej
głowie i odbywało się w naszym
mieszkaniu, o tyle dowóz makiety
do redakcji, odbiór nakładu, złożenie ręczne grzbietów, pakowanie i dystrybucja – były jego dziełem. Jego oraz jego rodziny, bo
odbywało się to u niego w domu,
który w te dni był pełen także innych ludzi chcących przy tym
pomagać. Duże mieszkanie p.p.
Mazurkiewiczów przy Końskim
Targu pachniało wtedy co dwa tygodnie (bo NŁ zaczynał jako czasopismo wychodzące dwa razy
w miesiącu) farbą drukarską,
a jego granatowy „maluch” służył jako główny środek lokomocji,
którym gazety były przywożone
do Łowicza z drukarni.
Zdzisław Mazurkiewicz nie
chciał kontynuować swego zaangażowania w gazetę po tym jak
Komitet Obywatelski rozpadł się
w wyniku „wojny na górze” jesienią 1990 roku i prawa do tytułu przekazał dotychczasowej redakcji – więc i jemu. Ale pozostał
nam życzliwy przez cały czas. Potrafił zwrócić uwagę na błędy, jakie popełnialiśmy, ale wtedy też
czynił to kulturalnie.
Zapamiętaliśmy go jako człowieka uśmiechniętego, życzliwego, otwartego, bardzo lubiącego
dzieci, cieszącego się ich obecnością. Także jako osobę doceniającą uroki życia. Pamiętamy jak
cieszył się, gdy widział, że ktoś
z młodych w swoich wyborach
nie boi się iść za swymi pragnieniami. Gdy jego wnuk Piotr, zanim zdecydował się pójść na
medycynę, był zafascynowany
filmem i reżyserią i o studiach
w tym kierunku myślał – popierał go w tym, bo wiedział, że każda pasja rozwija człowieka. Nigdy
nie był zgorzkniały, nie narzekał.
Takim go zapamiętaliśmy, cieszymy się, że mogliśmy go poznać. 
msza św. w intencji śp. Zdzisława mazurkiewicza zostanie
odprawiona w i rocznicę jego
śmierci, 20 czerwca, o godz.
9.00 w katedrze w Łowiczu.

wostatnichdniach
urodzilisię

miłosz Giemza,ur.29.05.2017r.,
godz.8.30,dł.50cm,waga2410g,syn
PaulinyiMichała,zam.kutno.

Zuzanna Adamiak,ur.31.05.2017r.,
godz.15.30,dł.56cm,waga3820g,
córkaJagodyiadriana,zam.Zakrzew.

Zuzanna Borkowska,ur.1.06.17,godz.
7.15,dł.56cm,waga3320g,córka
MałgorzatyiŁukaszazam.ZielonaGóra.

matylda jażdżyk,ur.4.06.2017,godz.
2.50,dł.54cm,waga3180g,córka
MonikiiMarcina,zam.Łowicz.

Henryk marat,ur.05.06.2017r.,
godz.10:15,dł.50cm,waga2.800g,
synMariiiŁukasza,zam.Łowicz.

julia Szewczyk,ur.05.06.17r.,godz.
22:25,dł.53cm,waga3.600g,córka
Małgorzatyikrzysztofa,zam.Łowicz.

mikołaj milczarek,ur.05.06.2017r.,
godz.11:35,dł.56cm,waga3.860g,
synrenatyiJakuba,zam.Popów.

kinga Chajdys ur.5.06.2017godz.
13.50,dł.53cm,waga3300g,córka
angelikiiŁukaszazam.Głowno

kornelia Szymańska ur.5.06.2017
godz.18.05,dł.54cm,waga3400g,
córkaMonikiiMarcinazam.Gostynin

Antoś Gałaj,ur.06.06.2017r.,godz.
14:00,dł.57cm,waga4.000kg,syn
MonikiiPrzemysława,zam.Łowicz.

jakub Gędekur.6.06.2017godz.
12.20,dł.56cm,waga4150g,syn
emiliiMichałazam.arkadia

jan majchrzakur.6.06.2017godz.
13.20,dł.55cm,waga3440g,syn
aleksandryiŁukaszazam.kutno

maksymilian olesińskiur.6.06.2017,
godz.8.15,dł.60cm,waga4410g,syn
kingiiJackazam.kutno

kacper majcher,ur.07.06.2017r.,
godz.22:20,dł.57cm,waga:4.000g,
synMariiiMariusza,zam.Łowicz

maciej miterka,ur.07.06.2017r.,godz.
21:55,dł.51cm,waga:1.950g,syn
katarzynyikamila,zam.Łowicz

Nikodem kozłowski,ur.07.06.2017r.,
godz.15:05,dł.57cm,waga:3.620g.,
synMalwinyiMariusza,zam.Łowicz

Alicja Szmidt ur.7.06.2017godz.
13.25,dł.54cm,waga3100,córka
ewelinyiarturazam.Nieborów

Wiktor koniutisur.8.06.2017godz.
17.50,dł.55cm,waga3410,syn
Monikiiartura,zam.krępa

Antoś Śnieć,ur.9.06.2017godz.
22.00,dł.54cm,waga2840,syn
Monikiiwojciecha,zam.kamionka

Adaś Dzwonkowski,ur.9.06.2017
godz.16.00,dł.56cm,waga3600,syn
iwonyidominika,zam.Parma

rekLaMa

marysia michalczyk,ur.11.06.2017
godz.23.35,dł.57cm,waga3340,
córkaJustynyitomasza,zam.Łowicz
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Rozmowa Nowego Łowiczanina
kościół|PrzedmisjamiwostatnichparafiachnadrodzeobrazuMBczęstochowskiej

Dlaczego Maryja?

Potosąwłaśniemisje,
żebyniezorganizować
tylkofestynu.
skłonić do postawienia pytania jaką
rangę ma Pan Bóg w naszym życiu.
Bo dzisiaj mamy to zjawisko, że ludzie wierzą w Pana Boga, „ale...”
A pełna wiara to jest taka postawa,
w której tego „ale” już nie ma. Wierzę w Boga i całkowicie się jemu
zawierzam. Oczywiście, to byłby
stan idealny.
Chciałem pokazać moje doświadczenie wiary, myślę, że dla
parafian jest to ważne: widzieć,
słyszeć, doświadczyć tego, co niesie ze sobą człowiek, który do nich
przychodzi. Przez rekolekcje odsłoniłem siebie i poprzez moje rozumienie Słowa Bożego...

Wędrujący po naszej diecezji obraz Matki Boskiej Częstochowskiej od kilku tygodni gości już w parafiach bliskich
Łowiczowi i w samym mieście. Przed jego przyjęciem w kościołach organizowane są misje. Jaki jest ich sens – na kilka
dni przed misjami w parafii katedralnej NŁ rozmawia z jej proboszczem, ks. Robertem Kwatkiem.
 Cudowny wizerunek witany będzie w parafii katedralnej
na samym końcu...
Witamy Matkę Bożą w naszej
parafii 23 czerwca, mamy swój
czas na czuwanie i modlitwę tych
wszystkich, którzy będą chcieli być
przy Niej, a 24 czerwca wraz z całą
diecezją będziemy Jej na Starym
Rynku dziękować za nawiedzenie.

 Ale przecież to życie dostajemy już przez chrzest...
Rzeczywiście, tym, który zbawia, który wprowadza do Królestwa Niebieskiego, jest Jezus
Chrystus. Ale proszę zauważyć
znamienną rzecz: pod krzyżem
apostołowie rozpierzchli się, został Jan, w jakiś sposób wybrany,
umiłowany, stał przy Matce. Może
pozostali uciekli, bo nie byli przy
Matce?
 Uciekli, bo to było jeszcze
przed zesłaniem Ducha Świętego...
Właśnie, a kto jest obecny przy
zesłaniu Ducha Św.? Jest tam
obecna Matka Najświętsza, jest
tam wymieniona jako ta, która
trwała razem z apostołami. Ona,
która przecież już była naczyniem

...I przez świadectwo?
Nie mówiłem świadectwa takiego, jakie znamy ze wspólnoty
neokatechumenalnej czy charyzmatycznej, ale to, co mówiłem,
to nie była jakaś przekalkowana
konferencja. Zawsze mówię to, co
wypływa ze mnie, co jest moim
sposobem reagowania na Słowo
Boże, obecnego w nim Pana Jezusa, ale też na wspólnotę, w której
jestem, życie, które się toczy.


To wróćmy do Misji...
One są potrzebne po to, by nie
zrobić z nawiedzenia Matki Bożej wydarzenia tylko zewnętrznego, polegającego wyłącznie
na odprawieniu kilku rytualnych
czynności. Misje mają dać nam
doświadczenie nowego życia, zrozumienie, że ono jest od Boga
– a Maryja nam w tym pomaga.
Co więcej: jestem przekonany, że
Ona jest tą, przed którą pierzchają
złe moce. Diabeł jak lew ryczący
krąży – pisze św. Piotr – dookoła
nas, dzieci Bożych, patrząc, kogo
by pożreć. On nie zna naszych
myśli, czyta w nas, Bóg zakrywa
przed nim naszą duszę, ale on patrzy na nasze zachowania i słucha
naszych słów. I z tego tworzy sobie mapę naszych słabych punktów. I wie jak na nas zadziałać,
jakie bodźce spowodują, że zwątpimy, zniechęcimy się, poddamy
się nastrojom, pożądliwości zmysłów, pychy tego życia. A Maryja,
w objawieniach, każąc odmawiać
różaniec, buduje wokół nas jakby
mury i wały obronne.
Popatrzmy jak to wszystko jest
przez Pana Boga przewidziane!
Przeprowadzenie całego narodu przez niesamowicie trudne doświadczenia lat wojny i powojenne,
tak, by się nie zaraził nienawiścią,
dokonało się z pomocą Maryi: od
postawy św. Maksymiliana Kolbe
– Rycerza Niepokalanej i kardynała Augusta Hlonda, który powiedział że zwycięstwo, gdy przyjdzie,
to przyjdzie przez Maryję, przez
Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
który wszystko postawił na Maryję
i Jana Pawła II z jego „Totus Tuus”
aż po ten moment zwrotny, gdy powiedział na Placu Zwycięstwa pamiętne słowa: „Niech zstąpi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi – tej
ziemi”...


eLŻBietawOLdaN-rOMaNOwicZ

 Czy taka peregrynacja jest
czymś ważnym? Mogącym ludzi na nowo zbliżyć do Boga?
Nasz lokalny Kościół jest częścią wspólnoty narodowej, Kościoła w całej Ojczyźnie. O wartości i znaczeniu Nawiedzenia
świadczy historia – to, co zaczęło
się ponad 50 lat temu, kiedy Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
chciał przygotować naród na wydarzenia 1000-lecia Chrztu Polski
i w czasie jego internowania zrodziła się myśl tego przygotowania
przez peregrynację Obrazu. Żeby
zrozumieć jak to działa, trzeba zrozumieć misterium, które dokonuje się na Krzyżu: kiedy Pan Jezus
dokonuje odkupienia całej ludzkości, jednocześnie daje Kościołowi
– w osobie Jana Ewangelisty, który stoi pod krzyżem – jako matkę,
swoją Matkę. Tytuł „Matka” nie
ogranicza się tylko do funkcji opiekuńczej, bo matka daje życie. Misje przed nawiedzeniem i obecność
Matki Bożej ma nam pozwolić doświadczyć narodzin duchowych
– to jest jej rola jako Matki względem Kościoła.
Można to też odnieść do innego
obrazu: Maryja jako „Brama Nieba” – przez Nią wszedł w rzeczywistość ziemską Syn Boży, przyjął
z Niej ciało i stał się Człowiekiem,
ale brama otwiera się i w drugą stronę: my, zrodzeni fizycznie,
dzieci Adama i Ewy, naznaczeni
grzechem, doświadczamy narodzin duchowych przez obecność
Matki. Tak to się odczuwa: że Maryja jest tą, która daje życie, daje życie Jezusa Chrystusa.

Niedziela, 11 czerwca.ObrazNawiedzeniawłaśniedotarłdoPszczonowa.wierniprzyklękliipowitaligosłowamipieśni„OMaryjowitamcię”.

Ducha Świętego, od Niepokalanego Poczęcia i od Zwiastowania.
Zrozumiemy to przypominając sobie, że Elżbieta, którą Maryja nawiedza, nie czuje się spełnioną kobietą, ponieważ nie może mieć
dzieci, ona oczekuje na pełnię swojego życia. Oczywiście, ta pełnia
następuje przez Bożą interwencję,
poczyna się Jan Chrzciciel, ale Maryja pozostaje przy Elżbiecie aż do
jego narodzenia. I to jest rola Maryi: wprowadzić obdarowanych łaską w doświadczenie nowego życia
w Bogu. My mamy poczęcie przez
chrzest, to życie łaski rozwija się
w nas przez kolejne sakramenty,
ale w tym wszystkim uczestniczy
w sposób istotny Maryja, która,
jako Matka, wprowadza nas w życie Jej syna – Jezusa Chrystusa.
 Ale
my uczestniczymy
w pełni tego życia przyjmując
Ducha Świętego w sakramencie
bierzmowania.
Tak! Tylko chodzi o to, by to życie przejawiło się w nas. Gdy życie
człowieka jest jeszcze w łonie matki, jest tajemnicą, gdy się narodzi
– objawia się światu. My otrzymaliśmy sakramenty święte i to nowe
życie w nas jest ukryte, a chodzi
o to, by się ujawniło, by pokazało
się światu.
 Liczymy więc na to, że jakby dzięki wstawiennictwu Matki Bożej to Boże życie, które
w nas jest, w końcu się ujawni?
Temu służą misje przed nawiedzeniem?

Przez misje mamy zrozumieć
słowo „Matka”. Zrodziliśmy się
fizycznie, ale duchowo nasze życie się nieustannie rozwija i chodzi o kierunek, w jakim będzie się
rozwijać. Zostaliśmy poczęci jako
dzieci Boże w sakramencie chrztu,
umocnieni w życiu Bożym w sakramencie bierzmowania, ale – jak
to ujął św. Paweł – całe stworzenie oczekuje objawienia się w nas
synów Bożych, tzn. tych, którzy
z Bożym duchem w sercu, z Bożym myśleniem, będą pozytywnie, po Bożemu, podchodzić czy
to do natury, jako Bożego stworzenia, czy do drugiego człowieka. Na
przykład, jeżeli jest w nas radość
z cudzej krzywdy, satysfakcja
z tego, że ktoś potknął się czy nawet popełnił grzech, to takie poczucie satysfakcji powinno nas
zawstydzić, powinno nas boleć.
Satysfakcja z krzywdy bliźniego
oznacza, że jeszcze nie mamy spojrzenia Matki Bożej, naszej Matki,
która nigdy nie cieszy się z cudzego upadku, nie ma z tego satysfakcji, nie robi z tego afery. Chodzi
o takie narodzenie. Mamy zrozumieć intencje Matki: jestem pośród
was, wypraszam dla Was Ducha
Świętego, ponieważ potrzeba, aby
ujawniło się w Was nowe życie we
wspólnocie małżeńskiej, rodzinnej, sąsiedzkiej, zakładu pracy itd.
Maryja jest tą, która ma przełamać
w nas lęki, które być może miała
w sobie Elżbieta – gdy okazało się,
że po latach życia w bezpłodności
poczuła, że nosi w sobie nowe życie – my też boimy się wejść w to

Satysfakcjazkrzywdy
bliźniegooznacza,
żejeszczeniemamy
spojrzeniaMatkiBożej,
naszejMatki,któranigdy
niecieszysię
zcudzegoupadku,nie
maztegosatysfakcji,nie
robiztegoafery.
nowe życie, a Maryja pomaga nam
je przyjąć i ujawnić.
 To są refleksje dotyczące
sedna sprawy, ale nasze oczy,
podczas peregrynacji obrazu, widzą inny obraz: bielanki,
sztandary, strażaków, często ludowe stroje – naszą piękną obrzędowość.
To jest piękny i ważny sposób
oddawania czci – ale to oczywiście za mało. Należałoby z każdym usiąść i porozmawiać, na zasadzie: Jak ty to czujesz? – a to są
długie rozmowy. Musimy poczuć
wspólnie do czego my dążymy. Po
to są właśnie misje, żeby nie zorganizować tylko festynu.
 Taka indywidualna rozmowa potrzebna jest chyba nie tylko w tym niezwykłym czasie,
ale i na co dzień, w relacjach
między księdzem a parafiana-

mi. Czy czuje to ksiądz po tych
9 miesiącach od czasu przejęcia
parafii?
Chciałbym spotkać się z każdym z osobna na tyle, na ile to jest
możliwe. Dlatego przygotowując
pierwszą Komunię Świętą rozmawiałem z każdą rodziną, indywidualnie, poświęciłem na to trzy tygodnie. Nie zdążyłem wtedy – moja
wina – porozmawiać z każdym
bierzmowanym, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie to
możliwe. Na spotkaniu z rodzicami
przedstawiałem nasze propozycje,
otrzymywali szczegółowy plan,
łącznie z ostatnim akcentem: pielgrzymką dzieci pierwszokomunijnych na Jasną Górę. To były bardzo życzliwe spotkania, rozmowa
z kandydatem i z rodzicami, z zapytaniem: czy chcecie pomóc
w tym wydarzeniu, czy jesteście
gotowi być razem z dzieckiem?
Tak widzę współpracę, chciałbym
z każdym osobiście rozmawiać.
Księża wikariusze są odpowiedzialni za katechezę w szkołach,
więc ja czuję się odpowiedzialny za
katechezę sakramentalną w parafii.
 Rekolekcje parafialne też
ksiądz sam prowadził...
Zdecydowałem się sam je poprowadzić, bo pomyślałem, że w ten
sposób dam się poznać parafianom,
by zobaczyli jak myślę, jakie tematy są dla mnie ważne, jak rozumiem
naszą wspólnotę – o to też w takich
rekolekcjach wychodzi. Rekolekcjom wielkopostnym nadałem tytuł
„Kim jest Bóg w moim sercu” – by

Ile ksiądz wtedy miał lat?
Szesnaście. Stałem tam pod
krzyżem, a potem byłem na Mszy
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Łowicz|ParafiachrystusadobregoPasterza

 Teraz
przyszły zupełnie
inne czasy. Czy na te czasy zawierzenie Matce Bożej jest akurat dokładnie tą drogą, której
potrzeba? Czy może trzeba rozłożyć akcenty trochę inaczej?
Myślę, że różnica polega na sposobie doprowadzenia do współpracy z łaską Bożą. Wtedy wierni
w Kościele byli jeszcze wychowani
według dawnych mocnych zasad.
Posłuszeństwo pewnym normom
było wtedy jeszcze oczywiste, autorytet Kościoła ogromny. Np. gdy
prymas Wyszyński przejeżdżał
z Gniezna do Warszawy i zatrzymał się w ówczesnej kolegiacie
w Łowiczu, to wieść o tym tak się
szybko rozeszła, że kościół wypełnił się tłumem wiernych. Sama osoba kapłana, biskupa, prymasa, dawała poczucie konieczności bycia
przy nim – i przy Chrystusie.
Teraz świat się zmienia, dochodzi do głosu subiektywna strona
decydowania w wolności, dysponowania swoim życiem. I doświadczamy tego, że jak dziś powiemy:
„Przyjdźcie”, to reakcji na zasadzie zwykłego posłuszeństwa nie
będzie. Kto przyjdzie? – Przyjdzie
ten, kto zostanie pociągnięty od
środka, od serca. Nie na zasadzie,
że „ksiądz mi kazał”, tylko dlatego,
że zrozumiałem, osobiście odczułem, doświadczyłem...
 Raczej właśnie bardziej doświadczyłem niż zrozumiałem...
To jest wzajemnie bliskie. Doświadczyć, to znaczy przeżyć coś,
co bardzo wpływa na moją tożsamość. Doświadczenie jest jednostkowe, niepowtarzalne i bardzo
konkretne. To jest ten moment zrozumienia prawdy, gdy się człowiek
nawraca, bo coś go tak dogłębnie
przejęło, że od tego momentu inaczej widzi i rozumie siebie.
Dzisiaj cały dramat polega
na tym, że powinniśmy mieć
na to dużo czasu – bo proces dochodzenia do zrozumienia i przyjęcia prawdy to jest proces rozwoju. A jesteśmy zaangażowani
w tyle spraw, że w rozmowie są tylko krótkie komunikaty.
I szczególnie młodzież tych
możliwości
zaangażowania
w świecie ma bardzo dużo. Nieustannie widuje się ich ze słuchawkami na uszach lub z ekranikiem
w ręku, na którym raczej nie wyświetla się im twarz Pana Jezusa...

...Chociaż może...
Chociaż też może, to jest kwestia wyboru. Są tacy, do których
rodzice mówią: słuchajcie, idziemy drogą wiary, taki mamy styl,
takie mamy zasady – takich rodzin
jest dużo i to jest wielkie dobrodziejstwo tradycji wiary i wspólnot
w Kościele. W naszej parafii są raczej dorosłe wspólnoty: pierwsza
grupa neokatechumenatu obchodzi 25-lecie, Odnowa w Duchu


Św. gromadzi osoby dojrzałe, brakuje właśnie wspólnot młodzieży.
Zabrałem młodzież przygotowującą się do bierzmowania na dwudniowy wyjazd. Zgłosiło się tylko
kilkanaście osób, ale to było fantastyczne doświadczenie: pierwszego dnia zaczęli już śpiewać na
dwa głosy i byli gotowi zrobić więcej i fajniej... Trzeba więc proponować młodym program wymagający i oferujący coś więcej. Myślę,
że trzeba doprowadzić do refleksji:
„Aha! O to chodzi!” I wtedy zupełnie inaczej sprawa wygląda.

Jakdziśpowiemy;
„Przyjdźcie”,toreakcji
nazasadziezwykłego
posłuszeństwanie
będzie.ktoprzyjdzie?
–Przyjdzieten,kto
zostaniepociągnięty
odśrodka,odserca.
Nienazasadzie,że
„ksiądzmikazał”,tylko
dlatego,żezrozumiałem,
osobiścieodczułem,
doświadczyłem...
 Więc jak chce Ksiądz zachęcić do przyjścia akurat
na Misje, akurat przez nawiedzeniem obrazu Matki Boskiej
tych, którzy mając te tysiące
możliwości, z reguły wybierają
co innego?
Gdyby ktoś miał taką złotą receptę... My, przygotowując się do
Misji, od września codziennie odmawiamy Różaniec. Ufam, że jest
to wspólne dojrzewanie przez modlitwę do pewnej świadomości.
Polecamy w tej modlitwie wszystkich mieszkańców, niezależnie od
ich kondycji duchowej. To, co się
wspomnianym wcześniej wielkim
pasterzom Kościoła udało – udało się przez Maryję. Do tej modlitwy wstawienniczej są zaproszeni
wszyscy. Po drugie, rozmawiając
bezpośrednio, czy to z okazji I Komunii Św., czy bierzmowania, zapraszamy na Misje i Nawiedzenie.
Kwestia tylko, by w świadomości
nie było to zaproszenie na uroczystość, lecz do doświadczenia czegoś wielkiego i głębokiego.
Jestem przekonany, że jeżeli
nam się uda wzbudzić poczucie
w sercach wiernych, że oto jesteśmy obdarowywani przez to wydarzenie nowym życiem, to naprawdę będą się działy cuda. I to
już się dzieje: ożywiają się niektóre wspólnoty, pojawiają się ludzie
chętni do działania, odnawiają
się pewne struktury – Kościół się
ożywia. To może nie jest zjawisko
powszechne, ale tam gdzie zaistniało – budzi nadzieję.

Rozmawiał Wojciech Waligórski

MirOSŁawawOLSka-kOBierecka

św. dla młodzieży pod kościołem
św. Anny...

obraz matki Bożej niosąwprocesjidziewczętazescholiparafialnej.

nianą ramę nieśli: strażacy, panie
z kół Żywego Różańca, reprezentantki matek, pracowników służby

po obu stronach procesji niosąc flagi narodowe, papieskie i maryjne.
Ikonę oprawioną w solidną drew-

Pszczonów|PeregrynacjaObrazuNawiedzenia

Matka Boża nawiedziła Pszczonów
Parafia św. Doroty w Pszczonowie była kolejną na szlaku peregrynacji Obrazu Nawiedzenia,
czyli kopii jasnogórskiej ikony
N.M.P., po kościołach diecezji łowickiej. Ikona dotarła tam w niedzielę, 11 czerwca.
Obraz został przywieziony do
Pszczonowa samochodem-kaplicą około godz. 17.00. Licznie zgromadzeni wierni czekali na niego
wraz z ordynariuszem łowickim
biskupem Andrzejem F. Dziubą,
proboszczem Henrykiem Andrzejewskim i innymi księżmi. Kiedy
ikona ukazała się oczom zebranych
w całej krasie, kilka osób otarło łzy
wzruszenia. Wszyscy przyklękli
i powitali wizerunek N.M.P. słowami pieśni „O Maryjo witam Cię”,
a biskup z proboszczem ucałowali
ramy obrazu.

eLŻBietawOLdaN-rOMaNOwicZ

ksiądz Robert kwatek -proboszczparafiikatedralnej.

Wierni z łowickiej parafii Chrystusa Dobrego Pasterza licznie
przybyli na powitanie kopii jasnogórskiego obrazu Matki Bożej. Powitanie to odbyło się przy
pięknej społecznej pogodzie,
w piątek, 9 czerwca, o godz. 17.00,
na ul. Jana Pawła II, obok skweru
Solidarności. W uroczystości brał
w niej udział biskup łowicki Andrzej Dziuba.
Ikona przyjechała z Chruślina,
wraz z delegacją z tamtejszej parafii, której przewodniczył proboszcz ks. Hubert Wiśniewski.
W Łowiczu powitali ją w imieniu wszystkich obecnych biskup
ordynariusz oraz proboszcz ks.
Wiesław Wronka. W kościele ikonę oficjalnie powitała wielopokoleniowa i liczna rodzina państwa
Szczęsnych.
Wcześniej jednak, w uformowanej procesji, także widać było wiernych w każdym wieku. Liczną grupę stanowiła młodzież, która szła

Procesja na powitanie maryi. Zkościołaśw.doroty,
malowniczopołożonegonawzniesieniuwPszczonowie,wierni
zbiskupemandrzejemF.dziubąwyszli,bypowitaćikonę.
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Matka Boża odwiedziła Bratkowice

ewangeliarz niesie proboszcz parafii w Bąkowieks.konradZawiślak
wmundurzeppor.wojskaPolskiego.ikonaMatkiBożejwrękachstrażaków.

Bąków Górny|Peregrynacjakopiiobrazu

Dziękujemy Matce
W środę, 7 czerwca, kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej
witana była w Bąkowie Górnym
w gminie Zduny, do którego przybyła ze Zdun. Misje, które przygotowywały parafian do tego wydarzenia, trwały od 4 czerwca.
Prowadził je salezjanin o. Bernard
Kaliński z Lutomierska pod Łodzią
Powitanie obrazu poprzedziło
poświęcenie nowej kapliczki, która powstała w miejscu dotychczasowej na terenie kościoła. Na kapliczce powstanie nowa tablica
z napisem, który podkreśli, iż jest
to pamiątka nawiedzenia obrazu
w latach 2016-2017.

Kapliczkę w Bąkowie poświecili bp Józef Zawitkowski, dziekan ks. Henryk Andrzejewski oraz
proboszcz parafii w Bąkowie ks.
Konrad Zawiślak. Warto dodać,
że proboszcz w czasie uroczystości ubrany był w mundur podporucznika – jako żołnierz rezerwy
i kapelan wojskowy. Nie zabrało
też strażaków oraz parafian w strojach łowickich.
– Podziękować musimy Matce
Bożej, że nas odwiedziła i spojrzała na nas matczynym spojrzeniem
– mówi ks. Konrad Zawiślak.
– Przyjęliśmy Ją najlepiej, jak
umieliśmy.
mwk
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zdrowia i nauczycieli, młodzieży,
lektorów, Rady Parafialnej i ojców.
Widać było, że niektórym osobom trudno było sprostać temu
wyzwaniu. – Obraz jest jest naprawdę ciężki – powiedziała nam
jedna z pań, którą o to później zapytaliśmy. O. Stanisław, który
z ramienia ojców paulinów opiekuje się obrazem podczas jego peregrynacji po diecezji łowickiej, powiedział nam, że ikona, wraz z całą
oprawą, waży 86 kg. Wyjaśnił też,
że to nie jest duży ciężar, gdy niosą 4 osoby, a dwie kolejne je asekurują. Ciężko jest wtedy, gdy osoby różnią się wzrostem, ponieważ
wtedy ciężar spoczywa faktycznie
np. na dwóch osobach.
Oczywiście nikt na ten ciężar
historycznej już kopii Cudownego
Obrazu nie uskarżał się. Uroczystość miała podniosły charakter.
W swoim kazaniu bp. Dziuba mówił m.in. o tradycji Ziemi Łowickiej, w którą zawsze wpisana była
Matka Boża. Kiedyś podarowanie
dziecku jej wizerunku było darem
wyjątkowym. Zachęcał do tego,
aby tę tradycję pielęgnować. mwk

Po powitalnej modlitwie uformowano procesję. Z miejsca,
gdzie samochód-kaplica zatrzymał się, do malowniczo położonej na wzniesieniu świątyni,
Obraz Nawiedzenia na swoich
barkach nieśli wierni – najpierw
ojcowie z parafii. Przed obrazem
ze św. ewangeliarzem w dłoniach
kroczył proboszcz pszczonowskiej wspólnoty ks. Henryk Andrzejewski, który przejął księgę
od gospodarza parafii w Łyszkowicach, gdzie ikona gościła dzień
wcześniej. Na czele procesji, za
krzyżem, szli strażacy, członkinie
Żywej Róży, harcerze, ministranci i dziewczynki w komunijnych
oraz łowickich sukienkach sypiące przed Maryją kwiatki.
W kościele, po uroczystej
mszy świętej, tak jak w innych
parafiach, rozpoczęło się całonocne czuwanie modlitewne przy
obrazie, który następnego dnia
jechał do łowickiej parafii św.
Ducha.
mwk
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kadr do filmu, w którym edward Bednarek opowiadaotym,żepoprzeprowadzcedoŁowiczamieszkałw
domupołożonymwgłębiul.wąskiej.terazjużgotamniema.

kryStiaNciPińSki

kryStiaNciPińSki

Kultura

ekipa Łok pracująca nad filmem„edziuniepiskej!”orazjegogłównybohater.Odlewej:JakubPapuga,
edwardBednarek,Mateuszrudakinapierwszymplaniekrystiancipiński.

Łowicz – Wyszogród|dokumenttrafinadużyekranjesienią

„Edziu nie piskej!” już się kręci

Trwają zdjęcia do filmu
pt. „Edziu nie piskej!”
o muzyku ludowym
Edwardzie Bednarku.
Powstaje on na podstawie
pomysłu Mateusza Rudaka
i dzięki jego współpracy
z innymi pracownikami
Łowickiego Ośrodka
Kultury. 6 czerwca kręcone
były sceny w Wyszogrodzie,
skąd muzyk pochodzi.

O projekcie pisaliśmy obszernie przed kilkoma miesiącami
na łamach NŁ. Wyjaśnialiśmy
wtedy, że Mateusz Rudak zdecydował się nakręcić film o Edwardzie Bednarku, nie z miłości do
folkloru, bo – jak sam przyznał
– wcale nie jest jego pasjonatem,
ale z fascynacji postacią muzyka
ludowego, którego możemy kojarzyć z pracy portiera w Łowickim Ośrodku Kultury. Gości kina
i ośrodka dobiega czasem dźwięk
klarnetu, na którym przygrywa, umilając czas sobie i innym.
Edward Bednarek do dziś związany jest z wieloma orkiestrami.
Tytuł „Edziu nie piskej!” nawiązuje do filmu „Czterej pancerni
i pies”, w którym Tadeusz FijewrekLaMa

ski jako ojciec Tomka Czereśniaka
(w tej roli znakomity Wiesław Gołas), bez przerwy strofował syna,
mówiąc: „Tomuś, nie piskaj”. Pomysł nazwania filmu w ten sposób
podpowiedział Mateuszowi prowadzący w ŁOK warsztaty „X Muza
– historia filmu” Grzegorz Pieńkowski.
W przerwach od pracy muzyk
raczy współpracowników opowieściami ze swojego barwnego życia.
– Kiedyś pan Edward powiedział
nam, że mieszkał z nimi karzeł.
Zapytaliśmy ze zdziwieniem, jak to
możliwe. A on odpowiedział nam,
że jego tata prowadził towarzystwo cyrkowe i faktycznie mieszkał
u nich karzeł – mówił nam Mateusz
Rudak. Jak przekonywał, takich historii pan Edward ma dużo więcej
do opowiedzenia, dlatego chciałby,
aby choć część zawrzeć w kilkudziesięciominutowym filmie.
Trwa praca nad filmem. We
wtorek, 6 czerwca, Edward Bednarek pojechał z ekipą z ŁOK do
Wyszogrodu, by pokazać im rodzinne strony. Jak opowiada nam
Mateusz Rudak, była to sentymentalna podróż śladami miejsc i ludzi,
którzy odegrali ważną rolę w życiu
muzyka. Jeszcze jako młody chłopak, pan Edward pływał na statkach po Wiśle z wujkiem i dziad-

kiem. Jego ojciec grał na bębenku,
wujo – na harmonijce, a on w tym
czasie zbierał drobne do kapelusza. Spotkanie zaowocowało przypadkowym spotkaniem kuzyna
pana Edwarda. Niewykluczone, że
w rodzinne strony muzyka ekipa
wybierze się raz jeszcze, by dokręcić resztę scen pływając statkiem
po Wiśle.

Pozostałe klatki filmu mają powstać w oparciu o opowieści pana
Edwarda, jak i innych osób, a będą
przeplatane zdjęciami, a jeśli się
uda, to też wstawkami z filmów,
w których wystąpił – jak np. „Chłopi”. Wiele scen jest kręconych
w Łowiczu i okolicy, dokąd przeprowadził się i gdzie rozwijał karierę muzyczną.

Łowicki Ośrodek Kultury na realizację dokumentu pt. „Edziu nie
piskej!”otrzymał 20 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Film
ma powstać metodą DIY (do it
yourself), czyli przede wszystkim
własnym sumptem pracowników
ŁOK, ale też dzięki wsparciu profesjonalnych filmowców.

Byłatosentymentalna
podróżśladamimiejsc
iludzi,którzyodegrali
ważnąrolęwżyciu
muzyka.
Dokument będzie miał swoją
premierę 28 października. Planowane jest też jego wydanie na płycie DVD z książeczką w nakładzie 300 egzemplarzy.
aa

RZUT okiem|iNFOrMatycyiMechaNicyNawarSZtatachtkackich

W ciekawej lekcji muzealnej
„Tkanina w stroju łowickim
– kręć się, kręć wrzeciono”
uczestniczyliuczniowieklasy
ikształcącysięnainformatyków,
elektrykówimechaników.
Zwychowawczyniąkatarzyną
SawickąodwiedziliMuzeum
wŁowiczuitam,powysłuchaniu
opowieścinatematsposobu
powstawania,barwienia
iużytkowaniatkanintradycyjnych
regionułowickiego,uczestniczyli
wwarsztatachtkackich.wykonali
własnoręcznietkaninęna
krosienkachtkackich.opr.mak
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Bolimów, Zduny |NocBibliotek

o tym, że nocowanie poza domem,wtowarzystwiekolegów
ikoleżanek,tofajnaprzygoda,wiedząwszystkiedzieci,którespróbowały
tegochoćraz.

Domaniewice|GOk

Nocowanka inna
niż wszystkie
To była propozycja
w sam raz dla tych, którzy
lubią się bać. W sobotę,
3 czerwca, Gminny Ośrodek
Kultury w Domaniewicach
zorganizował
„Noc z dreszczykiem”.
Druga już z rzędu akcja przeprowadzona tu w ramach „Nocy
bibliotek” cieszyła się jeszcze
większym powodzeniem niż
ubiegłoroczna. Na biwak podszyty strachem zgłosiło się 33 dzieci
w wieku od 7 do 13 lat.
– Przyszłam, bo bardzo ciekawi mnie jak to wszystko będzie
wyglądało. Co prawda książki lubię czytać średnio, ale samo spanie poza domem jest ciekawe.
Można po prostu poznać nowe
osoby i ja to lubię – powiedziała nam na wejściu Lena Sumińska z Domaniewic. Scenariusz
spotkania zbudowany został tak,
by atmosfera tajemniczości narastała z godziny na godzinę. Zanim zapadł zmrok, dzieci miały
okazję nacieszyć się nagrodami
przyznanymi w międzygminnym
konkursie plastycznym „Bohaterowie Książek Astrid Lindgren”,
a także przekonać się, że przekazywane z pokolenia na pokolenie
lokalne legendy niczym nie ustępują w swej tajemniczości tym
najbardziej znanym, spisanym na
kartach wielu książek.
Łowiccy przewodnicy terenowi, Katarzyna Wielemborek-Szkup oraz Ireneusz Cybulski,
przedstawili kilka legend dotyczących osób i miejsc związanych z Łowiczem. Dzieci mogły
dowiedzieć się m.in. tego, która
rekLaMa

ulica w Łowiczu nazywana była
w przeszłości „ulicą zmarłych”
oraz co wydarzyło się na pogrzebie niejakiego Żyda Jankiela – miłośnika tabaki, zaś łowickie pasiaki kojarzyć się im będą już nie
tylko z krosnami.
Oczekiwanie na wieczór uprzyjemnił dzieciom film pt. „Biuro
detektywistyczne Lassego i Mai”,
który, jak się później okazało, został wyświetlony zupełnie nieprzypadkowo. Już po zmroku wyszło na jaw, że z domaniewickiej
biblioteki zginęła wartościowa
książka, a organizatorzy bardzo
liczą na to, że odnajdą ją właśnie
dzieci. Młodzi detektywi pokrzepieni popcornem ruszyli w teren. – Myślę, że będzie ciekawie,
a znalezienie zguby przyniesie
dzieciom sporo satysfakcji. Przygotowaliśmy wskazówki i ciekawe rekwizyty. Zdradzę tylko, że
będzie... dzik, który do złudzenia
ma przypominać prawdziwego
– powiedziała nam jeszcze przed
wyjściem w teren Edyta Baleja,
dyrektor GOK.
Ubrani w kamizelki odblaskowe i wyposażeni w latarki odwiedzili wiele zakamarków, prawidłowo odczytali wskazówki
i rozwiązali zagadki, by na koniec
dotrzeć do cennej zguby, którą
okazała się książka „Dzieje Świata”. W nagrodę w GOK-u czekała
pizza i kolejna porcja konkursów.
Przed zaśnięciem nie zabrakło bitwy na poduszki w materacowo-śpiworowej odsłonie.
Druga z rzędu domaniewicka
nocowanka okazała się na tyle
ciekawą, że wielu jej uczestników
powtórzyłoby ją kolejny raz – i to
jeszcze w tym roku.
ljs

W dwóch placówkach
na naszym terenie
– w Bolimowie i Zdunach
– została zorganizowana
Noc Bibliotek.
Jest to ogólnopolska
akcja Centrum Edukacji
Obywatelskiej, która
w tym roku odbywała się
pod hasłem „Czytanie
porusza”.

W Bolimowie została ona zorganizowana tej samej nocy co
w całej Polsce (jak podają organizatorzy, do akcji włączyło się
ponad 1300 bibliotek), czyli 3/4
czerwca, w Zdunach – dobę wcześniej, 2/3 czerwca. W obu przypadkach goście spędzili w bibliotece 12 godzin – od godz. 20.00 do
8.00 rano.
W Bolimowie noc w bibliotece organizowana była kolejny
raz. Zaproszenie do wzięcia w
niej udziału było otwarte dla czytelników w wieku od 8 do 14 lat.
Organizatorzy założyli, że może
z niego skorzystać 20 osób. Wzięło udział 13, przy czym granica
wieku przesunęła się nieco, ponieważ najstarsza osoba miała 13 lat,
a najmłodsza zaledwie 2,5 roku,
ale była pod opieką mamy.
W programie tej nocy znalazły się takie atrakcje jak: czytanie fragmentów ulubionych książek, zabawa detektywistyczna
w Sherlocka Holmesa, gry i zabawy twórcze, nocne oglądanie filmów, bitwa na poduszki, opowiadanie strasznych historii.
– Noc w Bibliotece była świetną zabawą, pełną niezapomnianych wrażeń i doskonałą integracją uczestników. Na nudę nikt nie
narzekał, a większość dzieciaków
nawet na chwilę nie zmrużyła oka.
W końcu w naszej grupie było
sporo harcerzy, a w harcerzach siła

Zdzisławkryściak
przezgodzinę
opowiadałimłowickie
legendy.dziecisłuchały
gozotwartymi
oczamiiustami.

BiBLiOtekaPuBLicZNawBOLiMOwie

LiLiaNNaJóźwiak-StaSZewSka

Czytanie ich porusza

Zabawa w Sherlocka Holmesa w bibliotece w Bolomowie. ewaLetka–bibliotekarkaczytadzieciom
wskazówki,wedługktórychposzukująnaregałachkonkretnejksiążki.

tkwi – uważa jedna z organizatorek, Karolina Jażdżyk (pomagała
jej Ewa Letka), dodając, że harcerze meldują się zawsze zwarci
i gotowi do działania.
Biblioteka w Zdunach na Noc
Bibliotek zaprosiła laureatów
swojej akcji czytelniczej prowadzonej wśród dzieci z klas II i III
szkół podstawowych. Nosi ona
nazwę „Poczytelniczek”. Spośród
26 jej laureatów noc w bibliotece
spędziło 23. Akcja organizowana
była po raz pierwszy.
Jak nam powiedziała Małgorzata Malejka, jedna z organizatorek przedsięwzięcia (aktywnie
uczestniczyli w nim także dyrektor DK w Zdunach Halina Anyszka, księgowa Iwona Żaczek oraz
bibliotekarka Sylwia Lisiewska),
każde z dzieci, wychodząc rano
z placówki, było tak zachwycone,
że pytało: – Kiedy będzie następna taka noc?
Wieczorem, gdy dzieci przybyły do placówki, na drzwiach wywieszona była kartka, na której
był napis: „Ktokolwiek przejdzie
próg tej biblioteki przed zachodem słońca, nie opuści jej przed
świtem...” Żadne dziecko się tego
nie przestraszyło.
Za chwilę dzieci miały za zadanie wypić jeden z eliksirów, które
nazwano: kompot ze starych skarpetek, eliksir na porost włosów
i kompot ze ślimaków. Wszystkie
dzieci wybrały eliksir na porost
włosów, co Małgorzata Malejka

skomentowała, że chciałyby mieć
tak długie włosy jak Ruszpunka
(bohaterka baśni i filmu).
Potem był czas na poznanie
się przez zabawy integracyjne
czy wymyślanie pseudonimów
na czas tej nocy. Następnie spisano
kontrakt o tym jak podczas nocy
w bibliotece należy się zachowywać, aby każdy czuł się dobrze.
Wszyscy go podpisali.
Później dzieci odwiedził „tajemniczy” gość – Zdzisław Kryściak, który przez godzinę opowiadał im łowickie legendy. – Słuchały
z otwartymi oczami i ustami, nikt
się nie nudził – relacjonuje nam bibliotekarka. Po pożegnaniu gościa,
dzieci wyruszyły „labiryntem bibliotecznym” – z latarkami przemieszały się po pomieszczeniach
biblioteki, drogą oznaczoną strzałkami. Zapaliły w nich światło dopiero wówczas, gdy odnalazły
włączniki. Miały za zadanie odnaleźć 4 książki, w których były dla
nich ukryte listy z zadaniami.
rekLaMa

O północy był poczęstunek,
po którym dzieci odwiedził drugi gość – wójt Jarosław Kwiatkowski, który powiedział, że zaniepokoił się widząc, że światło
w bibliotece o tej porze jest zapalone, ale chyba nie wytłumaczył
się dzieciom z tego, dlaczego akurat miał dla nich słodycze...
Po północy wszyscy szykowali
się do snu, ale była jeszcze jedna
atrakcja – projekcja filmu „Odkrywamy tajemnice z Mają i Lasse”,
pokazywanego na nocy Bibliotek
w całej Polsce. Około godz. 2.00
wszystkie dzieci spały, ale sen nie
trwał długo, ponieważ już o godz.
6.30 do sali, gdzie spały, z głośną
muzyką wkroczyła instruktorka
fitness Aleksandra Mostowska,
budząc wszystkich i zachęcając do
rzucania poduszkami oraz śniadania. Dzieci – o dziwo – wstały.
O 8.00 opuściły mury Domu Kultury z upominkiem – zbiorowym
zdjęciem zrobionym tej nocy,
oprawionym w ramki.
mwk
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Konkurs został podzielony na
III kategorie: klasy I-III i klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz klasy
I-III gimnazjum. W każdej z nich
przyznano nagrody za III pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. Komisja wysłuchała prezentacji 46
uczniów z 23 szkół z naszego powiatu.
Jolanta Pokorska, kierownik
łowickiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach przyznała, że jury, któremu przewodniczyła, skupiło się przede
wszystkim na emocjach przekazywanych głosem, a nie na stylizacjach i rekwizytach. – W Powiatowym Konkursie Recytatorskim
najważniejsza jest już deklama-

Zuzanna Gajda zdobyła i nagrodęwswojejkategoriizarecytacjęwiersza
„czyjeszczemiprzebaczysz?”autorstwabpJózefaZawitkowskiego,
piszącegopodpseudonimemks.tymoteusz.dyplomwręczauczennicy
dyrektorPowiatowejBibliotekiPublicznejrenataFrączek.

cja – mówiła. Przyznała jednak,
że komisja miała przyjemność
wybierać spośród najlepszych. –
Znaleźliście się tu, bo wcześniej
wygraliście eliminacje w swoich
gminach – przypomniała.
Raz patetycznie, raz
z humorem
Małgorzata Organiściak z Gimnazjum w Popowie wybrała dla
siebie wiersz „Ofiara fachowości”,
który w humorystyczny sposób
opowiada o zamianie ról w małżeństwie dwojga referentów. Trzymany pod pantoflem mąż zaczyna

aGNieSZkaaNtOSiewicZ

Wiersze Adama
Mickiewicza i Wisławy
Szymborskiej były
jednymi z częściej
wybieranych przez
uczestników 2.
Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego, jaki
odbył się 8 czerwca
w Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Łowiczu.
Nie wszyscy stawiali
jednak na klasykę
i niektórym to
wychodziło na dobre.

aGNieSZkaaNtOSiewicZ

Głos jest najlepszym rekwizytem

laureaci 2. Powiatowego konkursu Recytatorskiego wkategorii
gimnazjalnej(odlewej):wyróżnioneMałgorzataOrganiściakiNatalia
imiołek,imiejsce–ZuzannaGajda,iimiejsce–MateuszMultaniiii
miejsce–NataliaŁąpieś.

prezentacji wcieliła się w aktora,
którego po wyjściu na scenę dopada trema przed publicznymi wystąpieniami. Podczas wystąpienia
uczennica wielokrotnie zwracała
się do publiczności.
Zuzanna Kostrzewa ze Szkoły Podstawowej w Łyszkowicach
postanowiła opowiedzieć publiczności „Dziwną bajeczkę” Danuty
Wawiłow. Jak powiedziała nam,
jest to zabawna historyjka o tym,
jak zagubiło się zwierzątko w ogrodzie zoologicznym. W wierszu nie
jest dokładnie powiedziane, o jakie zwierzątko chodziło, dlatego

się buntować, że to na nim spoczywają obowiązki wychowywania dzieci, podczas gdy jego żona
robi karierę. Sytuacja robi się groteskowa, gdy z okazji Dnia Matki
to on otrzymuje kwiaty. – Zwykle
wybierałam dla siebie wiersze poważne i pełne patosu, tym razem
potrzebowałam odmiany, dlatego
postawiłam na coś humorystycznego – powiedziała nam uczennica.
Inne kabaretowe wykonanie należało do Natalii Imiołek, która
zaprezentowała wiersz „Trema”
z dorobku tego samego autora, co
jej koleżanka ze szkoły. W swojej

zabrała ze sobą maskotkę pszczoły. W domu ma jednak prawdziwe
zwierzątka: kota i 5 psów. – Gdyby któreś z moich zwierząt zgubiło się, to na pewno bym go szukała
i dałabym ogłoszenie w Internecie
– odpowiedziała rezolutnie na nasze pytanie.
Jury doceniło
najlepszych
Po wysłuchaniu prezentacji
w każdej z grup wiekowych komisja udawała się na obrady, po
których przyznawała nagrody
i wyróżnienia. W najmłodszej ka-

tegorii wiekowej zwyciężył Kacper Gajda ze Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Września w Dąbkowicach. Na kolejnych miejscach
znaleźli się: II – Barbara Kapusta
(SP Popów) i III – Maja Grochocka (ZSP w Kocierzewie Płd.). Wyróżnienie w tej kategorii powędrowało do Natalii Kotlarskiej (ZSP
w Kocierzewie Płd).
W kategorii klas IV-VI najlepsza była Aleksandra Siejka z Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Płd. Nagrodę II otrzymała
Małgorzata Tybuś (SP Mysłaków)
i III Jakub Druszcz (SP Dąbkowice). Wyróżnienie odebrała Majka
Wawrzyn (SP Łyszkowice).
W najstarszej grupie recytatorskiej jury doceniło uczennicę
Gimnazjum im. Janusza Korczaka
w Popowie Zuzannę Gajdę za prezentację wiersza „Czy jeszcze mi
przebaczysz?” autorstwa bp J. Zawitkowskiego, piszącego pod pseudonimem ks. Tymoteusz. Przyznanie pierwszej nagrody uczennicy
sprawiło, że przygotowująca ją do
konkursu polonistka Marlena Kardas wzruszyła się. – To bardzo poruszający wiersz, opowiadający
o osobistej relacji człowieka z Bogiem – powiedziała nam.
Kolejne nagrody w tej samej kategorii odebrali: II – Mateusz Multan (Gimnazjum w Dzierzgówku)
i III – Natalia Łąpieś (Gimnazjum
w Nowych Zdunach). Wyróżnione zostały uczennice Gimnazjum
w Popowie: Małgorzata Organiściak i Natalia Imiołek.
Jak żartowała przewodnicząca
jury, obie wybrały dla siebie wcielenia poetyckie, w których próbowały wszystkich przekonać, że są
mężczyznami.
aa

Warszawa |MuzeumhistoriiruchuLudowego

JaGOdaLeNdZiON

Pamiętając o Anieli Chmielińskiej

Łowicka delegacja wMuzeumhistoriiruchuLudowegowwarszawie.

rekLaMa

W czasie obchodów Święta Ludowego w Muzeum Historii Ruchu
Ludowego w Warszawie otwarta została wystawa poświęcona
Anieli Chmielińskiej (1868-1936),
związanej z Łowiczem działaczki społecznej, inicjatorki założenia
łowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz
Muzeum PTK w Łowiczu. PTTK
w Łowiczu, którego koło przewodników nosi jej imię, rok ubiegły,
2016, dedykował tej postaci.
Warszawska wystawa, powstała
ze zbiorów udostępnionych przez
Muzeum w Łowiczu. Składają się
na nią archiwalia i zabytki związane z Anielą Chmielińską m.in.:
stroje ludowe, hafty, wycinanki,
plakaty, zdjęcia oraz wydawnictwa

książkowe i prasowe poświęcone
życiu i obyczajom Księżaków, które publikowane były w ówczesnej
prasie łowickiej.
Wystawa czynna będzie przez
miesiąc.
2 czerwca w dniu otwarcia wystawy, w Muzeum Historii Ruchu
Ludowego gościł łowicki Zespół
Śpiewaczy Ksinzoki oraz cztery pary taneczne Zespołu Mazovia Łowicz. Zespół wykonał koncert piosenek ludowych oraz kilka
utworów patriotycznych, które bardzo podobały się publiczności.
Uczestnicy uroczystości włączyli się do śpiewu, a potem do tańczenia łowickich walczyków, zapraszani do tańca przez tancerzy
z Mazovii.

Przed łowickim występem Joanna Bolimowska, kierowniczka
Ksinzoków powiedziała krótko,
skąd obecność zespołu w muzeum. Podkreśliła, że to Aniela
Chmielińska „wprowadziła” twórców ludowych z Księstwa Łowickiego na salony warszawskie i zagraniczne.
Członkowie zespołu, wśród
których jest wielu twórców ludowych, pamiętają o tym. Przyjechali do Warszawy, aby w tak
symboliczny sposób podziękować
za to Anieli Chmielińskiej i przypomnieć jej postać. Docenili to:
samorząd Łowicza i powiatu łowickiego oraz Bank Spółdzielczy
Ziemi Łowickiej, które sfinansowały wyjazd do Warszawy. mwk
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Łowicz|Święceniawkatedrze

Diecezja łowicka|uroczystośćwłowickiejkatedrze

Bp Osial wyświęcił
trzech diakonów

rekLaMa

Nowi księża diecezji łowickiej w czasie mszy świętej,nachwilę
przedwłożeniemornatów-ks.rafałworonowski(napierwszymplanie)
iks.SzymonSmółka.

wie mówił o wierze i Bogu. – Zastanawiałem się wówczas, co daje
mu taką wielką radość, wówczas
pojawiła się po raz pierwszy myśl
o wstąpieniu do seminarium – powiedział nam ks. Szymon. Gdy
uczył się w gimnazjum, wstąpił do
służby ministranckiej, ciągle jednak nie otrzymywał odpowiedzi
od Boga na pytanie, jakie ma wobec niego oczekiwania, odpowiedź
nadeszła w czasie młodzieżowej
pielgrzymki na Jasną Górę. Ks.
Szymon Smółka jest szóstym kapłanem z brochowskiej parafii, który otrzymał święcenia po II wojnie
światowej.
Ks. Rafał Woronowski przed
mszą, na której miał otrzymać
święcenia, powiedział nam, że
czuje podekscytowanie, na ten
moment pracował i oczekiwał
go przez 6 lat. Pierwsza myśl

o zbliżeniu się do Boga przyszła
w czasie przygotowań do sakramentu bierzmowania i w czasie
rekolekcji, które przeżywał w grupie Oazy. Wówczas, jak podkreśla, zaczął postrzegać Boga, jako
osobę, a nie wyabstrahowany byt.
Wiele wówczas w jego życiu uległo zmianie.
Czuł, że Bóg ma wobec niego
jakieś plany. Zbliżył się do ołtarza
jako ministrant i lektor. Co zaważyło, że wstąpił do seminarium? Jak
przyznał, dużą rolę odegrali księża,
którzy dali świadectwo tego, że kapłan jest człowiekiem, który chce
poświęcać się dla innych ludzi.
Przyznał jednak, że na pierwszym
roku w seminarium miał wątpliwości i pytania, spotkał wówczas
spowiednika ks. Pawła Kozakowskiego, który służył mu dobrą radą
i pomógł w wyborze.
tb

10 czerwca w łowickiej
katedrze bp Wojciech
Osial wyświęcił na
diakonów trzech kleryków
Wyższego Seminarium
Duchownego w Łowiczu:
Adriana Czerwińskiego
pochodzącego z parafii św.
Andrzeja Apostoła
w Łęczycy, Jakuba Kitę
z parafii św. Wawrzyńca
w Kutnie oraz Bartłomieja
Borowskiego z parafii św.
Stanisława Kostki z Łodzi.

W swoim kazaniu już na wstępie przypomniał, że posługa diakona polega na pomocy przy ołtarzu,
udzielaniu sakramentów i posłudze
miłosierdzia. Cała dalsza część poświęcona była temu, czym jest kapłaństwo, do którego prowadzi diakonat.
– Wszystko jest na wzór Chrystusa Dobrego Pasterza. Trzeba
całkowicie oddać się Panu Jezusowi, trzeba wyrzec się świata. Jednym z zewnętrznych znaków tego
wyrzeczenia jest droga celibatu –
mówił biskup. Podkreślał też, że
posługa diakona i kapłaństwo jest
to decyzja na całe życie, od której nie ma odwrotu. Jak to nazwał
papież Franciszek podczas ŚDM
w Krakowie – jest to podróż z biletem w jedną stronę.
Mówił też, że misja jest piękna,
ale też trudna i można się po ludz-

MirOSŁawawOLSka-kOBierecka

W sobotę, 3 czerwca w łowickiej katedrze miała miejsce uroczysta msza święta, w czasie której święcenia kapłańskie udzielone
przez ordynariusza diecezji łowickiej bp. Andrzeja Dziubę otrzymali dwaj alumni z Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu:
Rafał Woronowski z parafii pw.
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Skierniewicach oraz Szymon Smółka z parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św.
Rocha w Brochowie.
Biskup i po kolei wszyscy pozostali kapłani zgromadzeni w świątyni nałożyli na ich głowy swoje dłonie, a po włożeniu ornatów
nowi prezbiterzy zostali namaszczeni olejem krzyżma świętego.
Oprawę muzyczną mszy zapewnił
chór z parafii pw. św. Brata Alberta
w Sochaczewie.
Przed mszą rozmawialiśmy
z nowymi kapłanami. Ks. Szymon
Smółka powiedział nam, że przez
6 lat spędzonych w seminarium
przygotowywał się do tego dnia
i czuje wielką radość. – Dziś otwieram nowy rozdział życia – stwierdził. Dodał, że chce poświęcić go
na służbę Bogu i ludziom. Czuje,
że jako prezbiter musi się skupić na
duszpasterstwie w pierwszej parafii
do której trafi, będzie to czas kontaktu z wiernymi.
O powołaniu powiedział, że na
jego drodze życiowej zaważyło
w dużym stopniu świadectwo innych ludzi, przede wszystkim kapłanów: Jana Zielińskiego i Pawła
Olszewskiego – proboszczów jego
rodzimej parafii.
Powołanie zaczęło w nim się rodzić już w V klasie szkoły podstawowej, pod wpływem katechety
ks. Wojciecha Kluski, który cieka-

tOMaSZBartOS

Dwóch nowych kapłanów

W czasie święceń diakonatu klerycynaznakswojejuniżeniawobec
Bogapadająnatwarz.

ku lękać. Ale powołaniu trzeba zaufać i mieć wiarę, że Pan Bóg będzie w niej umacniał.
Przywołał też przykład księdza
proboszcza z dużym doświadczeniem, sprawującego posługę
w małej parafii, który oprowadzając biskupa po kościele, eksponował motto życiowe swojego
poprzednika: Będę zawsze głosił
słowo Boże, zawsze, nieustannie,
nawet gdyby pozostała tylko jedna osoba. Zapytał go o jego motto, a ten odpowiedział, że ma tylko
jedno słowo: „Idę”. – Jedno proste słowo, a ile w nim treści: gotowość, posłuszeństwo, oddanie,
rezygnacja z siebie, misja bez narzekania, naśladowanie Chrystusa, zero ludzkich oczekiwań i kal-

kulacji „gdzie będzie mi lepiej”.
Mówił też o tym, że bardzo ważne jest, aby diakoni i kapłani mieli
zawsze dobrą opinię, bo zła opinia
niszczy ich wiarygodność. Aby
wytrwać w powołaniu, potrzebują mocy Ducha Świętego, którą
trzeba czerpać z osobistej modlitwy. Trzeba trzeba narzucić sobie
rygor modlitwy i nie odsuwać brewiarza – który nazwał termometrem kapłańskiego zapału. – Jest
pierwszą rzeczą, która zostaje odrzucona przez kapłana tracącego
pobożność.
Na sobotniej uroczystości o wytrwanie w tym powołaniu modlili się rektor i wykładowcy WSD
w Łowiczu, inni księża, klerycy, rodziny diakonów i inni wierni. mwk
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kiernozia|coroczneprzedstawieniewwykonaniurodziców

szkola Marzena Bogucka. Przedstawienie podobało się dzieciom,
tym bardziej, że znały występujących „aktorów”.
Później dzieci bawiły się w pałacowych wnętrzach i parku pod
wodzą Wodzireja Arka z Łowicza
(Arkadiusz Sałek). Było wiele konkursów, puszczanie baniek mydlanych, malowanie twarzy, tańce itp.
Tego dnia odbyły się również,
drugie w tym roku w przedszkolu,
warsztaty kulinarne „Odżywiajmy
się zdrowo”, które przeprowadziły gospodynie ze Stowarzyszenia
Rozwoju i Współpracy w Niedzie-

liskach: Emilia Jaraźna, Katarzyna Sierota, Agnieszka Kobierecka,
Marzena Dudkowska.
Rodzice, dzieci i zaproszeni goście mogli zobaczyć jak odbywa
się przygotowanie oraz skosztować
wielu zdrowych smakołyków, m.in.
tarty ze szpinakiem, wcześniej
upieczonego chleba na zakwasie,
sera i masła własnego wyrobu, koktajli ze świeżych owoców i warzyw.
Ponadto ksiądz proboszcz Maciej
Zakrzewski oraz w imieniu gminy
sekretarz Jarosław Bogucki przekazali przedszkolakom słodkie upominki.
opr. mak

Dodatkowe certyfikaty w CV

rekLaMa

i rodzajów palet drewnianych,
cech i oznaczeń, które powinna
posiadać każda oryginalna paleta
EPAL oraz ich wartości rynkowej
w Polsce.
Młodzież
biorąca
udział
w szkoleniu, którego inicjator-

ką była nauczycielka przedmiotów zawodowych Paulina Wiosetek-Kraszewska, otrzyma imienne
certyfikaty wystawione przez Polski Komitet Narodowy EPAL. Taki
dokument może być dodatkowym
atutem na rynku pracy. oprac. aa

Teren zielony przy przedszkolu zamienił się tego dnia w prawdziwy park rozrywki. Zostały
na nim rozstawione m.in. karuzela
i dmuchańce, do których ustawiały się długie kolejki przedszkolaków i ich rodzeństwa. – Bardzo fajna zabawa, która sprzyja
integracji dzieci z różnych grup
przedszkolnych – oceniła pani
Magdalena z Łowicza. Po figlach
na zabawkach można było posilić się pysznościami z bogato zastawionych stołów. Kilkoro rodziców, a szczególnie tatusiów,
stanęło za rusztem grilla i serwowało dla wszystkich kiełbaski.
– Jesteśmy na tym pikniku już
któryś raz: wcześniej chodziła
do tego przedszkola nasza córka
Dominika, a teraz syn Sebastian.
Dzieci są zachwycone przygoto-

aGNieSZkaaNtOSiewicZ

W piątek, 9 czerwca, już
od godz. 15.00 dzieci
z przedszkola „Stokrotka”
i ich najbliżsi bawili się
na dorocznym festynie
rodzinnym. Atrakcji
było pod dostatkiem.

PrZedSZkOLewkierNOZi

W rolę Czerwonego kapturka wcieliłasiękatarzynaŻaczek.

Łowicz|SzkoleniezzakresuidentyfikacjipaletePaL
Uczniowie i absolwenci kierunku technik spedytor w „Ekonomiku” uczestniczyli 5 czerwca
w szkoleniu z zakresu identyfikacji palet certyfikowanych EPAL.
Podczas szkolenia poruszono zagadnienia dotyczące m.in.: typów

Wiele atrakcji dla przedszkolaków

Sophia ekwueme oraz edyta Anioł-Plichta(narękachtrzyma
cristiano)wspólniespędzałyczasnapikniku.ichdzieciuczęszczajądo
tejsamejgrupy„Muchomorków”.

wanymi atrakcjami, a my (rodzice – przyp. red.) czasami musimy
się rozdzielać, by zająć miejsce
w długich kolejkach do dmuchańców i karuzeli – mówili nam rozbawieni Edyta i Tomasz Gala
z Łowicza. – Najważniejszy jest
jednak uśmiech dziecka, bo w końcu po to się to wszystko robi – do-

dają. Jak mówi nam nauczycielka
z tego przedszkola Beata Więcek,
tego dnia przygotowania do festynu rodzinnego trwały już od rana.
– Trzeba było rozstawić namioty
i nadmuchać balony. Dzieci wprost
nie mogły się doczekać rozpoczęcia festynu i wspólnej zabawy – powiedziała nam.
aa

RZUT okiem|cZytaLiNaSaLiGiMNaStycZNeJ

ZeSPóŁSZkóŁPONadGiMNaZJaLNychNr2NaBLichu

W tym roku było to już dziewiąte przedstawienie, w którym występowali rodzice. Aktorzy co roku
zmieniają się, bo i dzieci wyrastają z przedszkola. W tym roku Złymi Wróżkami były Justyna Dylik i Emilia Kępka, Czerwonym
Kapturkiem – Katarzyna Żaczek,
babcią Jagą – Urszula Bogucka,
krasnoludkami: Monika Strzelecka, Edyta Wojtasiak, Katarzyna
Staszewska, Katarzyna Sierota,
Aleksandra Baranowska, Karolina Żakowska, narratorem Dawid
Wójcik, królem Dariusz Stelmaszczyk, wilkiem Albert Ciechomski, kotem w butach – Andrzej
Żakowski, Jasiem – Zbigniew
Żakowski. W rolę Małgosi wcieliła się natomiast dyrektor przed-
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Łowicz|Festynrodzinnyw„Stokrotce”

„Jaś i Małgosia”
dla dzieci w pałacu
Co roku w okolicach
Dnia Dziecka
rodzice i nauczyciele
przedszkolaków
z Kiernozi przygotowują
dla dzieci przedstawienie.
W tym roku, 2 czerwca,
przedszkolaki zostały
zaproszone do pałacu
w Kiernozi na krótki
spektakl inspirowany
bajką „Jaś i Małgosia”.
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każdyuczeńprzyniósłswojąksiążkę
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kupięstaremotocykle:wSk,MZ,

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

sprzedaż

domporemoncie,120mkw.,działka

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

yamahayBr125,tel.kom.

504-475-567.

Mieszkanie61mkw.,iiipiętro,kaliska,

tel.kom.664-767-412.

komar„romet”,850zł,tel.kom.

788-154-202.

SprzedamdomwNieborowie,stan

surowy,zamknięty,tel.kom.602-292-175.

SprzedammotorowerBenzerrouter

50,8,2013rok,10.000km,stanbdb,tel.
kom.691-778-707.

Bednary2,40haziemi;27arówz

drzewemprzyBzurze,tel.(46)838-62-02.

Sprzedammotocyklsportowo
turystycznyyamaha2000r.,tel.kom.
668-974-749.

kupno
Skupautdo5.000zł.uczciwawycena,

tel.kom.781-833-314.

FiatPunto,1.2benzyna/gaz,2004rok,

polifcie,5-drzwiowy,stanbdb.iFiatPunto
1.1,1999rok,zgazem,bordowymetalik,
cenaatrakcyjna,tel.kom.513-375-786.
FiatSeicento,1.

1benzyna/gaz,2001
rok,1.200zł,tel.kom.723-266-065.

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

FOrdc-Max,1.816V,2004rok,

rzeczywistyprzebieg157.000km,stan
idealny,tel.kom.604-706-309.

absolutniekażdeauto,tel.kom.

509-837-633.

FOrdFocus,1.8tdci,2004rok,

klimatyzacja,tel.kom.604-833-866.

autoskup,płacimynajlepszeceny,całe

iuszkodzone,tel.kom.604-191-186.

FOrdMondeo,1.8benzyna,1998rok,

okazyjnacena,tel.kom.515-749-788.

kupiękażdeautodo3.000zł,tel.kom.

691-270-855.

FoRD Transit, 2.4 TD, 2005 rok,
granatowy, autobus 18-osobowy, stan
dobry, tel. kom. 605-841-717.

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

Skup pojazdów samochodowych.
Zaświadczenia do Wk. Sprzedaż
części, tel. kom. 605-695-882.
Skuppowypadkowych,starych,

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

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

hyuNdaii10,1.0benzyna,2012rok,

tel.kom.665-431-100.
hyuNdaii20,1.4d,2012rok,kupiony

wsalonie,serwisowany,bezwypadkowy,
cenakonkurencyjna(wrozliczeniu
przyjmętańszy),tel.kom.513-375-786.
MaZda323F,1.6benzyna,X.2002rok,

200.000km,srebrnymetalik,tel.kom.
606-702-148.

Seatibiza,tdi,2007rok,tel.kom.

508-911-282.

VwGolf,1.9,1999rok,5-drzwiowy,

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

Seatibiza,1997rok,zadbany,tel.kom.

534-977-949.

VwPassat,1.9tdi90kM,1998rok,tel.

kom.608-011-466.

Seattoledo,2.0,2007rok,150.000

km,czarny,tel.kom.606-702-148.

VwPassatkombi,2006rok,tel.kom.

693-652-223.

Seicento,2001rok,tel.668-380-984.


VwPassat,1.9tdi,2005rok,sedan,

tel.kom.695-329-171.

Seicento,1.

1gaz,2001rok,tel.kom.
783-238-364.
SkOdaFabia,1.4benzyna,2000rok,

tel.kom.508-899-393,po17.00.
SkOdaFabia,1.416V,benzyna/gaz,

2003rok,tel.kom.605-137-883.
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,1.6benzyna,2005

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

VwPassat,1.6tdikombi,2010rok,

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

garaże

działkębudowlano-rolnąopow.3,45

ha,Bielawy,tel.kom.725-132-080.

sprzedaż
Garażblaszany4x8,tel.726-116-136.

Garażwolnostojący,tuszewska,

nawysokościBursztynowej,tel.kom.
601-946-284.
Garażsprzedam,wynajmę,kościuszki,

Stryków,tel.kom.603-642-202.

VwPolo,1.0,1998rok,tel.kom.

693-051-319.

wynajem
PoszukujęgarażuwŁowiczu,tel.kom.

607-850-855,(17:00-22:00).

nieruchomości
kupno

OPeLcorsa,1.0,2000rok,tel.kom.

534-781-117.

VOLVOc70,2006rok,kabrioletz

metalowymdachem,tel.602-657-161.

Vwtransporter,1995rok,tel.kom.

516-538-983.

kupię/przyjmęwdzierżawęziemię,tel.

kom.696-736-701.

OPeLcorsakomfort,1.4benzyna,

1997rok,tel.kom.698-739-309.

Vwcrafter,2006rok,3-osobowy,

24.200km,tel.kom.693-542-137.

inne

OPeLcorsa,1.3,2004rok,

klimatyzacja,tel.kom.698-023-262,
696-198-181.

VwGolfiii,2.0Gti,LPG,1995rok,

1.600zł,tel.kom.512-476-760.

Ziemięrolnąpowyżej1haprzy

drodzedo15kmodŁowicza,tel.kom.
888-431-443.

daewOOLanos,1.5benzyna/gaz,

2000r.,tel.kom.692-696-669.
daewOOleganzabenzyna/gaz,2000

rok,tel.kom.668-117-939.
Fiat126pe,2000rok,55tys.km,stan

dobry,tel.(42)719-48-39.
Fiat126p,sprzedam,tel.kom.

789-101-800.
Fiat500,1.3,2008rok,iwłaściciel,

bezwypadkowy,tel.kom.785-584-900.
Fiatducato,2.3,2011rok,tel.kom.

516-755-833.

OPeLinsignia,2.0cdti,2010rok,tel.

kom.503-953-444.
OPeLMeriva,1.8,2005rok,tel.kom.

692-530-711.

dom293mkw,stansurowyotwarty,

działka1900mkw,wszystkiemedia,
Łowicz,ul.Grunwaldzka,tel.kom.
501-932-818.
Sprzedamdziałkę3.000kmw,

Strugienice,tel.kom.501-630-017.

Mieszkanie48mkw,Bratkowice,

sprzedam,tel.kom.508-174-505.

kupiękażdąnieruchomość:ziemię,

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

citrOËNXsara,1.9d,tel.kom.

511-311-145.

Budowlana,1.

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

Przyjmęwdzierżawęlubkupięgrunty

rolnewBocheniu(bardzodobrewarunki),
tel.kom.601-857-267.

Vwtouran,2.0tdi,2005/2006

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

OPeLFrontiera,1992rok,sprzedam

lubzamienięnaciągnik,8.800zł,tel.kom.
506-355-899.

działkazpozwoleniemnadziałalność,

Parma,tel.kom.606-257-120.

VwSharan,1.9tdi,2008rok,

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

tOyOtayaris,1.0benzyna/gaz,2007

rok,3-drzwiowa,srebrnymetalik,tel.kom.
601-509-043.

citrOËNBerlingo,1.4benzyna,2003

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

dom,Łowicz,tel.kom.880-651-700.


tOyOtayaris,2004rok,tel.kom.

882-404-160.

OPeLastra,1.7diesel,2011rok,kombi,

tel.kom.507-150-766.

citroenXsara,2001rok,1.400zł,tel.

kom.606-924-645.

Pilnie!domwŁowiczu.stansurowy,ok.

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

Sprzedam3,5haziemi,wola

Stępowska,gm.kiernozia,tel.kom.
501-504-723.

sprzedaż
BMwX1,2013rok,tel.kom.

660-408-769.

Ziemiarolnazmożliwościązabudowy,

2,4ha,gm.domaniewice,tel.kom.
794-944-434.

kupięziemię,gm.Łyszkowiceiokolice,

tel.kom.502-602-463.

NiSSaNalmeratino,2.2dci,2001rok,

tel.kom.669-015-836.

BMw318,2.0benzyna,2004rok,143

kM,tel.kom.660-456-516.

Mieszkanie,Starzyńskiego6/47,iiip.,

tel.kom.660-312-018.

VwPolo,1.416V,2002rok,5-drzwiowy,

woryginale,stanrewelacyjny,tel.kom.
604-706-309.

tOyOtacorolla,d4d,2004rok,i

właściciel,5-drzwiowy,stanbdb.,tel.kom.
602-449-356.

ZłomowaniePojazdów-zaświadczenia,

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

OPeLastraii,1.7cdti,2005rok,

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

SprzedammieszkaniewBorowie,tel.

kom.503-608-793.
działkarolna5,5ha,kalinów,tel.kom.

508-920-942.

Sprzedamgaraż,ul.tuszewska,Łowicz,

tel.kom.533-721-720.

VwPolo,2006rok,5-drzwiowy,

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

Budowlano-rolna,2,6ha,220x117m,

rzeczka,wolaSzydłowiecka,tel.kom.
603-878-783.

Sprzedamchoppera150lubzamienię

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

VwPassat,1.9tdi,1999rok,stan

dobry,8.500złdonegocjacji,tel.kom.
603-201-092.

VwPolo,1.4benzyna,2000rok,tel.

kom.513-170-880.

działka4,6ha,Łazin,tel.kom.

501-020-993.

Sprzedamskuterpoj.50,rok2008,tel.

kom.534-781-117.

Barton50,tel.kom.501-583-327.


samochodowe

Sprzedamtaniodziałkębudowlaną,5

kmodŁowicza,tel.kom.509-231-973.

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.

Opony,felgizNiemiec,hurtownia.

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

motorowe

VwGolfV,1.4benzyna,2007rok,tel.

kom.604-403-654.

kupno

VwGolfV,1.4FSi,2004rok,stanbdb.,

tel.kom.513-329-718.

kolekcjonerkupistaremotocykle,

samochody,części,tel.kom.513-185-357.

Bratkowice60mkw.,blok34,tel.kom.

691-961-280.
Mieszkanie44mkw.,Noakowskiego1,

iiip.,tel.kom.512-088-422.
działkabudowlana,0,

15ha,tel.kom.
727-568-262,Otolice.
Sprzedamziemięrolną5,60haw

Nieborowie,tel.kom.662-128-508.

sprzedaż

Sprzedampilnieitaniokawalerkę26

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

działkarolno-budowlana9.300

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

działkębudowlanąZdunyNowe,tel.

kom.513-170-880.

działkabudowlana,Mysłaków,tel.kom.

692-363-474.

Siedliskozestawemidziałkątanio

sprzedam,tel.kom.504-571-878.

Sprzedamdziałkębudowlaną3.000

mkwwewsiGzinkaprzywrzeczku,tel.
kom.733-750-101.

Mieszkanie46mkw,niskiczynsz,

ogrzewanienagazziemny,Łowicz,tel.
kom.792-246-278.

OPeLVectrac,1.8benzyna,2003

rok,rzeczywistyprzebieg138.000
km,woryginale,bezwypadkowy,stan
rewelacyjny,tel.kom.513-375-786.
OPeLVectra,1.9cdti150kM,2008

rok,kombi,tel.kom.606-486-555.
OPeLZafiraB,1.9dti,2006rok,czarny

metalik,7-osobowy,wzamianiemogę
przyjąćmniejszy,tel.kom.604-706-309.
PoloNeZ Truck, tel. 602-537-502.

Fiatducato,2.0Jtd,2003rok,tel.

kom.603-103-174.

reNauLtScenic,1.9dti,2000rok,tel.

kom.693-943-718.

FiatPanda,2003rok,tel.kom.

608-585-389.

reNauLtScenic,1.9dci,2001rok,tel.

kom.602-241-042.

FiatPunto75SXbenzyna,1998rok,

zadbany,tel.kom.538-404-679.

reNauLtScenicii,1.9dci,2003rok,

małyprzebieg,tel.kom.883-680-424.
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„ewa”,P.PaPierNik;DomANieWiCe,uL.GŁówNa26,SkLePP.JakuBiak;GąGoliN PoŁUDNioWy,SkLeP„kOS”;HUmiN 1A,SkLePP.GreFkOwicZ;iŁóW:PL.ryNekStarOMieJSki2a;SkLePP.PaPierOwSkieGO;kieRNoZiA,
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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”.
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www.lowiczanin.info
Sprzedamdziałkęzdomemwstanie

surowym,domaniewice,tel.kom.
793-946-596.
domek60mkw.,działka6.000mkw.,

budowlano-usługowa,narożna,Łowicz,
tel.kom.603-878-783.
Mieszkanie33mkw,iiipiętro,os.

Starzyńskiego,tel.kom.697-144-875.
Łąkazlasem,1,5ha,Strugienice,za

Bzurą,tel.kom.661-230-235.
Sprzedamdziałkęrekreacyjną,prąd,

woda,tel.kom.797-537-158.
Sprzedammieszkanie32mkw,os.

Starzyńskiego,tel.kom.793-997-819.
Sprzedamdziałkęrekreacyjną,tel.kom.

795-563-722.
Sprzedamgospodarstworolnewrazz

budynkami13h,okoliceZosinowa,tel.
kom.535-201-784.
Ziemiaorna,3.67ha,Bobrowa,tel.kom.

606-626-575.
domwGłownie,sprzedam,tel.kom.

697-327-976.
działka6.600mkw.,zdomem

drewnianym,BąkówGórny,tel.kom.
607-517-238.
Sprzedamdziałkęrolną2,07hawtym

3.000mkwbudowlana,2kmodŁowicza,
tel.kom.791-385-510.
działki,tel.kom.512-490-910.

Sprzedammieszkanie27mkw.zc.O.w

Głownie,tel.kom.507-359-112.
Łąka1,

13ha,Otolice,tel.kom.
793-969-908.


dosprzedania2ha,woda,prądwulicy,

Bratoszewice,tel.kom.698-561-760.

zamiana

krajzegakompletna,szlifierkataśmowa,

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

działkabudowlana1.400mkw.,

chąśno,tel.kom.666-287-727.

Zamieniękawalerkę(Powstańców)na

większelubkupię(teżPowstańców),tel.
kom.725-799-487.

Linastalowa14,około90m,tel.kom.

506-771-822.

Sprzedamdomekopowierzchni41

mkwwcentrumGłowna,tel.kom.694684-235,505-097-860.
domekcałoroczny,woda,prąd,2

pokoje,kuchnia.działka50a,18km
odŁowicza/Sochaczewa,tel.kom.
698-068-945.
działkabudowlanawŁowiczu-tanio

sprzedam,tel.kom.508-120-128.
działkabudowlana2.700mkw.,

centrumdmosina,ogrodzona,media,
domekletniskowy,tel.kom.727-753-907.
Pilniesprzedamgospodarstwo6haz

budynkami,tel.kom.696-440-845.

Żwir16-32doogroduidrenażu,tel.

kom.601-239-779.

Poszukujępokojudowynajęcia

wŁowiczu,tel.kom.607-850-855,
(17:00-22:00).

Sprzedamdziałkęnr1878/2przy

Poznańskiej,5.000mkw.,tel.kom.
887-700-737.

Budyneknadziałalnośćgospodarczą,

tel.kom.508-953-694.
Pokój,tel.kom.883-363-814.

Bardzoładne,wpełniukompletowane

39mkw.przyul.Grunwaldzkiej(850zł+
opłatylicznikowe),tel.kom.530-466-516.
Firmawynajmiepomieszczenie

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

osobiepracującej(niepalącej),tel.kom.
604-597-129.

Sprzedam3,5harolne,zmożliwością

podziałunamniejszeizabudowy,
wincentówk/koszelówki,gm.Łąck,tel.
kom.508-321-600.

Lokaldowynajęcia30mkw.z

zapleczemitoaletą,11Listopada2,tel.
kom.691-715-550.

domwŁowiczu,Żwirkiiwigury7a,

280.000zł,tel.kom.500-287-713.

Nadziałalnośćgospodarczą400mkw

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

Bratoszewice-sprzedamnowydom

parterowyzpoddaszemużytkowymo
pow.76mkw.zdziałkąopow.1.137mkw.,
tel.kom.607-147-988.

rógwarszawskiejidworcowej

wŁowiczu40mkwnadziałalność,
tel.(46)837-42-46,tel.kom.605-578-502.

Mieszkanie,NoweZduny,85.000zł,tel.

kom.604-122-730.

wynajmęlokal46mkw,Łowicz,

ul.3Maja2,tel.kom.602-657-161,
608-621-402.

Sprzedammieszkaniewłasnościowe

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

wynajmęmieszkanieok.40mkww

Głownie,naosiedluSwoboda,od1lipca.
Świetnalokalizacja,tel.kom.605-630-705,
605-226-112.

Ziemia2,20ha,BogoriaGórna24,tel.

kom.609-075-682.

wynajmęzakładfryzjerskilubgabinety

lekarskie,Lniana1(przykaliskiej),tel.
kom.515-122-403.

Sprzedamdziałkęrekreacyjną,ul.

Łódzka,tel.kom.603-555-327.

Poszukujędomkunawsi,tel.kom.

694-515-130.

rekLaMa

Zbiornikiplastikowe1000-litrowe,

skrzynkiuniwersalnedrewniane,tel.kom.
508-953-694.

Sprzedammieszkanie37mkw,os.

Starzyńskiego,pokapitalnymremoncie,
zesprzętemrtV,aGd,tel.kom.
880-517-623.

Sprzedamziemię2,24lub4,5ha,Psary,

tel.kom.604-260-576.

Gospodarstwo1,4ha,budynki,Sypień

14k./Nieborowa,tel.kom.518-443-192.

sprzedaż różne

kliniecpodkostkęiutwardzeniaterenu,

tel.kom.601-239-779.

Budynekgospodarczynawsi,tel.kom.

508-953-694.

Sprzedamdziałkirekreacyjno
budowlane,100modjeziora,zdojściem
dorzeki,wZaździerzuk/koszalówki,gm.
Łąck,tel.kom.508-321-600.

Beczkaocynkowana1.000l,tel.kom.

880-099-514.

Ładne52mkwwOzorkowie.Salonz

aneksem+sypialnia,taras,piwnica.do
wprowadzenia,umeblowane.chętnie
zamiananaŁowicz,tel.kom.605-130-059.

Budowlano-rolna,9.400mkw.,Polesie,

rzeka,możliwośćwykopaniastawu,tel.
kom.603-878-783.

działkibudowlane,Strzelcew,tel.kom.

660-911-451.

kupiętopolę,dęba,inne,tel.kom.

696-379-599.

Produkcja,sprzedażkruszywa

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

wynajem

Overlockyamato,tel.kom.608-109-634.


Przyjmęziemię,gruz,glinę,korzenie,

tel.kom.508-282-349.

Sprzedammieszkanie52mkw,Łowicz,

os.tkaczew,tel.kom.731-724-938.

Syndyksprzedamieszkanie57,86mkw.

wStrykowie,Staryrynek,iVp.,120.000
zł.Ofertaważnado30.06.2017,tel.kom.
723-163-760.

dowyrwania3hasadujabłonowegoza

drewno,tel.kom.665-464-794.
Sprzedamkruszywanadrogi,wjazdy,

odbieramyodpadygruzizremontów,
kupięzłom,tel.kom.695-416-747,
607-350-968.

extraczarnaziemiaogrodowa,

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

wynajmęlokalmieszkalny55mkw.

(3-pokojowe,kuchnia),Łowiczul.Zduńska
40,kaucja1.500zł,tel.kom.607-442-383.

Łowicz,72mkw,parter,tel.kom.

698-581-666.

Przyjmęczarnąziemięna

wyrównanieterenu,Łowicz,tel.kom.
515-268-775.

Sprzedamdziałkębudowlaną,

Łyszkowice-wrzeczko,tel.607-264-365.

SprzedamdomwewsiJasieniecopow.

160mkw.orazpompęgłębinową5,5kw,
tel.kom.664-378-355.

Sprzedamdziałkibudowlanew

Bobrownikachwbardzoatrakcyjnym
miejscu,tel.kom.604-169-278.

Bramy+furtka,tel.kom.506-771-822.


kupno różne

Żwir2-8,tel.kom.601-239-779.


drewnokominkowe,opałowe(buk,

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

wełniaknowy,tel.kom.726-732-589.

Butydostrojułowickiego,r.35,tel.kom.

502-404-036.
Sprzedamladęchłodnicząwitrynową,

tel.kom.605-539-291.
krokwybudowlane,zesłupów

telefonicznych,tel.kom.691-033-754.
Betoniarki,części,naprawa.

rusztowania,tel.kom.510-124-700.
Stółzkrzesłami,0,9x2m,możliwość

rozłożenia,tel.kom.607-343-404.
Jajawiejskie,tel.kom.665-159-353.
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Przyjmędopizzeriikierowcęnastałe

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

Zatrudniękierowcękat.c+ew

transporciekrajowym.atrakcyjnezarobki,
stałezatrudnienie,tel.kom.608-394-596.

Zatrudniędekarzylubpracownikado

przyuczenia,okolicedmosina,tel.kom.
609-846-316.

Pracaprzywarzywach(bób),tel.kom.

696-441-178,Sierżniki.

Zatrudnię szwaczki do szycia
dzianiny, atrakcyjne zarobki, praca od
zaraz, tel. kom. 603-426-101.
Przyjmępracownikadodociepleń,tel.

kom.607-612-176.
Zatrudniędostawianiaściang/k,

sufitów,szpachlowania,tel.kom.
500-027-261.
Zatrudniękierowcękat.c+e

wtransporciekrajowymlub
międzynarodowym,tel.kom.607-267-206.
Zatrudniękierowcękat.c+ez

doświadczeniemwruchukrajowymz
naczepą-chłodnią,tel.kom.668-946-210.
Tonsmeier Centrum zatrudni
osobę na stanowisko kierowcaładowacz, wymagana kat. C, praca na
terenie Żyrardowa, Łowicza i okolic,
tel. (46) 830-35-25.
Zatrudniękierowcęc+e,pokraju,tel.

kom.604-557-182.
Zlecę przeszycie, dzianina, Głowno,
tel. kom. 509-852-909.
Zatrudnię szwaczkę, Głowno, tel.
kom. 509-852-909.
Zatrudniękierowcęc+ez

doświadczeniem,kraj,tel.kom.
662-190-347.

wyprzedażpłytekchodnikowych

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

tanioopryskiwaczplecakowy

spalinowyStihl,małoużywany,tel.kom.
667-854-120.

Drewno kominkowe i opałowe, pelet
drzewny, brykiet drzewny, tel. kom.
504-010-550.

krajzegę,silnik4kw,tel.kom.

604-574-299.

Zatrudnięsprzedawcówart.

hydraulicznych,drzwiipodłóg,tel.kom.
602-587-341.

tanio:kanapa,kuchniagazowa,

kosiarkaelektryczna,tel.kom.
609-219-294.

Zatrudniędopizzeriikierowcęoraz

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

Sprzedamsegmentpokojowy,tel.kom.

606-438-323.

Przyjmędopizzeriikelnerkęz

możliwościąprzyuczenia-pracanastałe
orazpomocnakuchnię-weekendowo,
tel.kom.601-846-354.

kruszywa,piasek,żwir,ziemia

ogrodowa.robotyziemne,wyburzeniowe,
transportmaszynbudowlanych,
rolniczych,tel.kom.693-565-564.
Piasek płukany, pospółka, żwir,
podsyp, tel. kom. 600-895-026.
drewnokominkowe,opałowe,tel.kom.

504-257-615.
Zbiornikiplastikowe,1.000-litrowe,

tel.kom.502-919-192.
Stemplebudowlane,słoma

wbelach,mieszanka,tel.kom.
511-679-231.
Tartak Głowno oferuje drewno
kominkowe, tel. kom. 609-178-680.

SprzedamfalownikiSiemensa0,55kw,

0,25kw;zgrzewarkędodrutu0,1-1,5mm,
tel.kom.507-815-527.
dwieparydrzwipokojowych,

tel.(46)837-94-59.
waga50t.wymontowana,tel.kom.

606-357-786.
Słoiki,tel.kom.516-347-960.

Oddamzadarmoziemięzwykopu,

gruz,tel.kom.602-524-960.
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Zatrudnięosobydozbioru

truskawekzdowozem,młoda
plantacja,dużeowoce,tel.kom.787982-333,697-286-861.
hurtowniabudowlanawStrykowie

zatrudnikierowcówc+e.atrakcyjne
wynagrodzenie,tel.kom.601-153-348.
Zatrudnięmechanikasamochodów

ciężarowych/pomocnikamechanika,
pracawŁowiczu,tel.kom.
600-357-428.

Zatrudniędozbiorutruskawek,tel.kom.

515-592-892.
osoba do produkcji i montażu
rolet markiz. Wymagane zdolności
manualne i umiejętności
ogólnomonterskie. Prosimy o CV na
e-mail: biuro@vesal.pl lub, tel. kom.
501-033-415.
Zatrudnięekspedientkidosklepu

spożywczego,dobrewarunkizatrudnienia,
tel.kom.512-088-422.
Zatrudnięchałupniczkędoszycia

szlafroków,stałapraca,tel.kom.
601-306-165.
Zatrudnięoperatorakoparki,koparko
ładowarki,kierowcęc,c+e,tel.kom.
601-239-804.
Zatrudniękierowcękat.c+e,transport

krajowy,tel.kom.509-634-002.
Zatrudniędozbiorutruskawek,tel.kom.

509-853-384.
Zatrudniękierowcęc+ewtransporcie

krajowymimiędzynarodowym(kontenery)
orazpracownikabiurowego,tel.kom.
693-441-700.
Zatrudniędozbiorubobu,tel.kom.697
693-641,511-144-345.
rwanietruskawek,Nowostawydolne,

tel.kom.696-658-344.
Zatrudniękierowcękat.c+e,kraj,

zagranica,tel.kom.605-094-166.
Zatrudniępomocnikamechanika

samochodowego(tir-y),tel.kom.
605-094-165.
Zatrudniędozbiorutruskawek,tel.kom.

660-048-076.
Zatrudniędobobu,8zł/h,tel.kom.

665-443-432.
Zatrudnimydowymianyliczników,tel.

kom.698-301-203.
Zatrudnię do zbioru bobu, tel. kom.
661-681-278.
Zatrudniędozbiorubobu,tel.kom.

601-328-131.
Zatrudnięosobydopracyprzybobie,

tel.kom.663-715-976.
Zatrudnię kierowcę C+e, kraj,
atrakcyjne wynagrodzenie, tel. kom.
661-541-350, 601-069-699.

Ziemiaogrodowa:czarnoziem(z

transportem),tel.kom.537-180-085.

Ladachłodniczaprzeszklona,

witrynachłodniczanaciasto,wagaz
wysięgnikiem,metkownica,tel.kom.
793-316-110.

kosiarkispalinowe,firmowe,tel.

kom.511-345-546.

huśtawkaogrodowa,duża,tel.kom.

511-311-145.

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

rowerdamski.Sprężarkado10a

zprzewodem30-metrowym,tel.kom.
533-721-720.

traktorekdotrawy,koszenie102cm,

tel.kom.604-931-629.

wersalka,tel.kom.533-721-720.


Zatrudniękierowcęc+e,nakraj,tel.

kom.889-907-194.

Poszukujęodzarazchałupniczekdo

szyciaodzieżyniemowlęcej,tel.kom.
603-361-460.

praca

Przyzbiorzetruskawek,tel.kom.

723-105-021.

Zatrudniędozbiorutruskawek

(Skaratki),tel.kom.505-904-027.
Zatrudniętynkarza15zł/h,tel.kom.

692-157-417.

kierowcac+e(codzienniewdomu),tel.

kom.693-618-750.

Zatrudniękierowcękat.c+ez

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

Zatrudniękierowcędorozwożeniapizzy

(Łowicz),tel.kom.724-207-537.

Zatrudniędozbiorubobu(praca

okoliceŁowicza),tel.kom.605-591-610.

Zatrudniępomocnika

kucharza(możliwośćprzyuczenia
dozawodu),Łowicz,tel.kom.
721-680-807.

Zatrudniędozbiorubobu,tel.kom.

668-181-142.

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


tregryzrozbiórki2szt.,tel.kom.

516-552-444.
waga60t.,tel.kom.606-257-120.

Podkładykolejowe,tel.kom.

726-116-136.
komputer+monitor,tanio,tel.kom.

604-497-153.
Sprzedamprzewódsiłowy5x2,5na

gumie,tel.kom.781-962-058.
Łubiankidrewniane,nowe,tel.kom.

792-902-783.
kanapyskórzane(jaknowe!,m.in.

gabinetowa),fotelLudwik,komoda,
szafa(drewniana,sosnowa),tel.kom.
508-411-270.

dam pracę

Zatrudniękelnerkę(możliwość

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

Zatrudniękierowcękat.c,stałe

trasy,możliwośćprzyuczenia,Łowicz,
kiernozka12,tel.kom.600-357-428.
Zatrudniękierowcę,c+e,kraj,tel.kom.

505-003-844.
Zatrudniękierowcęc+e,Polska
Niemcy,tel.kom.505-003-844.

Zatrudnię kierowcę C+e, w kółkach,
Finlandia-italia, tel. kom. 793-500-433.
Zatrudnięhydraulika,pomochydraulika,

tel.kom.691-991-000.

dozbiorutruskawek,zatrudnię,tel.

kom.695-727-596.
Zatrudnię kucharkę, kucharza,
pomoc w restauracji, tel. kom.
604-208-588.

dozbiorutruskawekGłowno,tel.

kom.604-260-576.
SzukamosobyzŁowiczadopomocy

wsprzedażyzabawekwwekendydo45
lat,tel.kom.601-523-534.
Zatrudnięludzidozbiorutruskawek,

tel.kom.607-889-451.
Zatrudniękierowcękat.c+ew

transporciekrajowym,naczepa
chłodnia,dobrezarobki,tel.kom.
608-067-847.
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Szwalnia w Głownie zatrudni
szwaczki, stała praca, tel. kom.
608-496-344.
Zatrudnię murarza, tynkarza,
pomocnika oraz do ociepleń, tel. kom.
513-985-412.
Zatrudnię kierowcę C+e, transport
międzynarodowy. Wysokie zarobki,
wyjazdy tygodniowe, tel. kom.
502-605-719.
Zatrudnię do zbioru truskawek, tel.
kom. 509-065-711.
Zatrudniękierowcędorozwozugazu

naterenieGłownaiokolic,tel.kom.
600-237-175.
Zatrudniędopracyprzybobie,tel.kom.

790-575-493.
Zatrudnię do zbioru truskawek, tel.
kom. 661-852-737, Płaskocin.
Zatrudniękierowcękat.c+enakraj,

okoliceBrzezin,tel.kom.724-386-048.
Zatrudniępracownikadoprac

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

793-930-278.
Przyjmędozbiorubobu,tel.kom.515
121-410,509-075-374.
Firmazatrudnikierowcękat.c+ew

ruchukrajowymbądźmiędzynarodowym,
tel.kom.602-389-703.
Praca w gastronomii (lody,
hamburgery), tel. kom. 509-854-421,
501-788-231, Łowicz.
Zatrudniędozbiorubobu,tel.kom.

693-370-407.
Zatrudniędozbioruwarzyw,odzaraz!,

tel.kom.693-370-407.
Zatrudnię szwaczkę do szycia
skarpet na Rosso i formowaczkę, tel.
kom. 609-135-492.
Przyjmędobobu,tel.kom.

668-479-883.
Przyjmędozbiorubobu,tel.kom.

508-130-791.
kierowcędobaru,elastyczne

godzinypracy,Głowno,tel.kom.
508-593-330.
Zatrudnimysprzedawcówz

doświadczeniem.cVnależyskładać:
PSS-Łowicz,os.kostka20,tel.kom.
535-338-124.
Poszukujętynkarzyidociepleniowców,

tel.kom.505-102-406.

FirmaBiSwSkierniewicachzatrudni

doświadczonegomonteramebli,
lakiernikameblowego,pomocnika
lakiernikaoraztechnologana
atrakcyjnychwarunkach,tel.kom.
601-344-142.
Zatrudniędozbiorubobu,Błędów,tel.

kom.515-837-676.
Przyjmędobobu,tel.kom.782-116-597.

Zatrudniękierowcównabusydo

3,5t,katB.trasymiędzynarodowe4/1.
Poszukujemyrównieżkierowcykat.c,tel.
kom.793-666-876.
Zatrudniędozbiorutruskawek,

Płaskocin,tel.kom.669-560-392.
dozbiorubobu,tel.kom.600-410-385.


FirmaStevenzatrudniSpecjalistęds.

gospodarkimagazynowej,doświadczenie
milewidziane.Ofertypracyproszę
kierowaćnaadres:praca@steven.pl.
Zatrudniędorwaniatruskawekibobu,

tel.kom.723-069-623.
Zatrudniędozbioruogórka

gruntowego,Zielkowice,tel.kom.
501-649-064.
Zrywaniebobu,tel.kom.795-632-036.

dozbiorubobu,tel.kom.695-305-044.

Zatrudnięzbrojarzy.Pracaodzaraz

wwarszawie,od17zł/h,możliwość
zakwaterowaniaorazzaliczek
tygodniowych,tel.kom.695-803-240.

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

docieplaniebudynków,stropodachów

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

tel.kom.668-591-725.
dociepleniabudynków,elewacje,

glazura,terakota,adaptacjapoddaszy,
kompleksowewykończeniawnętrz.FVat,
tel.kom.606-737-576.
Usługi koparko-ładowarką, młotem
hydraulicznym; koparką gąsienicową,
tel. kom. 790-606-451.
Bramyprzesuwne,ogrodzenia,siatka,

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

Przyjmędozbiorutruskawek,tel.kom.

505-356-014.

Poszukujępracownikagospodarczego

zuprawnieniaminawózekwidłowy,tel.
kom.668-024-384.

Brukarzazdoświadczeniemzatrudnię,

wysokiezarobki,tel.kom.667-837-817.

dozbiorubobuitruskawek,tel.kom.

601-503-321.

Okna:naprawa,regulacja,tel.kom.

609-135-411.

Zatrudniękierowcękat.c,stałatrasa

województwołódzkie,pracawStrykowie,
tel.kom.503-692-808.

Zatrudniękierowcęc-e,pracana

kontenerachwrelacjihamburg-Polska,tel.
kom.509-784-126.

Bielenie,wapnowaniepomieszczeń

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

dorozwożeniapaczeksamochodem

osobowym,umowa,tel.kom.
608-350-073.

Pilniezatrudniędozbiorutruskawek,tel.

kom.514-939-949.

Przyjmędobobu,tel.kom.533-685-667.


szukam pracy

Zatrudniludzidozbiorutruskawek,

wysokastawka,tel.kom.784-720-912.

dyspozycyjnyemeryt,kat.B,tel.kom.

504-352-822.

Przyjmędozbiorubobu,4osoby,z

dowozem,tel.kom.512-874-011.

Muzyk-instrumentalista(akordeon)

zdyplomempoPaństwowejSzkole
Muzycznejiist.dołączydozespołu
zarobkowegowweekendy,tel.kom.
737-868-827.

Zbiórbobu,tel.kom.725-875-589,po

20:00.
Zatrudnięelektryka,automatyka

zuprawnieniamiSePdo1kw,mile
widzianedoświadczeniezawodowe,tel.
kom.793-098-999.
autoSzkoławGłowniezatrudni

instruktoranaukijazdykat.B,tel.kom.
603-048-912.
Przyjmędorwaniatruskawekw

Bednarach,tel.kom.668-187-844.
Pilnie zatrudnimy ekspedientkę
do sklepu ogólnospożywczego.
Atrakcyjne zarobki, stała praca,
Domaniewice, tel. kom. 783-295-720.
kierowcanabusakraj,tel.kom.

691-650-160.
dozbiorutruskawek,możliwynocleg,

tel.kom.696-463-323.
Przyjmiemydopracykelnerkina

weekendyikucharzado„OberżyPod
ZłotymProsiakiem”wNieborowie,tel.
kom.530-319-063.

Zatrudniępracownikównabudowę

(docieplenia,dachy,wykończenia),tel.
kom.600-262-935.

Zatrudnimymagistraitechnikafarmacji.

PracawokolicyŁowiczalubStrykowa.
cVna:farmacja.praca@vp.pl,tel.kom.
602-255-161.

Zatrudnięosobydozbiorubobu,tel.

kom.501-454-304.

Przyjmę brukarzy i pomocników, tel.
kom. 508-286-519.

Przyjmękierowcę-skoczka,bazaw

Głownie,tel.kom.695-248-808.

Zatrudniępracowników

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

Przyjmękierowcęc+e,ruchlokalny,

transportzboża,tel.kom.695-248-808.

Pomocniknabudowy,tel.kom.

691-736-552.
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Saksofonista-wokal,tel.kom.

692-101-989.

usługi wideo
wideofilmowanie,fotografowanie,

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

606-852-557.
wideofilmowanie:Fullhd,dVd,Blu
ray.Fotografia,tel.kom.698-535-780.

remontowobudowlane
usługi

cyklinowanie,polerowanie,układanie

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

wykończeniawnętrz,remonty,tel.kom.

532-115-111.
Malowanie,gładź,glazura,tel.kom.

668-026-851.
remontykompleksowe,tel.kom.

606-428-162.
Parkiety: profesjonalne układanie,
cyklinowanie z polerowaniem,
lakierowanie. Schody: cyklinowanie,
lakierowanie, tel. kom. 607-090-260.

Budowaniekominówzklinkieru,tel.

kom.723-917-819.

Łazienki,kompleksowo,tel.kom.

733-788-522.

usługiremontowe,wykończeniawnętrz,

glazura,terakota,adaptacjapoddaszy,tel.
kom.880-542-743.

Malowanie,gipsowanie,tapetowanie,

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

Murowanie,kominy,klinkier,malowanie,

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

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

gospodarczych.tanio,szybko,solidnie!,
tel.kom.609-497-778.
Murowaniepłotówzklinkieru,kominy,

tel.kom.721-651-936.
Malowanie,tapetowanie,gładź,płyty

k/g,glazura.wieloletniedoświadczenie,
tel.kom.608-685-867.
Glazura, terakota, tel. kom.
537-663-191.
Podłogidrewniane,parkiety:układanie,

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

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

wykończeniowe,tel.kom.783-638-267.
kompleksowe docieplanie domów,
tel. kom. 605-051-991.
wylewkimaszynowemixokret,tel.kom.

517-032-915.

Studniewierconedodomów

jednorodzinnych,odwiertydopomp
ciepła,tel.kom.504-320-592.

Montażpokryćdachowych,

blachodachówka,gont,tel.kom.
517-461-230.

Układanie kostki brukowej, tel. kom.
781-377-138.

Brukarstwo, tel. kom. 516-781-198.

usługikoparko-ładowarkąJcB,tel.

kom.604-411-266.
docieplaniebudynków,wykańczanie

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

usługiminikoparką,tel.kom.

781-151-525.
usługikoparko-ładowarką,tel.kom.

781-151-525.
usługikoparko-ładowarkąJcB,

transportkamaz15t.,tel.784-464-959.
Budowadomówparterowych,

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

terminy,tel.kom.883-215-523.
Studnie do nawodnień, tel. kom.
504-320-592.

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

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

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

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


Płytyk/G,gładzie,płytki,tel.kom.

505-763-772.

układaniekostkibrukowej,tanio,tel.

kom.667-837-817.

usługikoparko-ładowarką,roboty

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

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

remonty,wykończenia,tel.kom.

600-779-659.

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

docieplaniebudynków,elewacje,

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

dachy,pokryciadachowe,konstrukcje,

obróbki,tel.kom.609-846-316.
Meblekuchenne,tel.kom.793-297-933.


Bramy garażowe, wrota, drzwi,
ogrodzenia, balustrady, tel. kom.
506-771-822.

Gipsowanie, malowanie, panele
podłogowe. Tanio i solidnie, tel. kom.
664-712-854.
tynkimaszynowe,wylewki,tanio,

solidnie,tel.kom.604-144-668.
rozbiórki,wyburzenia.kompleksowo

„odadoZ”.Porządkowanieterenów,tel.
kom.665-412-890.
Malowaniepomieszczeń,tel.kom.

733-788-522.

kompleksowe malowanie
natryskowe mieszkań, domów,
budynków gospodarczych, hal itp., tel.
kom. 571-272-033.
malowanie elewacji, tel. kom.
531-980-252.
Glazura,terakota,adaptacjapoddaszy,

sufitypodwieszane,wszelkiezabudowy,
tynkimozaikowe,kamieńdekoracyjny,
gładź,malowanie,przeróbkielektryczne,
tel.kom.605-562-651.
Glazura,terakota,łazienki,przeróbki

hydrauliczne,elektryczne,zabudowyk/G,
tel.kom.503-730-517.
kierowaniebudowami,ekspertyzy,

przeglądytechniczne,projekty
indywidualne,adaptacje,tel.kom.
693-184-322.
cyklinowaniebezpyłowe,tel.kom.

504-960-515.
usługiminikoparką+wywrotka3,5t,

Głowno,okolice,tel.kom.607-468-876.
Pokryciadachowe,papa,rynny,

podbitki,tel.kom.605-850-706.
Balustrady ze stali kwasoodpornej,
tel. kom. 724-605-762.
Układanie kostki brukowej,
ogrodzenia betonowe, panelowe, tel.
kom. 508-286-519.

sprzedaż
Producentsiatkiogrodzeniowej,

Mysłaków,tel.kom.886-562-223.
tynkiręczne,tel.kom.575-661-940.

Styropian wodoodporny ePS
100/037 do izolacji fundamentów poleca producent, tel. (46) 838-88-70.
tanieblachytrapezowe,dostępneod

ręki,dużywybórkolorów,cenaod13zł/
mkw.,tel.kom.501-543-057.
Sprzedamużywanąblachętrapezową,

tel.kom.791-966-970,796-701-212.
Stemplebudowlane4zł/szt.,tel.kom.

667-837-817.
Sprzedampustaki,500szt.,tel.kom.

668-631-963.
Stemple,eurofala,tel.692-101-989.

Sprzedamstemplebudowlane,tel.kom.

602-216-106.

usługi
instalacyjne
hydraulikakompleksowo,tel.kom.

601-818-310.
Oczyszczalnieprzydomowez

montażem.dofinansowanie.www.
bioinstalacje.pl,tel.kom.693-413-492.
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instalacjeelektryczne:nowe,przeróbki,

tel.kom.696-081-582.


tartakprzewoźny,tel.kom.512-907-059.


kupiękażdezboże,odbiórwłasnym

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

Pszenżyto20ton,jęczmieńzpszenicą

10ton,kukurydza,tel.kom.606-901-931.

kupiękażdezboże,odbiórwłasnym

transportem,tel.kom.607-202-732.

Sprzedamjęczmień,pszenżyto,tel.

kom.509-473-106.

anteny:montaż,instalacje,tel.kom.

601-306-566.

Naprawatelewizorów,Łowicz,

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

Studniesolidnie,tel.kom.504-320-592.


dJzakordeonem,tel.667-468-883.


kupięłubin,tel.kom.601-359-692.


Sprzedamowies,tel.kom.502-100-896.


usługihydrauliczne,tel.kom.

691-991-000.

wypożyczęstółwiejski,nalewak

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

Skupzbóżpaszowych:jęczmień700

zł,pszenżyto700zł,pszenica750zł,
transport/załadunek,Leśniczówkak./
Soboty,tel.kom.505-406-917.

Jęczmień5t,pszenica1t.,tel.kom.

697-040-147,po16:00.

kupięjęczmień,pszenżyto,pszenicę

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

Sprzedamowies,tel.kom.510-186-202.


Przyłączagazowe,instalacjegrzewcze,

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

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

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

kom.509-838-364.

wierceniestudni,tel.kom.505-406-307.

koszenietrawników,pielęgnacjai

wykonywanieogrodów,myciekostki,tel.
kom.500-610-542.
Profesjonalnecięciedrzew

niebezpiecznych,pielęgnacjazielenii
ogrodów,tel.kom.782-718-483.

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

dJ,oprawamuzycznaimprez,18-stki,

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

alarmy,monitoring.tanio,tel.kom.

576-613-350.

imprezyokolicznościowe:„Smacznie

jakumamy”,tel.kom.884-369-205.

usługihydrauliczne:kompleksowo.

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

Malowanieobór,dezynsekcja(muchy,

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

usługihydrauliczne,spawalnicze,

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

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

793-714-089.
Vertal:żaluzjepoziome,pionowe,rolety

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

usługi inne
Zespół, deejay, doświadczenie, tel.
kom. 503-746-892.
dekoracjesalweselnych,tel.kom.886
328-694,www.facebook.com/wardart7.
cięciedrzewniebezpiecznych,

pielęgnacjaogrodów,tel.kom.
693-552-240.

rozbiórkadomówdrewnianych,

zdejmowanieeternitu,tel.537-843-600.
Fotografia24hnażądaniekomunie,

wesela,imprezyokolicznościowe,tel.kom.
603-336-384.
PrywatnyGabinetLogopedyczny

specjalizujesięwterapiidlaosób
jąkającychsię,tel.kom.603-577-800.
Sala,wynajem,imprezy

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

matrymonialne
Poznamatrakcyjnąpaniądomiłych

spotkań,tel.kom.695-210-762.
Poznamkobietę,tel.kom.723-084-321.

Poznampannęlubwdowędo48lat,tel.

kom.535-892-733.

Matematyka:SP,Gimnazjum,tel.kom.

506-178-472.
kanadyjczykpolskiegopochodzenia:

naukajęzykaangielskiegoifrancuskiego,
wszystkiepoziomy.tłumaczenia,tel.kom.
604-621-125.

Słoma,dużebaloty,tel.kom.

697-689-853.

kupięzbożepaszowe,równieżgorszej

jakości,tel.kom.726-721-037.

Słoma:baloty,Osmolin,tel.kom.

693-698-352.

kupiężytocena55zł,owies,tel.kom.

733-067-051.

Sprzedamsłomęwbalotach120,tel.

kom.517-544-028.

kupiężyto570zł/tona,możliwy

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

Sprzedamzbożepaszowe,tel.kom.

726-721-037.

kupiępszenżyto700zł/t,możliwy

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

668-478-617.

hodowlane
Skup macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom.
603-711-760.
Sokołów-logistyka skup bydła
rzeźnego, odbiór bezpośrednio z
gospodarstwa , tel. (25) 787-71-99,
tel. kom. 608-101-473.

Słomawdużychbelach,tel.kom.

728-555-486.
Słoma,tel.kom.600-538-725.

Sprzedamsaladerę,dużailość,tel.kom.

607-315-140.

kupiędojarkęalfaLavalimaszyny

rolnicze,tel.kom.605-055-227.
kupięprasękostkującą:SipmaZ-224/1,

welger,claas,Famarol,Johndeere;
kombajn:anna,Bolko,karlik;kopaczkę;
sadzarkę;ciągnikwładimirect-25,
MtZ-82,Belarus,Pronar;prasęrolującą:
claasrolland,arobale,welger,tel.kom.
518-857-308.
kupięstarykombajnVistula,tel.kom.

697-965-298.

Mieszankazbożowa,tel.kom.

512-544-156.

krowawysokocielna,kalenice,tel.kom.

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

Sprzedamsłomę,tel.kom.

696-604-979.

Sprzedamjałówkinawycieleniu,tel.

kom.606-438-323.

Żyto,jęczmień,tel.kom.888-729-342.


Sprzedamjałówkęwysokocielną,tel.

kom.605-439-576.

Sprzedamłąkędoskoszenia,Jamno,

tel.kom.721-159-611.
Sprzedamsianowkostkach,tel.kom.

604-088-657.
Sprzedamtonężyta,tel.kom.

793-594-338.
Sprzedampszenżyto,tel.kom.

692-365-635.
Sprzedammieszankęzbożową,ok.10

t.,tel.kom.501-291-914.

tonażyta,tel.kom.662-273-215.


Baloty,pierwszypokos,tel.kom.

506-778-348.

Sprzedamsłomę,okolicedomaniewic,

tel.kom.512-165-370.

Sprzedampszenżyto,tel.kom.

795-183-117.

Owies,słomazestodoływbalotach,

sianokiszonkasuchawbalotach,tel.kom.
691-667-462.

Sprzedam10belsłomy,

tel.(46)837-15-40.

Sprzedamsłomę,Ostrów,tel.kom.

785-240-262.

Sprzedampszenicęimieszankę

zbożową,tel.kom.512-179-465.
Sprzedamsłomępożniwach2017z15

hadosprasowania,okoliceStrykowa,tel.
kom.513-369-404.

kaczkirosołowe,10szt.,tel.kom.

691-418-421.
Jałówka,wycielenie:konieclipca,tel.

kom.888-822-173.
Jałówkawysokocielną,4lipca,tel.kom.

668-804-209.
Sprzedamjałówkęnawycieleniu,tel.

kom.702-409-355.
JałoszkaSimental,tel.kom.

515-734-284.
Sprzedamkrowęijałoszkęna

wycieleniu,tel.kom.600-323-947.
Pierwiastka,jałówka,wycielenie:lipiec,

oborapodoceną,tel.kom.506-778-348.
Sprzedambyczka,tel.kom.

791-050-266.
Jałówkadozacielenia,tel.kom.

662-352-777.
Sprzedamjałówkęcielną,wycielenie10

lipiec,tel.kom.517-380-928.

Sprzedamzbożepaszowe,tel.kom.

668-478-617.

Sprzedam2krowycielne,tel.kom.

696-442-992.

Sprzedamsłomę120x120,tel.kom.

606-989-475.

krowa2wycielenie,terminczerwiec,

tel.(46)837-15-40.

Sprzedamsłomęwdużychbelach,tel.

kom.605-485-304.

Jęczmieńjary,tel.kom.695-066-195.


Jałówkanawycieleniu,młoda,tel.kom.

572-575-894.

Pszenżyto3tony,Mystkowice3,

tel.(46)838-98-42,po20.00.

Żyto,owies,tel.kom.880-481-612.


kozymleczne,koźlęta,tel.kom.

505-894-796.

Słoma,tel.kom.601-052-063.


Pszenica5ton,owies5ton,tel.kom.

504-303-697.

Słomazestodoły,dużebele,tel.kom.

693-824-706,wyborów.

krowanawycieleniu,tel.kom.

514-877-772.

Sprzedam2tonyowsa,tel.kom.

784-843-470.

Sprzedamsłomębaloty,tel.kom.

794-940-953.

Jałówkanawycieleniu,tel.

(46)835-20-09,tel.kom.510-750-682.

hodowlane

Jałówkiwysokocielne2sztuki,tel.kom.

514-773-126.

Słoma kostka sprzedam, lubowidza,
tel. kom. 501-469-585.
Słoma,tel.kom.695-999-028.


Żyto,tel.(46)838-92-31.


Językniemiecki,tel.kom.668-963-922.


kupięc-328,c-330,c-360,c-355,

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

Sprzedamsłomęwbalotach30sztuk,

tel.kom.501-923-115.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu termin - lipiec, tel. kom. 721-469-563.

Mieszanka,tel.kom.698-023-262.


kupiękażdegoBizona,każdy

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

Sprzedamsianokiszonkęztrawysianeji

żyta,tel.kom.512-520-546.

Sprzedamprosięta,tel.kom.

692-585-244.

Młodakrowanaocieleniudoodchowu

cieląt,tel.kom.696-375-777.

Sprzedam kury odchowane i koguty
na ubój, tel. kom. 697-688-625.

Prosiaki,tel.kom.513-170-564.


Maszproblemzkomputerem:zadzwoń.

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

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


rekLaMa

kupięzbożepaszowe,tel.kom.

693-253-063.

Sprzedamprosięta10sztuk,tel.kom.

725-399-716.

władymirec,tel.kom.693-698-352.


Nauczycieljęzykaniemieckiego,lekcje,

tel.kom.505-256-528.

transport:piasek,pospółka,podsypka,

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

Sprzedamtaniokukurydzę,

tel.(46)837-14-61.

Sprzedampszenżyto,mieszankę

zbożową,tel.kom.691-961-284.

Językangielski,tel.kom.663-684-178.


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

transportwywrotką-piach,żwir,

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

kupięsłomę,tel.kom.573-915-369.


Sprzedamjęczmień,tel.(46)838-17-22.


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


Masaże:profesjonalnie,dojazd,tel.kom.

501-020-993.

Sprzedamzbożeisłomę,tel.kom.

609-376-037.

nauka

wycinkadrzewwww.

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

Odnawianiewanien,tel.kom.

600-979-826.

Sprzedamowies,pszenżyto,słomę,tel.

kom.503-347-214.

kupięmaszynyrolnicze,kombajny

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

korepetycje:językniemiecki,tel.kom.

608-116-216.

Praniedywanówitapicerkimeblowo
samochodowejwzakładzieiuklienta,tel.
kom.501-431-978.

Pszenżyto,tel.kom.661-221-935.


Sprzedamżyto,BąkówGórny,

tel.(46)838-76-35,po20-tej.

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


Okna:naprawa,regulacja,tel.kom.

609-135-411.

Zboże,tel.kom.603-945-983.


Słoma,tel.kom.603-945-983.


maszyny

rozdrabnianiegałęzirębakiem,wycinka

drzewizakrzaczeń,tel.kom.667-732-751.

kamaz:przewózpiasku,żwiru,ziemi,tel.

kom.601-630-882.

Skupżytawymiananaotręby,tel.kom.

501-713-862.
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Sprzedamżyto,tel.kom.695-027-515.


kawaler31-letnipoznaPaniądolat35,

tel.kom.733-741-895.

dekoracjasalweselnych(pokrowce,

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

wycinkadrzew,usługipodnośnikami

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

Zbożepaszowekupię,tel.kom.

693-157-117.

nr 24 14czerwca2017

korepetycje,pracepisemne.wszystkie

poziomy.Językangielski,językpolski,tel.
kom.607-328-038.
Matematyka,tel.kom.607-440-582.

NaukaJęzykaangielskiegoJacek

romanowski,tel.kom.607-440-582.
angielski,profesjonalnie,tel.kom.

694-515-130.

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


kupięwyciąglinowy,tel.kom.

609-515-667.

rolnicze sprzedaż
płody rolne

Sprzedamproso,tel.(24)277-80-92.

Owies,tel.kom.511-157-805.


Sprzedamjałówkę,tel.kom.

781-267-288.

Pszenicę,pszenżyto,jęczmień,

mieszankę,żyto,Zduny,tel.kom.
692-601-678.

Sprzedamkoziołkaimłodekózki,tel.

kom.727-568-262.

Sprzedamowies,tel.kom.796-789-128.

Słoma,baloty,tel.kom.781-995-103.


Sprzedambób,tel.kom.608-613-658.


Pszenica,jęczmień,tel.kom.

509-425-237.

Słomapszeniczna(okragłe

belefi120orazdużekostki),tel.kom.
696-345-659.

Słomęzestodoły,dużebele,mała

kostka,orazłubinwąskolistny,ok.
kiernozi,tel.kom.665-941-414.

Sprzedamjałówkęwysokocielną,

likwidacjastada,tel.kom.509-392-251.
Sprzedamjałówkęnawycieleniu,tel.

kom.720-789-309.

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


Sprzedamjałówkępodzacielenie,tel.

kom.601-141-164.
Sprzedam2jałówki,wycielenie15lipca,

tel.kom.509-499-924.
Sprzedamjałówkęwysokocielną,tel.

kom.600-705-248.
Jałówkicielne,tel.kom.519-890-955.

cielaki,tel.kom.695-304-897.


Sprzedamkrowępowycieleniu,tel.

kom.663-183-783.

dwiejałówkiroczne,byczek,tel.kom.

695-304-897.

Jałówkidozacielenia,tel.kom.

662-962-513.

Sprzedam2jałówkinaocieleniu,tel.

kom.721-651-407.
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Prosiaki,tel.kom.787-140-487.


PrasaZ-224,tel.kom.887-380-863.


Jałówkawysokocielna,tel.kom.

607-494-146.

BizonZO56,przyczepasamozbierajaca,

opryskiwacz400l,tel.kom.608-109-634.

krowanawycieleniu,tel.660-750-259.


Pługobrotowy,4-skibowy,5-skibowy

kvernelandVario,zmiennaszerokośćorki,
ramiędowału,tel.kom.509-282-300.

maszyny

Przyczeparolnicza6t,wywrotka

2-stronnykipper,zarejestrowana,tel.kom.
509-282-300.
Prasarolującakrone,

zmiennokomorowa100-150,szeroki
podbieracz,tel.kom.509-282-300.
PrasarolującaNewholland648,

szrerokipodbieracz,zmiennokomorowa,
siatka,sznurek,tel.kom.509-282-300.

Sprzedamrozrzutnik10ton+nadstawki

dokukurydzynatandemie,resorowany
zaczep,podnoszonahydraulicznie
przedniaoś,klapahydrauliczna,stanbdb,
tel.kom.609-541-340.

talerzówki3,4,4,5m,typX,V,zwałem

strunowym,sprowadzonezNiemiec,tel.
kom.509-282-300.
PrzyczeparolniczahL-50,doremontu,2

szt.,tel.kom.509-282-300.

Ładowarkateleskopowaclaasranger

940,3,5tładowności,wys.7m,łyżka+
widły2002rok,tel.kom.509-282-300.

Pług5-skibowy,brony,przyczepa

samozbierającaznożami,ładowacz
doobornika,tel.kom.666-833-575
787-780-029.

rozrzutnikobornikaFortschritt,

sprowadzonyzNiemiec,stanbdb.,tel.
kom.509-282-300.

Prasa,kosiarkarotacyjna,siewnik,

glebogryzarka,talerzówka,tel.kom.
509-853-384.

SprzedamkombajnBizonZ-56,ciągnik

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

Przetrząsarkadosiana4-6gwiazd,

Fell,class,Pottinger,kuhn;hydraulicznie
składane,tel.kom.509-282-300.

kabinadoc-360,tel.kom.575-355-823.


Sprzedamprasękostkę,standobry,tel.

kom.606-383-955.

Siewnikdozboża,2,5m,Nordsen,tel.

kom.509-282-300.

Sprzedamzgrabiarkę„6”,mało

używaną,tel.kom.606-383-955.

Siewnikidozbożaamazone,d7,d8,

Fiona,Nordsen,isaria,Pottinger,tel.kom.
509-282-300.

SprzedamprasęrolującąJohndeere,

tel.kom.785-456-159.
Pługobrotowy„4”,koła13.6/36,tel.

kom.663-226-547.
rozsiewacznawozu,1-tonowy,tel.kom.

693-552-221.
taśmociąg,multiplaty160,siewnik2m,

tel.kom.668-765-370.
kosiarkęrotacyjną,przyczepę

samozbierającą,tel.kom.601-052-026.
Ładowacz UNHZ 500, sadzarka do
ziemniaków, tel. kom. 697-688-625.
PrasaSipmaZ-224/1,rok1998,stan

idealny,tel.kom.516-398-658.

Przyczeparolnicza10t,zNiemiec,

3-stronnywywrot,zarejestrowana,tel.kom.
509-282-300.
PrzyczeparolniczahL-80,hL-60,

wywrotkazdokumentami,tel.kom.
509-282-300.
wycinakidokiszonekFellkuhn,

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

tornado,Neuro,3-7kw,tel.kom.
509-282-300.
GruberLemken,3m,wał+talerze,tel.

kom.509-282-300.

Przetrząsarkadosiana3m,tel.kom.

662-273-215.
Sprzedamprzyczepęautosand55

jednotłokową,wywrotna3strony,z
nadbudówkam,stanbdb,tel.kom.
603-637-681.
ciągnikc-355,1974rok,stanbdb,tel.

kom.608-815-516.
Sprężarki,tel.kom.513-666-808.

Łuskarkędobobu,601-328-131.

kombajnBizonZO56,pług3-skibowy

Grudziądz,tel.kom.665-560-113.
wyciągkrotoszyniciągnikc-360P,tel.

kom.694-026-457.
ciągniki,opryskiwacze,platformy

sadownicze.MtZ,Białoruś,oponyróżne,
renault4x4,tel.kom.504-475-567.
Sprzedamagregatsprężarkowyz

silnikiemLaylanda,tel.kom.604-208-588.

PaszowózSilowolf11m3,2006rok,

komputer,waga,tel.kom.509-282-300.

Sprzedamopryskiwaczzawieszany300

litrówdoremontu,agregatprądotwórczy
6,2kwzsilnikiemdiesla,tel.604-260-576.

kombajndoziemniakówGrimmehL
750,tel.kom.509-282-300.

ciągnikMtZ-82,1981rok,tel.kom.

661-951-255po17.00.

SprzedamprasękostkującąZ-224,

rozrzutnikobornika,cyklop,tel.kom.
602-628-670.

kombajndozbożainternational

531,3-metrowy,stanbdb.,tel.kom.
509-282-300.

Ładowaczbalotówhydrauliczny,tel.

kom.506-771-822.

ciągnikwładymirec,talerzówkę,

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

taśmociągidowarzyw4,5,6m,

sprowadzonezNiemiec,tel.kom.
509-282-300.

PrasarolującaGreenlandznożamii

rotorem,stanidealny,tel.723-531-657.

rozsiewaczdonawozuamazone603,

803.1001,1500;rau-MdS927,900,
1.130l,tel.kom.509-282-300.

Sprzedamczęściużywanedo

kombajnuBizon,tel.kom.503-065-714.
częściużywanedoc-328,c-330,

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

Sprzedamredła5,tel.794-693-879.

traktor28-30zmaszynami,tel.kom.

504-571-878.

Beczkiasenizacyjne5,6,7,10.000

litrów,sprowadzonezNiemiec,tel.kom.
509-282-300.

kabiny,tury,częścidoc-330ic-360,

tel.kom.690-899-100.

karmnikidlaświń,dużywybór,200szt.,

tel.kom.509-282-300.

kosiarkarotacyjna,opryskiwacz,

siewnikpoznaniak,kultywator,brony5,
c-3603P,c-330,tel.kom.690-899-100.

Przyczeparolnicza3-osiowado

transportuzboża22t.ładowności,tel.
kom.509-282-300.

c-3608011,tel.kom.690-899-100.


15m,
ZgrabiarkidosianaFellaszer.4,

tel.kom.509-282-300.

ciągnik328bezdokumentów,7.300zł,

tel.kom.723-266-065.
Sadzarka,brony,siewka,lejek,

opryskiwacz,grabiarkakonna2.000zł,tel.
kom.723-266-065.

rekLaMa

rozrzutnikobornikaVelglerLS2704t.,

tel.kom.509-282-300.
Przyczepadozielonek1-osiowa

Pottingerznożami,tel.kom.509-282-300.

częściużywanedoBizona,tel.kom.

602-522-478.
Steyer9094,1996rok,przegrabiarka

Pottinger6,70m,caseinternational844,
1981rok,ładowarkateleskopowaMadbro
7mwysuw,udźwig2.600kg,tel.kom.
608-591-942.
doremontulubnaczęści:dyskowa

Sanmasz,tel.kom.604-281-093.
kombajnNewhollandtX34,1992rok

heder4,5m+stółdorzepaku2.500mtg,
tel.kom.501-713-862.

Sprzedamprzetrząsacznapasek

klinowy,tel.kom.693-975-404.

Sprzedamrozrzutnik2-osiowy,tel.kom.

604-579-293.

Sprzedamskrzynki„1”500szt,tel.kom.

696-332-993.

ŚrutownikBąknapaskiklinowe,tel.

kom.697-649-492.

cyklop,rozrzutnikobornika,sadzarka

czeska,pług3-skibowy,prasaZ-224,
sieczkarniaFortschrit,przyczepa8t.,tel.
kom.512-179-465.

Zbiorniknamleko1060litrów,tel.kom.

663-703-640.

PrasaSipmaZ-224/1,tel.601-654-447.

rozsiewaczamazonedwutalerzowy

600litrów,1.800litrów,tel.kom.
799-081-590.
Siewnikamazoned-7SuperS,tel.kom.

799-081-590.
Pługikvernelandzagonowe,

zabezpieczenieśrubowe,resorowe,tel.
kom.799-081-590.
Sprzedamtaniorozsiewaczkosna

części,rozsiewaczlejowy,maskęoraz
oponętylnądoc-360,siewnikkonnydo
kukurydzy,tel.kom.887-602-968.
Sprzedamwycinakdokiszonek,stan

bdb,tel.kom.696-463-410.
Sprzedampodajnikdojabłekiwarzyw,

tel.kom.696-463-410.
Sprzedamsuszarniędokukurydzy,stan

bdb,zasyp11ton,tel.kom.696-463-410.
ciągnikMasseyFerguson8210,tel.

kom.505-929-983.
Opryskiwaczpolowy„termit”,1984rok,

tel.kom.662-143-350.
Sprzedamprzyczepęsamozbierającą

t050,którabierzenasiebie5t.siana,
posiadazapasowepodbieraki,tel.kom.
728-492-172.
OpryskiwaczPilmet400l,tel.kom.

515-291-421.
Sprzedamdwiełuskarkidobobu,tel.

kom.661-333-323.

Naprawa ciągników, maszyn
rolniczych, sprzętu budowlanego,
samochodów ciężarowych, tel. kom.
510-809-025.
transportmaszynrolniczych,tel.kom.

665-734-042.

Sprzedampodajnikłopatkowy10m,tel.

kom.798-656-010.

Bieleniebudynkówinwentarskich,

dezynfekcja,tel.kom.663-452-727.

SprzedammieszalnikOdolanów+

młynek,tel.kom.668-478-617.

Okna:naprawa,regulacja,tel.kom.

609-135-411.

turdoMF255,tel.kom.668-478-617.


Stoliki, ławy, stoły, regały w stylu
industrialnym, tel. kom. 501-930-953.

Przyczepasamozbierającadozieloneki

siana,tel.kom.663-208-580.
Sprzedamadapterodrozrzutnika,tel.

kom.572-987-376.

transportniskopodwoziówką,tel.kom.

503-115-145.
Białkowanieobór,tel.kom.518-168-598.


Sprzedammałoużywanykombajn

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

Piaskowaniezdojazdemdoklienta,tel.

kom.518-168-598.

Przyczepa3,5tony,wywrotka

zarejestrowana,opłacona,ważny
przegląd,8.000zł,tel.kom.602-524-960.

kosiarkisadownicze,tel.513-666-808.


Masztwidlaka,kultywator,tel.kom.

692-101-989.

Zrobiębramydostodoły,garażu,obory

orazogrodzenia,tel.kom.505-928-735.

PrasaSipmaZ224/1,kostka,dosiana,

tel.kom.502-037-679.
Przetrząsaczo-zgrabiarka5,

dmuchawadosianazsilnikiem,tel.kom.
502-338-780.

Usługi księgowe dla rolników, tel.
kom. 508-191-628.

zwierzęta
sprzedaż
Pinczerymaleńkie(ratlerki)

2-miesięczne,tel.kom.606-901-931.

kosiarkarotacyjna,standobry,

sprawna,tel.kom.604-191-186.

Oddamdwapsywdobreręce(groźne),

tel.kom.513-300-346.

Sprzedamkosiarkęrotacyjną,siewkę

dosianianawozutypulej,tel.kom.
793-594-338.

Sprzedamzgrabiarkę„7”,tel.kom.

501-649-064.

Szczeniętachihuahua,tel.600-915-738.


Sprzedamprasę,kostkaSipmaZ224/1

1996rok,tel.kom.669-845-831.

Przetrząsałko-zgrabiarka„kuna”,tel.

kom.794-415-182.

Przyczepa6t.3-stronnywywrotpo

odbudowie;kombajnFortschritt525
1992rok;trząsałkadosianakaruzelowa,
606-357-786.

Sprzedamzgrabiarkędosiana6oraz

piłędokrajzegi80,tel.kom.584-734-322.
Sprzedamschładzalnikdomleka1.200

l,dwukółkęciągnikowądożywca,tel.
kom.501-291-914.
kultywator2,8m+wałki,tel.kom.

784-743-138.
Pługkverneland;silosyzbożowe;

gruberpożniwnyzachodni,tel.kom.
601-272-521.
Orkanii,tel.kom.784-537-266.

Sprzedamkosiarkęsadowniczą

szerokość2m,tel.kom.733-600-033.

SprzedamZetor12045,1985rok,stan

dobry,tel.kom.725-486-878.

Sprzedamłuskarkędobobu,tel.kom.

692-119-203.

Pottingerprzewracarkahydrauliczna5,6

m,stanidealny,tel.kom.607-992-213.

Sprzedamtaniokosiarkęrotacyjną,

obornikzamienięnadrzewolubzboże,tel.
kom.691-666-967.

c-3601984rok,zarejestrowany,10.900

zł,tel.kom.602-584-266.

cyklop,opryskiwacz,sadzarka,

pługi,kultywator,brony,dmuchawado
zboża,przyczepa,traktor360,stemple
budowlane,tel.kom.601-066-904.

rolnicze - usługi

SprzedamgłęboszuniaGrudziądz,tel.

kom.660-737-546.

Sprzedampielnikobsypnik,tel.kom.

696-531-044.

Owijarka,tel.kom.889-013-143.


ciągnikc-330,przyczepa3,5

tony,kopaczka,kultywator,tel.kom.
603-255-944.

Sprzedamprzyczepęwywrotkęrolniczą,

platformędosłomylubskrzyniopalet7,5
m,tel.kom.602-781-330.

Berneńskiepasterskieszczenięta,tel.

kom.662-273-215.
Oddampieski,tel.kom.692-995-986.


Obornikzdowozem,tel.601-630-882.


Owczarekniemieckidługowłosy,

10-miesięczny,suka,450zł,tel.kom.
788-154-202.

Obornik,tel.kom.603-243-414.


Oddamkotki,tel.kom.518-537-028.


Sprzedamwyciągdoobornika

krotoszyn,używany,tel.606-383-955.

kozymleczne,tel.kom.501-632-719.


inne

Schładzalnikdomleka,525l,tel.kom.

723-940-725.
Obornik,tel.kom.665-220-406.

Zbiorniknamleko800litrówdelaval

2000,tel.kom.605-304-513.

Sprzedamkozła,kozęikózki

5-miesięczne,tel.kom.604-593-167,
696-836-896.
SzczeniaczkiBeagle,tel.kom.604-568
884608-155-122.
Szczeniakisznaucera,tel.504-010-956.


Obornikbydlęcy,30zł/t,tel.kom.

697-649-492.

Owczarekniemiecki8-mies.,tel.kom.

791-125-486.

Sprzedamopryskiwacz24m2.500

litrów,stanbdb,tel.kom.696-399-890.

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


Opony+felgic-360,tel.721-169-137.


Sprzedam2miesięcznąsuczkę

owczarkaniemieckiego,tel.603-710-478.

Sprzedam2oponywrazzfelgami

kombajnu23.1-26,tel.kom.665-664-174.

Oddamwdobreręcesuczkę,

podwórkową,tel.kom.508-286-519.

Sprzedamopryskiwacz,tel.kom.

664-873-766.

Oddamkotkę,kota(rosyjskie,

niebieskie),tel.kom.694-515-130.

www.lowiczanin.info
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apteki

informacja

PkP(ogólnokrajowa)
22-194-36
krajowe

Biuro Numerów 118-913
międzynarodowe

Biuro Numerów
118-912
Rozmowy

krajowe –zamawianie
19050(koszt1,07złzVat)
Rozmowy

międzynarodowe –zamawianie19051(koszt1,07złzVat)
Awarie

tel. stacjonarnych–zgłoszenia:
801505505
Biuro

zleceń19497(zamawianiebudzenia,przypominanieoterminiezałatwienia
sprawy,przekazywanieżyczeńitp.).

Żychlin
dyżurynocnewgodz.20.00-8.00:
czwartek, 8 czerwca:
ul.Narutowicza72,tel.24-285-43-52
piątek, 9 czerwca:
ul.Narutowicza72,tel.24-285-43-52
sobota, 10 czerwca:
ul.Narutowicza72,tel.24-285-43-52
niedziela, 11 czerwca:
ul.Narutowicza72,tel.24-285-43-52
poniedziałek, 12 czerwca:
ul.konwaliowa2,tel.24-231-99-19
wtorek, 13 czerwca:
ul.konwaliowa2,tel.24-231-99-19
środa, 14 czerwca:
ul.konwaliowa2,tel.24-231-99-19
Pacyna,

ul. Łukasiewicza 29/1,
tel.24-285-86-34
Punkt

apteczny w Pleckiej
Dąbrowie 15,tel.24-282-21-28
Punkt

apteczny w oporowie 25/1,
tel.24-383-15-19

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)235-02-710
Policja

w Sannikach:(24)235-02-75
komenda

Powiatowa Policji w kutnie:
(24)253-22-00
Straż

pożarna:998alarmowy
oSP

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

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.wniebowzięciaNaj
świętszejMaryiPanny:8.00,10.00,12.00
Trębki,parafiapw.św.Stanisławakostki

wtrębkach:8.00,9.30,11.30
Bedlno,parafiapw.św.FlorianaBiskupa

iMęczennika:9.00,11.30
Pacyna,parafiapw.św.wawrzyńca,

diakonaimęczennika:8.30,10.00,12.00
oporów,parafiapw.św.MarcinaBisku
pa:8.30,10.00,11.30

ośrodki kultury
Żychliński

Dom kultury (24)285-10-34
czynnywodponiedziałkudopiątkuwgodz.
6.30–17.30,wsobotywgodz.6.30–14.30
Gminny

ośrodek kultury w Bedlnie:
(24)282-10-36;czynnyodponiedziałku
dopiątkuwgodzinach8:00-16:00
Gminny

ośrodek kultury w Pacynie:
(24)285-80-56
kutnowski

Dom kultury(24)25421-37

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 Żychlinie –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:
magdalena Hanysz-Stefańska:
„kolory w linorycie”–wernisaż:czwartek,8czerwca,godz.18.00.
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.
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.
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 –
do30czerwcaczynnecodziennie
wgodz.10.00-18.00;poniedziałek–wstęp
wolny(opróczświątidługichweekendów).
Nieborów

i Arkadia: ogrody –
czynne:wtorek–niedzielawgodz.10.0018.00(Świątynia Diany w Arkadii-ostatniewejście17.30);poniedziałek–wstęp
wolny(opróczdniświątecznychidługich
weekendów).
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;
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).
on-line: „Gloria Victis
Wystawa

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
Niedziela,

11 czerwca:
godz.10.00–ogólnopolski Przegląd
kapel ludowych im. Adama Radzymińskiego;wprogramie:prezentacje
konkursowekapelludowych;„wspólne
muzykowanie”:koncertZespołuPieśni
itańcadziecięcego;warsztatyzwikliny,
wycinankałowicka,kwiatybibułowe,
garncarstwo,stoiskazjadłemlokalnym;
GminnyOśrodekkulturywBedlnie.
wstępwolny.
Piątek,

16 czerwca:
godz.20.00–„Przy szumie starej
płyty”-odsłuchiwanieiwymianapłyt
winylowych;lokalVabankOldrockcafe,
kutnoPlacmarsz.J.Piłsudskiego.
Sobota,

17 czerwca:
godz.17.00–Recital fortepianowy:
michał Sztekmiler;muszlakoncertowa
przypałacuwSannikach;wstępwolny.
godz.18.00–„Fado” – kinga Rataj
z zespołem:kingarataj–śpiew,Marek
Bazela–fortepian,witekGóral–gitary,
MichałBraszak–kontrabas,Łukasz
kurzydło–inst.perkusyjne.centrum
teatru,Muzykiitańcawkutnie,
ul.teatralna1.Bilety:7zł.
Sobota

– niedziela, 17-18 czerwca:
Dni Łowicza: sobota,godz.17.00–Saszan;godz.18.30–Happy Sad:godz.
20.00–Feel.Niedziela,18czerwca,
godz.16.30–koncertdladzieci–piosenkim.in:JackaSkubikowskiego,Majki
Jeżowskiejczykrzesimiradębskiegow
wykonaniukwartetu „Rampa”; godz.
17.30–The Thrill;godz.18.30–Dawid
kwiatkowski;godz.20.00–Video.
ScenanaStarymrynku.wstępwolny.
Środa,

21 czerwca:
godz.10.00–Przegląd Twórczości
muzycznej osób Niepełnosprawnych.
Żychlińskidomkultury,ul.Fabryczna3.

kino kutnowskiego
Domu kultury

ul.Żółkiewskiego4,tel./fax24-254-21-37
Piątek

– środa, 9-14 czerwca:
godz.14.30–Smerfy: Poszukiwacze
zaginionej wioski(2ddubbing)–familijnyanimowany,czas:90min.;wnowym,
wpełnianimowanymfilmiepoznamylosy
Smerfetki,którakierującsiętajemniczą
mapą,wrazzprzyjaciółmi–Mądralą,
Osiłkiemiciamajdą–wyruszawpełną
przygódwyprawędoZakazanegoLasu.
godz.16.15–Smerfy: Poszukiwacze
zaginionej wioski(3ddubbing)-familijnyanimowany;czas:90min.
godz.18.00–jutro będziemy szczęśliwi (2dNapisy)–komediodramat;czas:
118min.;Gwiazdor„Nietykalnych”Omar
Sywkomediiproducentów„rozumiemy
siębezsłów”.Zabawnaiwzruszająca
opowieśćomiłości,którawszystkostawianagłowieioszczęściu,którespada
jakgromzjasnegonieba.
godz.20.15–Ponad wszystko(2d
Napisy)–melodramat;czas:96min.;
Maddytobłyskotliwaosiemnastolatka
zwielkąwyobraźnią.Jestbardzociekawa
świata,alecierpinabardzorzadkącho-

robę.krótkomówiąc,jestuczulonana
całyświat.dlategoodlatnieopuszcza
sterylnegodomuzaprojektowanego
przezjejmatkę.
Bilety:14zł(normalny),12zł(ulgowy).

kino
Fenix
Łowiczul.Podrzeczna20,tel.46-837-40-01

kRoNikA
WyPADkóW
miŁoSNyCH
 michalina Trałut i Cezary krukowski,

obojezŁowicza

 izabela krysiaki Łukasz Wróblewski,

 Czwartek, 8 czerwca:
godz.15.30–Nazywam się Cukinia
–filmanimowanyprod.Francja/Szwajcaria;bilety:16zł(normalny),14zł(ulgowy).
godz.16.45–Dudi: Cała naprzód –film
animowanyprod.hiszpania/uSa;bilety:
16zł(normalny),14zł(ulgowy).
godz.18.15–jutro będziemy szczęśliwi –dramat/komedia;bilety:16zł
(normalny),14zł(ulgowy).
godz.20:15–mamy2mamy –komedia;
bilety:16zł(normalny),14zł(ulgowy)
Piątek

– czwartek, 9-15 czerwca:
kinonieczynne(zpowodumontażu
klimatyzacji).seanse3d:18zł(normalny),
15zł(ulgowy).

inne
Czwartek,

8 czerwca:
godz.15.00–Spotkanie z Rzecznikiem
Praw obywatelskich Adamem Bodnarem; centrumturystykiiPromocjiZiemi
Łowickiej,Staryrynek17.
godz.11.00–mama nie sama: „Dam
radę - jak słabość czy trudność
dziecka zmienić w naukę pewnego
zachowania”–spotkaniedlamam
zmałymidziećmiikobietwciążyz
psychologiemannąMikołajczyk;sala
konferencyjnakutnowskiegodomu
kultury,ul.Żółkiewskiego4.
Piątek,

9 czerwca:
godz.18.00–Prof. jerzy Bralczyk
- spotkanie autorskie;MiejskaiPowiatowaBibliotekawkutnie,ul.wojska
Polskiego5.
Sobota,

10 czerwca:
godz.13.00-18.00–odjazdowy Bibliotekarz–rajdrowerowydlawszystkich
miłośnikówksiążek,bibliotekirowerów;
trasa:kutno-Bedlno-kutno;start:
BibliotekaPedagogicznawkutnie,wjazd
odul.królowejJadwigi.wprogramie:
występyzespołówśpiewaczychgm.
Bedlno,gryizabawysportowe,pieczenie
kiełbasekiinne.rejestracjauczestników
odgodz.12.30.
Niedziela,

11 czerwca:
godz.12.00-17.00–Dzień Dziecka
w Skansenie w maurzycach;wprogramie:warsztatypiekarnicze,wycinaniałowickichwycinanek,kwiatówbibułowych;
warsztaty„dawnejszkołyczar”–pisanie
przyużyciupatyczków,gęsichpióri
stalówek(godz.13.00i15.00);prelekcja
„Polskawycinankaludowa”(godz.13.00
i15.00);spacerposkanseniezprzewodnikiem(godz.14.00i16.00).Obowiązuje
biletwstępudoskansenu(8złnormalny,
5złulgowy).
Czwartek,

15 czerwca:
odgodz.14.30–Boże Ciało w Łowiczu
– prezentacje muzyki, tańca i sztuki
ludowej:godz.14.30ZespółŚpiewaczy
ksinzoki;godz.15.00ZespółPieśni
itańcaMasoviaŁowicz;godz.15.30
MłodzieżowakapelaLudowadziałająca
przyŁowickimtowarzystwieMuzycznym
im.MikołajaZieleńskiego;godz.15:40
dziecięco-MłodzieżowyZespółLudowy
koderki;godz.16.40regionalnyZespół
PieśniitańcaSanniki;godz.17.10Zespół
PieśniitańcaBlichowiacy;godz.17.30
regionalnyZespółPieśniitańcaBoczki
chełmońskie;imprezytowarzyszące:
warsztatyludoweisprzedażrękodzieła
artystycznego;Łowicz,Nowyrynek.
Piątek,

16 czerwca:
godz.18.00–43. Premiera Grupy
Teatralnej ,,od jutra’’ (Nie)Poradnik
–historiabohaterki,którastoinaprogu
dorosłościikompletnieniewie,coznią
robić.anicozrobićzsobą.towarzyszymyjejwpodróżybezmiejscaiczasu.
teoretycznietospektakloproblemach
iichistocie–ileznichistniejenaprawdę,
ailejesttylkownaszejgłowie(iczyto,
żesąwymyśloneczynijemniejrealnymi).
apraktycznieotym,jaksobienieradzić
wżyciu.;centrumteatru,Muzykiitańca
wkutnie,ul.teatralna1.Bilety:7zł.
Piątek,

16 czerwca:
godz.15.00-18.00–Potop szwedzki
na ziemi kutnowskiej w oporowie
A.D. 2017–oglądanieobozurekonstruktorów;terenzamkuwOporowie.
wstępwolny.
Sobota,

17 czerwca:
godz.11.00-18.00–Potop szwedzki
na ziemi kutnowskiej w oporowie
A.D. 2017–wprogramie:pokazowamusztramuszkieterska,konkurs
łuczniczy,pokazy:ornitologiczny-sokoły,
sowy;kowalstwa,taneczny,wyrobuszkła,
garncarski;bitwawojskszwedzkichz
polskimiwwykonaniugrupyrekonstrukcyjnej;pokazszermierkihistorycznej.
imprezietowarzyszą:kramyztkaninami
historycznymi,wyrobamizeszkła,staropolskiejadło,warsztatyrękodzielnicze
dladzieci.PlacprzyzamkuwOporowie.
wstępwolny.
Czwartek,

22 czerwca:
godz.20.15–„To Ci tłumaczę!” - kabaret Smile;kutnowskidomkultury,ul.
Żółkiewskiego4.Bilety:60zł.
Poniedziałek,

26 czerwca
– Sobota, 1 lipca:
kutnowskiedniFantastyki

obojezŁowicza

 emilia Czekajimateusz Pilarski,

obojezŁowicza

 Beata RomańskazkozłowaBiskupiego

iPrzemysław Rudnicki zŁowicza

oFeRTy PRACy
POwiatOwyurZądPracywkutNie
(stanna6.06.2017r.)
 Pracownikprodukcji
 Magazynier
 konserwator/kaczystości
 Szwaczka
 Zalewacz
 wytapiacz
 Formierz
 Operatorrówniarki
 Operatorkoparko-ładowarki
 Pakowaczręczny
 Pracownikbiurowy
 Stolarz
 Monter/ka-ślusarz
 elektryksamochodowy
 Operatorwytłaczarkidofoliiilinido

recyklingu
 Serwisantsprzętukomputerowego
 Pracownikfizyczny
 Pielęgniarka
 diagnostalaboratoryjny
 Sprzedawca
 Magazynier
 Pracownikfizycznyprzyobsłudze

karuzeli
 Pielęgniarka
 technikprodukcjirolniczej
 robotnikprzemysłowy

SkARB RolNikA

NOtOwaNiaZtarGOwiSkaMieJSkieGO
(cenyzdnia6.06.2017r.)


botwinka
pęczek
brokuły
szt.
burakiczerwone
kg
cebula
kg
cebuladymka
kg
czosnek
szt.
jabłka
kg
jajafermowe
15szt.
jajawiejskie
15szt.
kalafior
szt.
kapustabiała
szt.
kapustamłoda
kg
kapustakiszona
kg
koperek
pęczek
miód
0,9litra
marchew
kg
natkapietruszki
pęczek
ogórkikiszone
kg
ogórekgruntowy
kg
ogórekzielony
kg
paprykaczerwona kg
pieczarki
kg
pietruszka
kg
pomidorszklarniowy kg
por
szt.
rabarbar
pęczek
rzodkiewka
pęczek
sałata
szt.
seler
szt.
szczypiorek
pęczek
szczaw
pęczek
truskawki
kg
włoszczyzna
pęczek
ziemniaki
kg
ziemniakimłode
kg

wŁowiczu

2,50
1,00-2,00
1,50-2,00
5,00
0,50-2,00
1,50-2,00
6,00-9,00
9,00-12,00
1,00-3,50

1,50-2,50
4,00
0,80-1,00
30-40
2,00
0,80-1,50
5,00
5,00
3,00-4,00

4,00-8,00
2,00
4,50-5,00
2,50
-
1,50
1,50-2,50
4,00/kg
1,00-1,50
-
7,00
3,00
1,00
2,50-3,00

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

RolNik SPRZeDAje
(cenyzdnia6.06.2017)
Żywiec wieprzowy:
 różyce:5,20zł/kg+Vat
 domaniewice:5,20zł/kg+Vat
 chąśno:5,10zł/kg+Vat
 kiernozia:5,20zł/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:jałówki6,50zł/kg+Vat;

krowy5,50zł/kg+Vat;byki7,00zł/kg+Vat.
 domaniewice:jałówki6,50zł/kg+Vat;

krowy5,50zł/kg+Vat;byki7,00zł/kg+Vat.
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Sport
lekka atletyka|XXiXBiegOżarowski

Sport Szkolny|Plażówkachłopców

Dwa złota i dwa srebra
pijarskich biegaczy

tadeuSZrutkOwSki

Kolejne medale na trasach biegowych wywalczyli biegacza
UKS „Pijarskiego Klubu Sportowego”. W sobotę, 10 czerwca czworo podopiecznych trenera Tadeusza Rutkowskiego
wzięło udział w biegach dziecięcych i młodzieżowych towarzyszących XXIX Ożarowskiemu
Biegowi im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim.
Łowiczanie pojechali niewielką grupą, ale pokazali się z bardzo
dobrej strony. Pijarscy biegacze
zdobyli dwa złote i dwa srebrne
medale oraz wspaniałe nagrody
rzeczowe, które wynagrodziły trudy wielu treningów.
Jako pierwszy do walki wystartował ośmioletni Bartosz Lus, który odniósł wspaniałe zwycięstwo
na dystansie 600 metrów w kategorii chłopców z klas I-III szkół
podstawowych.
Druga na trasie zaprezentowała
się Maja Czerwińska, która zajęła 2. miejsce w biegu na dystansie
1000 metrów w kategorii dziewcząt z klas IV-VI szkół podstawowych.
W najdłuższym biegu młodzieżowym na dystansie 1500 metrów
w kategorii gimnazjalistów wystartował Michał Sobczak. Jego

Para z Chełmońskiego po raz 4. mistrzem

Biegacze z Pijarskiejopróczpucharówzdobyliwielecennychnagród-

bieg był bardzo dobry i pewnie
zwyciężył. Na 2. miejscu przybiegł do mety Jan Kaźmierski.
– Biegacze z Łowicza zdobyli
w Ożarowie oprócz medali wspaniałe nagrody rzeczowe, a wśród

nich drukarkę, zegarek, rakietę tenisową, piłki do gier zespołowych,
gry i inne drobniejsze nagrody.
Byliśmy tym mocno zaskoczeni
– mówił trener biegaczy Tadeusz
Rutkowski.
zł

Sport Szkolny|woj.GimnazjadawdrużynowejLachłopców

Piłkarze z brązowymi medalami LA
W zawodach drużyny mogły
składać się z 15 zawodników, trzeba było obstawić 5 konkurencji
(po trzech zawodników). Do drużynowej punktacji liczyło się 12
najlepszych rezultatów.
W klasyfikacji indywidualnej bardzo dobrze wypadł Dawid
Piecka, który był 2. w skoku w
dal z wynikiem 5,74 m. Niezwykły talent pokazał Krystian Tabara, który przeskoczył poprzeczkę zawieszoną na wysokości 183
cm i również zajął 2. lokatę. Super czas 47,16 s uzyskała sztafeta
4x100 metrów w składzie Jakub
Lis, Marcel Wnuk, Dawid Piecka i Krystian Tabara, która zajęła
2. Miejsce.
W składzie brązowych medalistów województwa łódzkiego
z Gimnazjum nr 4 w Łowiczu
startowali: Skok wzwyż: Krystian Tabara – 183 cm (152 pkt),
100 metrów: Jakub Lis – 11,92
s (140), Marcel Wnuk – 12,28

s (121), Krystian Kruk 12,31 s
(120), 300 metrów: Jan Sejdak –
40,83 s (120), Piotr Tkacz – 41,36
s (114), Oskar Sadowski – 41,63
s (110), skok w dal: Dawid Piecka 5,74 m (111), Hubert Kałużny
5,48 m (90), Kuba Tomaszkiewicz 5,20 m (78). 1000 metrów:
Miłosz Kępka – 2.57.81 min.
(105), Olaf Andrzejewski 3.03.96
min. (92). Nauczyciel w-f – Paweł
Kutkowski.
zł
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klasyfikacja końcowa chłopców:
1.MGSaleksandrów

2024

2.GimnazjumwŁęczycy

1576

3.Gimnazjumnr4Łowicz

1437

4.Gimnazjumnr44Łódź

1358

5.Gimnazjumnr3tomaszówMaz.1340
6.ZSGwkodrębie

1333

7.Gimnazjumnr2kutno

1268

8.ZSPryw,Opoczno

1219

9.Gimnazjumnr38Łódź

1199

10.Gimnazjumnr3Sieradz

1111

11.Gimnazjumnr5Bełchatów920

JaNSeJdak

Rewelacyjnie w tym sezonie
spisali się piłkarze z GOSSM Łowicz, reprezentujący Gimnazjum
nr 4 w lidze lekkoatletycznej. Podopieczni nauczyciela w-f Pawła Kutkowskiego najpierw w zawodach Powiatowa Gimnazjada
Szkolna w Drużynowej Lekkiej
Atletyce zajęli drugie miejsce, potem zwyciężyli w półfinale wojewódzkim w Kutnie, a w piątek 2
czerwca w Łodzi wywalczyli brązowe medale. To pierwszy taki
wysoki wynik łowickiej szkoły na
szczeblu wojewódzkim. Uczniowie Gimnazjum nr 4 zgromadzili łącznie 1437. Klasa sportowa
potwierdziła tym samym swoje
motoryczne zdolności i na pewno trudno będzie komuś taki wynik powtórzyć. Mistrzami zostali
trenujący lekkoatleci z Miejskiego
Gimnazjum Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim, którzy osiągnęli kosmiczny dla nas wynik
2024 punkty.

ekipa z Gimnazjum nr 4zbrązowymimedalamiwfinalewojewódzkim.

Licealiści z powiatu łowickiego
we wtorek, 6 czerwca walczyli na
boisku I LO w Łowiczu przy ul.
Bonifraterskiej 3, gdzie odbyła
się Powiatowa Licealiada Szkolna w siatkówce plażowej chłopców.
O awans do półfinałów wojewódzkich stanęło siedem par.
Podobnie jak rok temu, najlepiej
zagrał duet z I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu – Wojciech Chondzyński i Dominik
Rześny (nauczyciel w-f Tomasz
Piasecki). W finale, po wyrównanym meczu gospodarze zawodów pokonali parę z II Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu (Filip Jałoszyński, Mateusz Chlebny – nauczyciel Zofia Kucharska)
23:21. Awans do półfinałów wywalczyły obydwie pary.
Puchar za trzecie miejsce wywalczyli zawodnicy z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Łowiczu (Łukasz Kacprzak,
Eryk Klimkiewicz – nauczyciel Arkadiusz Anyszka), którzy
w decydującym spotkaniu pokonali Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu (Dorian
Nasalski, Bartosz Banasik – nauczyciel Radosław Gosławski).
Na miejscach 5-7 sklasyfikowano pary: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu
(Damian Janicki, Michał Matejka – nauczyciel Tomasz Czubak), Pijarskie Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu (Dominik
Baczyński, Konrad Panuszewski
– nauczyciel Dominik Kuś) i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Łowiczu (Mateusz Buczek,
Patryk Pająk – nauczyciel Katarzyna Charążka).

Parywalcząceotytułmistrzapowiatułowickiego(k.Olko)

To już czwarty rok z rzędu reprezentanci I LO w Łowiczu zdobywają tytuł mistrza powiatu łowickiego. Teraz czas na walkę
o finał wojewódzki i być może
medale. Zadanie bardzo trudne,
ale możliwe do wykonania.
zł

w Łowiczu– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychnr3wŁowiczu1:0
(21:16), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu– Pijarskie Liceum Ogólnokształcące w
Łowiczu1:0(21:13).
Tabela grupy B:

Grupa A: 1  i Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu– Zespól
SzkółPonadgimnazjalnychnr2w
Łowiczu 1:0 (21:8), Zespól Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu – Zespól Szkół Ponadgimnazjalnychnr2wŁowiczu1:0(21:15),
i Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu–ZespólSzkółPonadgimnazjalnychnr1wŁowiczu1:0(21:14),
tabelagrupya:


1.iLiceumOgólnokształcącewŁowiczu
2.ZespółSzkółPonadgimnazjalnychnr1
3.ZespółSzkółPonadgimnazjalnychnr2

Grupa B:  ii Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – Pijarskie
LiceumOgólnokształcącewŁowiczu 1:0 (21:11), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychnr3wŁowiczu–
ZespółSzkółPonadgimnazjalnych
nr 4 w Łowiczu 1:0 (21:14), ii Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychnr4wŁowiczu1:0(21:18),
ZespółSzkółPonadgimnazjalnych
nr 3 w Łowiczu– Pijarskie Liceum
Ogólnokształcące w Łowiczu 1:0
(21:4),iiLiceumOgólnokształcące


1.iiLiceumOgólnokształcące
2.ZespółSzkółPonadgimnazjalnychnr3
3.ZespółSzkółPonadgimnazjalnychnr41
4.PijarskieLiceumOgólnokształcące

mecze półfinałowe: i Liceum
OgólnokształcącewŁowiczu–ZespółSzkółPonadgimnazjalnychnr
3wŁowiczu1:0(21:18),iiLiceum
OgólnokształcącewŁowiczu–ZespółSzkółPonadgimnazjalnychnr
1wŁowiczu1:0(21:14).
 mecz o 3 miejsce: ZespółSzkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychnr3wŁowiczu0:1(16:21)
Mecz finałowy: i Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu– ii Liceum
Ogólnokształcące w Łowiczu 1:0
(23:21).




końcowa klasyfikacja:

1.iLiceumOgólnokształcące
2.iiLiceumOgólnokształcące
3.ZespółSzkółPonadgimnazjalnychnr3
4.ZespółSzkółPonadgimnazjalnychnr1
5-7.ZespółSzkółPonadgimnazjalnychnr4,
PijarskieLiceumOgólnokształcące
ZespółSzkółPonadgimnazjalnychnr2

www.lowiczanin.info



Sport Szkolny|PowiatowaLicealiadaSzkolnawSiatkówcePlażowejdziewcząt

Szachy |robkol-Open’2017

Do zawodów organizowanych
przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w plażowej piłce
siatkowej zgłosiło się pięć par.
Do walki o trzy puchary i dwa
miejsca premiowane awansem
na rywalizację w rejonie rawskim
przystąpiły: I LO Łowicz, ZSP
4 Łowicz, ZSP 3 Łowicz, ZSP
1 Łowicz i Pijarskie LOKP Łowicz. Turniej powiatowy odbył
się w poniedziałek 5 czerwca na
dwóch boiskach przy I LO na ulicy Bonifraterskiej.
Faworytkami rywalizacji była
para z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu:
(Agata Gajda, Klaudia Białek –
nauczyciel Halina Szwarocka),
które trenowały wcześniej siatkówkę w Asiku Domaniewice.
Dziewczyny zgodnie z przewidywaniami wygrały swoje mecze i pewnie zdobyły mistrzowski
tytuł. W finale pokonały Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr
4 w Łowiczu (Julia Grabowicz,
Agata Perzyńska – nauczyciel
Tomasz Czubak) 21:16. Teraz te
dwa duety czeka półfinał wojewódzki.
Trzecie miejsce w turnieju zajęły siatkarki z Pijarskiego Liceum
Ogólnokształcące w Łowiczu (Julia Macho, Katarzyna Czaplarska
– nauczyciel Dominik Kuś), które w pojedynku o pamiątkowy puchar pokonały 21:10 Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu (Ludwika Szwarocka, Ewelina Kowalska – nauczyciel Jarosław Płuska).
Na 5. miejscu walkę zakończyła para z I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu (Paulina Siek,
Marcela Banaszkiewicz – nauczyciel Przemysław Poplawski).

Dwie pieczenie na jednym
ogniu upiekli w sobotę
10 czerwca szachiści
z Powiatu Łowickiego,
którzy zagrali w tym razem
w Domu Ludowym.

ZSP 3 zwycięża w plażówkę

zł

Grupa A:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu – Pijarskie
liceum ogólnokształcące w Łowiczu 1:0(21:13).


rekLaMa

Tabela grupy A:
1.ZSPnr4wŁowiczu
2.PijarskieLOwŁowiczu

Grupa B: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu 1:0 (21:19),
i Liceum Ogólnokształcące w
Łowiczu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychnr1wŁowiczu0:1
(8:21),ZespółSzkółPonadgimnazjalnychnr3wŁowiczu–iLiceum
Ogólnokształcące w Łowiczu 1:0
(21:9).


Tabela grupy B:
1.ZSPnr3wŁowiczu
2.ZSPnr1wŁowiczu
3.iLOwŁowiczu

mecze półfinałowe: Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
w Łowiczu– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychnr1wŁowiczu1:0
(22:20), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychnr3wŁowiczu–Pijarskie Liceum Ogólnokształcące w
Łowiczu1:0(21:13).
 mecz o 3. miejsce:  Zespół
SzkółPonadgimnazjalnychnr1w


Łowiczu – Pijarskie Liceum Ogólnokształcące0:1(10:21)
 mecz o 1. miejsce: Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 0:1(16:21).

końcowa klasyfikacja:
1.ZespółSzkółPonadgimnazjalnychnr3
2.ZespółSzkółPonadgimnazjalnychnr4
3.PijarskieLiceumOgólnokształcące
4.ZespółSzkółPonadgimnazjalnychnr1
5.iLiceumOgólnokształcące

Po pierwsze rozegrali 3 odsłonę „Robkol-Open” na rok 2017, w
którym to punkty są gromadzone przez zawodnika od początku
roku. Po drugie rozegrali turniej
o Puchar Prezesa Zarządu Powiatowego PSL w Łowiczu a jednocześnie posła na Sejm VIII kadencji Pawła Bejdy.
Zawody zgromadziły 23 zawodników a najlepszym na dystansie 9 rund był Gabriel „Ronaldo” Jagura z Nieborowa. O pół
punktu wyprzedził on swojego
brata Norberta i o jedno oczko lidera cyklu Dominika Fudałę.
Tradycyjne w turnieju Robkol-Open wręczono puchary dla
zwycięzców w kategorii juniorów – Norbert Jagura, dziewcząt
– Kinga Marczyk, ranking 1400 –
Paweł Wysocki i do lat 10 – Mał-

rOBertchOJNOwSki

Gabriel Jagura najlepszy
w Domu Ludowym

krZySZtOFOLkO

Najlepsze pary dziewczynnapowiatowej„plażówce”.
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Zwycięzca turniejuGabriel
JagurazposłemPawłemBejdą.

gorzata Karolak. Gospodarz zawodów ufundował także puchary
dla najlepszych w kategorii do lat
8, tu zwyciężył Ernest Wolski oraz
dla najlepszego zawodnika „po
50.”, a został nim Tadeusz Nodzak. Wszystkie nagrody dla zwycięzców poszczególnych kategorii
wręczał oczywiście poseł Paweł
Bejda, który na koniec podzielił
się swoimi ciekawymi wspomnieniami szachowymi z dzieciństwa.
Kolejny turniej z cyklu „Robkol-Open’2017” odbędzie się na
jesieni w Gminnym Ośrodku Kultury w Zdunach.
Fischer

Sport Szkolny|wojewódzkaGimnazjadaSzkolnawdrużynowejLadziewcząt

Lekkoatletki z Domaniewic siódme w łódzkim
Lekkoatletki z Gimnazjum w
Domaniewicach walczyły w piątek 2 czerwca o medale w finale
wojewódzkim w Łodzi w ramach
ligi lekkoatletycznej. Podopieczne trenera Mieczysława Szymajdy wcześniej wygrały w zawodach Powiatowa Gimnazjada
Szkolna w Drużynowej Lekkiej
Atletyce w Łowiczu, a potem dobrze zaprezentowały się w półfinale w Kutnie i wywalczyły
awans na prestiżowe finałowe zawody w Łodzi.
Uczennice z Domaniewic
w swoim starcie zgromadziły
1127 punktów i uplasowały się
na 7. Lokacie. Mistrzyniami zo-

stały dziewczyny z Aleksandrowa Łódzkiego z wynikiem 1788
punktów.
W zawodach drużyny mogły
składać się z 15 zawodników,
trzeba było obstawić 5 konkurencji (po trzech zawodników). Do
drużynowej punktacji liczyło się
12 najlepszych rezultatów.
W klasyfikacji indywidualnej
kilka zawodniczek osiągnęło dobre wyniki. Natalia Baleja wygrała konkurs pchnięcia kulą z
wynikiem 11,05 m, Julia Perzyńska była 3. w konkursie skoku
wzwyż – 145 cm, a Maja Gajda
była 4. w biegu na 100 metrów –
14,39 s.

W składzie lekkoatletek z Gimnazjum w Domaniewicach startowały: Kula 3 kg: Natalia Baleja
– 11,05 m (159 pkt.), Julia Pawlata – 8,19 m (75), Patrycja Grzędzielewska – 7,98 m (68), Skok
wzwyż: Julia Perzyńska – 145 cm
(125), Malwina Klimkiewicz –
140 cm (100), 100 metrów: Maja
Gajda – 14,39 s (103), Patrycja
Reczulska – 15,39 s (79), Kinga
Widawska – 15,53 s (76), sztafeta 4x100 m: (Maja Gajda, Natalia Grzędzielewska, Natalia Baleja
i Julia Perzyńska) – 55,60 s (91),
skok w dal: Natalia Grzędzielewska – 4,29 (90), Magdalena Karwacka – 4,04 m (77), 300 metrów:

Natalia Grabowicz – 52,34 s (80),
Patrycja Jakubiak – 54,01 s (72),
Nauczyciel w-f – Mieczysław
Szymajda.
zł
klasyfikacja końcowa dziewcząt:
1.MGSwaleksandrowieŁ.

1788

2.GimnazjumwŁęczycy

1542

3.Gimnazjumnr44Łódź

1237

4.Gimnazjumnr37Łódź

1207

5.GimnazjumwMniszkowie 1205
6.GimnazjumwStrzałkowie 1193
7.Gimnazjumdomaniewice

1127

8.GimnazjumwZelowie

1055

9.Gimnazjumnr2kutno

1050

10.Gimnazjumwczechach

 989

11.Gimnazjumnr1Sędziejowice897
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Piłka nożna|turniej

kolarstwo |tourdewarsaw

Soccer Kids lepszy
od GKS Bełchatów

Świetny start łowickich kolarzy

BOGuMiŁurBaNek

Reprezentanci Klubu Kolarskiego Łowicz mają ogromne powody do zadowolenia. Pasjonaci
wyścigów rowerowych z naszego miasta zadziwiają swoją formą
i motywacją do treningów. W gronie amatorów są bardzo mocnym
zespołem, co udowodnili w miniony weekend w drużynowym
maratonie wokół Warszawy Tour
de Warsaw Południe
– Jest okazja, aby pochwalić
się sukcesem w naszym debiucie! Fantastyczna czasówka KK
Łowicz i 2 miejsce. Na dystansie
200 kilometrów rywalizowały ze
sobą 32 ekipy w dwóch kierunkach: północ i południe. Była to
szósta edycja TdW i jak zwykle
mocno obsadzona. Impreza, choć
skierowana jest do amatorów, ma
nie tylko swoją renomę, ale przede
wszystkim wyjątkowo towarzyski
klimat – relacjonował prezes KK
Łowicz Bogumił Urbanek.
Organizatorem zawodów są pasjonaci kolarstwa: Cyclo Wawa
i Cyklista w Warszawie.
Reprezentanci Klubu Kolarskiego Łowicz pojechali w składzie: Łukasz Frontczak, Kamil
Gorzelak, Marek Kubiak (kpt.),
Jędrzej Lenarcik, Bogumił Urbanek, Bartłomiej Urbański, Mateusz Zakrzewski.
– Nie spodziewaliśmy się tak
dobrego wyniku w debiucie. Ekipy przyjechały m.in. z Gdańska,
Sandomierza. Wielu na rowerach

kolarze z kk Łowicz na mecie–zmęczeni,alezadowolenizwyniku.

typowo czasowych. Zabrakło nam
wykończenia i szczęścia na skrzyżowaniach. Impreza odbywała się
w ruchu otwartym. Na 170. km
mieliśmy jeszcze 3 minuty przewagi nad drużyną, która wygrała. Przy wjeździe do Warszawy
utknęliśmy kilka razy na światłach. Każdy z naszej ekipy, na ile
mógł, starał się przygotować do
tych zawodów. Zbieramy cenne
doświadczenia i z cała pewnością
wrócimy tam za rok – zapowiedział Urbanek. – Jechaliśmy swój

wyścig. Na 100. km w OSP Złotokłos był bufet. Zrobiliśmy postój ok. 10 min. Jak ruszaliśmy, nie
było jeszcze ekipy startującej za
nami (odstępy na starcie 5 min).
Już wtedy wiedzieliśmy, że jest
bardzo dobrze. Zabrakło szczęścia
albo sprytu na skrzyżowaniach.
Wygrana była w naszym zasięgu.
Jednak drugie miejsce w największym maratonie drużynowym
amatorów to nasz wielki sukces.
Cała ekipa ciężko pracowała na
ten wynik – podsumował. Jeden z

członków drużyny Jędrzej Lenarcik tak skomentował wyścig:
– Świetna impreza. Próbowaliśmy od początku utrzymać nasze
w miarę mocne tempo, jak na nasze możliwości, i pełną koncentrację. Okazało się, że to wystarczyło, aby osiągnąć w debiucie
całkiem dobry wynik. To cieszy!
Nie będę narzekał na to, że w upale wypłukałem się z elektrolitów i
magnezu i ostatnie 40 km przejechałem w ciągłych skurczach. Nie
wypada.
zł

krZySZtOFkuMOSińSki

lekka atletyka |MistrzostwawojewództwaŁódzkiegoMłodzików

Starty naszych lekkoatletów w Łodzi

wOJciechwieteSka

Piotr kretpokazałswójpotencjał
wkonkursieskokuwzwyż.
NazdjęciuztreneremSzymajdą.

lia Grzędzielewska z wynikiem
32,69 m, a Klaudia Bruc rzuciła
22,24 m. W rzucie dyskiem wystartowała Julia Sut, która z wynikiem 17,42 m zajęła miejsce 13.
Bez medalu zakończyła się również konkurencja pchnięcia kulą
3 kg dziewcząt, gdzie 4. miejsce
zajęła Natalia Baleja z wynikiem
9,96 m, a 8. była Julia Pawlata z
rezultatem 8,24 m. Znacznie lepsze występy zanotowali natomiast
rzucający młotem 5 kg Michał
Bryk, który z wynikiem 43,42 m
ustanowił rekord życiowy i zdobył brązowy medal, natomiast
Kryspin Loba z wynikiem 34,26
m był piąty. Ci sami zawodnicy
pojawili się również w konkursie
pchnięcia kulą, gdzie Michał Bryk
z wynikiem 8,65 m był trzynasty,
Kryspin Loba z odległością 8,01
szesnasty. Oprócz nich wystartował również Konrad Grabowicz,
który z wynikiem 7,71 m był siedemnasty.
W rzucie oszczepem było już
znacznie lepiej albowiem Dawid
Kowalczyk, po świetnym występie, wywalczył brązowy medal i
ustanowił rekord życiowy z wynikiem 36,73 m.
W konkursie skoku wzwyż
Weronika Kaźmierczak znów
musiała skakać przy dość intensywnie padającym deszczu, co na
pewno nie przyczyniło się do uzyskania wyników na miarę jej możliwości. Rezultat 155 cm zapewnił
jej pierwsze miejsce w konkursie i
był to jedyny złoty medal wywalczony przez lekkoatletów naszego
powiatu.
Srebrny medal w tym samym
konkursie wywalczyła wspólnie z Patrycją Owczarek z Resursy Zduńska Wola koleżanka klu-

Fabian Chlebnystrzeliłkilkagoli
wBełchatowie.

 UkS Soccer kids – mUkP Dąbrowa Górnicza i 2:1; br.: Nathalianekwueme2
 Akademia końskie – UkS Sk 1:0
 UkS Soccer kids – GkS ii Bełchatów 6:0; br.: Nathalian ekwueme 3, Fabian chlebny 2, antoni
Bąba
 UkS Soccer kids – GkS iii Bełchatów 5:0;br.:Fabianchlebny2,
antoniBąba2,Nathalianekwueme
 UkS Soccer kids – Stadion
Śląski Chorzów 1:1;br.:Nathalian
ekwueme
 UkS Soccer kids – Diament
Zduńska Wola 2:3; br.: Fabian
chlebny,Nathalianekwueme
 UkS Soccer kids – Unia Boryszew 1:2;br.:adamwerwiński
 UkS Soccer kids – APN Piotrków 1:0;br.:Nathalianekwueme
 UkS Soccer kids – Hattrick Bełchatów 2:1; br.: Fabian chlebny,
Franciszekuczciwek
mecz o 9 miejsce :
 UkS Soccer kids – mUkP Dąbrowa Górnicza ii 2:0; br.: adam
werwiński,Nathalianekwueme

Piłka nożna|18.kolejkawoj.ligid1

Pelikan 2004 wygrał
w ostatnim meczu sezonu
MariuSZkwiatkOwSki

Lekkoatleci z powiatu łowickiego w niedzielę, 10 czerwca rywalizowali w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Młodzików
w LA w Łodzi. Na imprezie zaprezentowali się sportowcy z UKS
Błyskawica, z UKS Jedynka Łowicz i z Nowych Zdun.
Najlepiej zaprezentowali się
przedstawiciele najmocniejszego
klubu – czyli UKS Błyskawica.
– Zdobyliśmy sześć medali. Na
pewno złota Weroniki Kaźmierczak w skoku wzwyż można było
być niemal pewnym. Dużym zaskoczeniem i niespodzianką był
natomiast brązowy medal w tej
samej konkurencji wśród chłopców naszego nowego zawodnika
Piotra Kreta – powiedział trener
Mieczysław Szymajda.
Lekkoatleci Błyskawicy swoje
występy rozpoczęli od rzutu młotem 3 kg dziewcząt. W konkurencji tej Julia Pawlata wywalczyła
srebrny medal z wynikiem 35,69
m, czwarte miejsce zajęła Nata-

cer Kids bez problemów pokonali
MUKP Dąbrowę Górnicza II 2:0.
– Zagraliśmy dobry turniej. Rywalizowaliśmy z mocnymi drużynami i na tle silnych rywali
wypadliśmy bardzo solidnie. W
meczach które przegaliśmy brakowało nam sprytu bo piłkarsko nie
byliśmy słabsi. W turnieju spisaliśmy się lepiej chociażby od GKS-u Bełchatów, potrafiliśmy zremisować ze Stadionem Śląskim
Chorzów, który słynie ze świetnej
pracy z dziećmi i młodzieżą. Trafiliśmy do zdecydowanie silniejszej grupy. Potwierdziły to wyniki
o poszczególne miejsce ponieważ
zespoły z naszej grupy wygrały
pojedynki z rywalami z drugiej
grupy. Trenujemy i gramy dalej,
złapaliśmy kolejne doświadczenie
– ocenił trener Grzegory.
ever

Drużyna UKS Soccer Kids
z rocznika 2009 wzięła udział
w mocno obsadzonym turnieju
o Puchar Starosty Bełchatowskiego, który odbył się 11 czerwca w
Bełchatowie. Łowiczanie stanęli do rywalizacji z innymi 18 drużynami. Wśród drużyn były takie
marki jak GKS Bełchatów, Raków
Częstochowa czy Stadion Śląski
Chorzów. Zespół Soccer Kids zajął w turnieju dziewiąte miejsce w
stawce 19 drużyn i sztab trenerski
i zawodnicy czuli niedosyt ponieważ Soccer Kids zaprezentował
się z bardzo dobrej strony.
Drużyna trenera Macieja Grzegorego w rozgrywkach grupowych wygrała pięć meczów, jeden
zremisowała i trzy razy schodziła
pokonana. Gracze Soccer Kids w
każdym z przegranych meczów
byli równorzędnym, a nawet lepszym piłkarsko zespołem od rywali, ale brakowało szczęścia. W
każdym z przegranych pojedynków łowiczanie przegrali z rywalami jedną bramką. W rozgrywkach grupowych gracze trenera
Grzegorego zaaplikowali z kolei
bramkarzom drużyn przeciwnych
aż 20 goli! W meczu o dziewiąte miejsce w turnieju gracze Soc-

Reprezentanci UkS jedynka ŁowicznazawodachwŁodzi.

bowa Weroniki Julia Perzyńska
z rezultatem 150 cm. W skoku
wzwyż chłopców po raz pierwszy
zadebiutował w barwach UKS
Błyskawica łowicki lekkoatleta
Piotr Kret. Jak na debiutanta spisał się znakomicie i w niezwykle
trudnych warunków atmosferycznych uzyskał rezultat 160 cm dzięki, któremu dość niespodziewanie
wywalczył brązowy medal.
Ponadto w ramach równolegle
rozgrywanego mityngu wystartowali Jakub Pająk w skoku wzwyż,
który uzyskał wynik 180 cm, Tomasz Wieteska w biegu na 100m
11.69 (w.+0,4) i skoku w dal 6.12
(w. +0,8m/s) oraz Małgorzata Jakóbiec w skoku wzwyż, która skoczyła na wysokość 130 cm.
W Łodzi o medale walczyli
również łowiczanie z UKS Jedynka Łowicz (trener Mariusz Kwiat-

kowski), jednak im nie udało się
stanąć na podium. Jagura Jakub
zajął 7. miejsce w biegu na 100
metrów z czasem 12,30 s. oraz 8.
miejsce w konkursie skoku w dal
z rezultatem 4,91 m. W tych samych konkurencjach swoje siły
sprawdziła Wiktoria Kosmowska,
która w skoku w dal uzyskała wynik 4,68 m i zajęła 8. Miejsce, a w
biegu na 100 metrów czas 14,06 s.
Na 6. lokacie konkurs skoku w dal
zakończyła Karolina Wawrzyńska z wynikiem 4,75 m, a w biegu na 100 metrów uzyskała wynik
14,70 s. Agata Blus ścigała się na
100 metrów, uzyskując czas 14,36
s. Oliwia Rokicka rywalizowała
w skoku w dal i osiągnęła rezultat
3,93 m. W Łodzi w skoku w dal
startował również Szymon Kosmowski, ale nie znamy jego wyniku.
zł

Zespół z rocznika 2004 łowickiego Pelikana nie miał większych problemów z pokonaniem
w wyjazdowym meczu 18. kolejki skierniewickiej ligi okręgowej
młodzików D1 Pogoni Bełchów.
Podopieczni trenera Bernarda
Wudkiewicza wygrali aż 6:1!
Zespół z Łowicza bardzo szybko objął prowadzenie na boisku
w Bełchowie. W 10. minucie gry
łowicką drużynę na prowadzenie wyprowadził Bartosz Wudkiewicz, a siedem minut później
drugiego gola dołożył Kacper
Stępień. W 20. minucie meczu
było już 0:3, a tym razem gola
zdobył Matusz Motyl. Ten sam
gracz strzelił swojego drugiego
gola siedem minut później i Pelikan 2004 schodził na przerwę
z czterema bramkami przewagi.
Druga część meczu zaczęła się
od gola dla Pogoni, ale w końcówce meczu Wudkiewicz i Kacper Maliński strzelili kolejne gole
d;a „Ptaków’.
– Był to ostatni mecz w tym sezonie. Pogoda sprzyjała, chłopaki
dobrze zagrali, uzyskując wysoką
przewagę nad rywalem, choć Pogoń również należy pochwalić.
Zapewniliśmy sobie awans do II
ligi wojewódzkiej – ocenił po meczu trener Wudkiewicz..

Łowiczanie dzięki wygranej zajęli trzecie miejsce w lidze. Pierwszy zespół tabeli awansował do
I ligi wojewódzkiej, zaś zespoły
z drugiego i trzeciego miejsca reprezentować będą okręg skierniewicki w rozgrywkach II ligi wojewódzkiej.
ever
18. kolejka skierniewickiej ligi
okręgowej młodzików D1:
 lkS Pogoń Bełchów – mUkS
Pelikan-2004 Łowicz 1:6 (0:4);
br.:(35)–Bartoszwudkiewicz2(10
i50),kacperStępień(17),Mateusz
Motyl2(20i28)ikacperMaliński
(54)
 RkS mazovia Rawa mazowiecka – Pogoń Godzianów
10:0MLkS widok Skierniewice
– LZS kopernik kiernozia 8:0LkS
Victoria Bielawy – GLkS Laktoza
Łyszkowice 2:2GOkSir Jutrzenka
drzewce–Orlętacielądz
1.MLkSwidok(1)

18 51135-4

2.rkSMazoviarawaMaz.(2)184490-19
3.MukSPelikan-2004(3) 18 4384-29
4.LkSLaktozaŁyszkowice(4)183146-35
5.PogońGodzianów(5)

18 2433-70

6.LkSPogońBełchów(7) 18 1930-61
7.GOkSirJutrzenka(8)

17 1741-63

8.LZSkopernikkiernozia(6)18 1736-49
9.LkSVictoriaBielawy(9) 18 922-83
10.Orlętacielądz(10)

17 219-123

www.lowiczanin.info
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Lekkoatleci zakończyli walkę o medale
Poniżej zamieszczamy wyniki ostatniego finałowego rzutu
Czwartaków Lekkoatletycznych
oraz klasyfikację Grand Prix po
podliczeniu punktów ze wszystkich startów..
zł
 Bieg na 60 m
Chłopcy rocznik 2004:

1.antoniknera(SP2Łowicz)8,51s
2.wiktorczubiak(ukSBłyskawica)8,77s
3.krystianOwczarek(SP2Łowicz)8,84s

Dziewczęta rocznik 2004:
1.Oliwiarokicka(ukSJedynkaŁowicz)8,48s
2.PatrycjaZabost(SP1Łowicz)8,77s
3.Malinawójcik(SP1Łowicz)8,98s

Chłopcy rocznik 2005:
1.MateuszSierota(SP1Łowicz)8,97s
2.Jankosiorek(SP1Łowicz)9,66s
3.MariuszSalkowski(SP1Łowicz)10,26s

Dziewczęta rocznik 2005:
1.kingaczubiak(ukSBłyskawicadomaniewice)9,21s
2.NataliaBrochocka(SP1Łowicz)9,28s
3.weronikacichy(SP1Łowicz)9,51s

Chłopcy rocznik 2006:
1.JanPietrzak(SP2Łowicz)8,76s
krZySZtOFOLkO

2.Szymonkosmowski(SP2Łowicz)9,36s
3.Maksymilianczeczko(SP4Łowicz)9,43s

Dziewczęta rocznik 2006:
1.Martaczubik(SP1Łowicz)9,15s
2.MałgorzataJakóbiec(ukSBłyskawica)9,26s
3.antoninahymka(SP2Łowicz)9,60s
 Bieg na 300 m
Chłopcy rocznik 2004:

1.konradkaźmierski(PijarskaSPŁowicz)49,62s
2.JakubŁukasik(SPkiernozia)52,25s

Najlepszą i najliczniejszą reprezentacjąbyłaekipaSP1Łowicz.
1.albertkaźmierczak(SP1Łowicz)4:02,92min

3.MikołajGrzegorek(SP1Łowicz)1,05m
 Skok w dal
Chłopcy rocznik 2004:

3.dariuszkwiatkowski(SP1Łowicz)52,98s

1.aleksanderSokół(SP2Łowicz)4,76m

Dziewczęta rocznik 2004:

2.wiktorczubiak(ukSBłyskawica)4,52m

1.ewaŻakowska(SPkiernozia)53,17s
2.Zofiadomańska(SP2Łowicz)55,19s
3.JuliaGędek(SP1Łowicz)56,10s

Chłopcy rocznik 2005:
1.Filipdeka(SP1Łowicz)47,95s
2.Mateuszryfa(SPkiernozia)51,80s
3.alanPalos(SP1Łowicz)54,56s

Dziewczęta rocznik 2005:
1.Małgorzatakrawczyk(SPkiernozia)52,95s
2.Laurakruszczyńska(SP1Łowicz)54,42s

Chłopcy rocznik 2006:

2.antoniabramowicz(ukSBłyskawica)1,10m

Dziewczęta rocznik 2006:
1.MałgorzataJakóbiec(ukSBłyskawica)1,35m
2.roksanaJagodzińska(SP2Głowno)1,05m

3.dariuszkwiatkowski(SP1Łowicz)78

Dziewczęta rocznik 2004:
1.ewaŻakowska(SPkiernozia)196
2.Zofiadomańska(SP2Łowicz)141
3.JuliaGędek(SP1Łowicz)84

Chłopcy rocznik 2005:
Rzut piłeczką palantową
Chłopcy rocznik 2004:

3.JakubŁukasik(SPkiernozia)4,36m



Dziewczęta rocznik 2004:

1.Filipdeka(SP1Łowicz)385
2.Mateuszryfa(SPkiernozia)272

1.Oliwiarokicka(ukSJedynkaŁowicz)4,96m

1.FilipStobiecki(SP1Łowicz)56m

2.PatrycjaZabost(SP1Łowicz)4,40m

2.krystianOwczarek(SP2Łowicz)54m

3.JuliaGędek(SP1Łowicz)3,86m

3.dariuszkwiatkowski(SP1Łowicz)44m

1.Laurakruszczyńska(SP1Łowicz)160

Dziewczęta rocznik 2004:

2.Małgorzatakrawczyk(SPkiernozia)97

Chłopcy rocznik 2005:

3.alanPalos(SP1Łowicz)248

Dziewczęta rocznik 2005:

Chłopcy rocznik 2006:

1.Filipdeka(SP1Łowicz)4,40m

1.Malinawójcik(SP1Łowicz)56m

2.MateuszSierota(SP1Łowicz)4,10m

2.Bogumiłaczubik(SP1Łowicz)40m

1.Szymonambroziak(SPPijarskaŁowicz)292

3.alanPalos(SP1Łowicz)3,81m

3.klaudiaZawadzka(SP1Łowicz)25m

2.kacperadamczyk(SP2Łowicz)204

Chłopcy rocznik 2005:

3.Jakubrychlewski(SP4Łowicz)130

Dziewczęta rocznik 2005:

Dziewczęta rocznik 2006:

1.NataliaBrochocka(SP1Łowicz)4,30m

1.ryszardwyszyński(ukSBłyskawica)40m

1.Szymonambroziak(SPPijarskaŁowicz)52,80s

2.Małgorzatakrawczyk(SPkiernozia)4,00m

2.Mateuszryfa(SPkiernozia)35m

1.NinaMłodzińska(SP34Łódź)794

2.MikołajMyślin(SP1Łowicz)53,64s

3.weronikacichy(SP1Łowicz)3,78m

3.MariuszSalkowski(SP1Łowicz)32m

2.MichalinaLeszkiewicz(ukSBłyskawica)558

3.kacperadamczyk(SP2Łowicz)55,87s

Dziewczęta rocznik 2006:

Chłopcy rocznik 2006:

Dziewczęta rocznik 2005:

1.Szymonkosmowski(SP2Łowicz)4,32m

1.weronikaZabost(SP1Łowicz)26m

1.NinaMłodzińska(SP34Łódź)46,20s

2.JanPietrzak(SP2Łowicz)4,12m

2.MartaZielińska(SP4Łowicz)25m

2.MichalinaLeszkiewicz(ukSBłyskawica)50,38s

3.Maksymilianczeczko(SP4Łowicz)3,92m

3.hannakacprzyk(SP1Łowicz)25m

Dziewczęta rocznik 2006:

Chłopcy rocznik 2006:

3.dominikaczubak(kMaktywniSochaczew)54,21s

Bieg na 600 m
Dziewczęta rocznik 2004:


1.karolinachoińska(SP4Łowicz)2:29,31min

dziewczętarocznik2006:

1.kingaczubiak(ukSBłyskawica)748
2.aleksandraOlesińska(ukSBłyskawica)439

Chłopcy rocznik 2006:
1.antoniabramowicz(ukSBłyskawica)637
2.MikołajGrzegorek(SP1Łowicz)574
3.albertkaźmierczak(SP1Łowicz)532

Dziewczęta rocznik 2006:
1.MałgorzataJakóbiec(ukSBłyskawica)1149
2.roksanaJagodzińska(SP2Głowno)556

Rzut piłeczką palantową
Chłopcy rocznik 2004:


1.krystianOwczarek(SP2Łowicz)572

Bieg na 600 m
Dziewczęta rocznik 2004:


1.Juliawosiewicz(SP1Łowicz)328

2.FilipStobiecki(SP1Łowicz)442
3.dariuszkwiatkowski(SP1Łowicz)420

Dziewczęta rocznik 2004:
1.Malinawójcik(SP1Łowicz)867

1.klaudiaGolińska(SP1Łowicz)94

2.Bogumiłaczubik(SP1Łowicz)594

3.agataPopławska(SP1Łowicz)3,43m

3.Szymonambroziak(PijarskaSPŁowicz)33m

2.klaudiakolos(SP1Łowicz)76

Dziewczęta rocznik 2006:
 Skok wzwyż
Chłopcy rocznik 2004:

1.klaudiakolos(SP1Łowicz)25m

1.dominikwilk(SP1Łowicz)1,20m
1.wiktoriakonecka(ukSBłyskawica)1,35m

3.wiktoriadziedzic(SP4Łowicz)2:30,47min

2.Juliawosiewicz(SP1Łowicz)1,05m

2.JakubSut(SPSkaratki)3:54,60min

2.aleksandraOlesińska(ukSBłyskawica)1,10m

1.aleksanderSokół(SP2Łowicz)290

3.MichalinaLeszkiewicz(ukSBłyskawica)23m

2.FilipStobiecki(SP1Łowicz)122

1.antoniknera(SP2Łowicz)468

Dziewczęta rocznik 2005:
1.kingaczubiak(ukSBłyskawica)1,30m

2.klaudiaGolińska(SP1Łowicz)25m

końcowa klasyfikcja Grand Prix:
 Bieg na 60 m
Chłopcy rocznik 2004:

1.Janrabikowski(SP1Łowicz)0,95m

1.FilipStobiecki(SP1Łowicz)3:50,01min

1.albertkaźmierczak(SP1Łowicz)1,10m

3.Mateuszryfa(SPkiernozia)347

Dziewczęta rocznik 2005:
2.MartaZielińska(SP4Łowicz)359

2.BrajanMrozowicz(SP1Łowicz)99

3.hannakacprzyk(SP1Łowicz)332

3.Piotrczajka(PijarskaSPŁowicz)28

Chłopcy rocznik 2006:

1.aleksanderSokół(SP2Łowicz)387

2.PatrycjaZabost(SP1Łowicz)577

2.antoniknera(SP2Łowicz) 374
3.JakubŁukasik(SPkiernozia)295

Chłopcy rocznik 2005:

Dziewczęta rocznik 2004:

1.MateuszSierota(SP1Łowicz)524

1.Oliwiarokicka(ukSJedynkaŁowicz)736

2.Jankosiorek(SP1Łowicz)387

2.PatrycjaZabost(SP1Łowicz)530

3.MariuszSalkowski(SP1Łowicz)164

2.Jankosiorek(SP1Łowicz)375

1.weronikaZabost(SP1Łowicz)360

1.Oliwiarokicka(ukSJedynkaŁowicz)674

Dziewczęta rocznik 2005:

1.ryszardwyszyński(ukSBłyskawica)532

1.albertkaźmierczak(SP1Łowicz)131

 Skok w dal
Chłopcy rocznik 2004:

3.Malinawójcik(SP1Łowicz)371

3.klaudiaZawadzka(SP1Łowicz)218

Chłopcy rocznik 2005:

Chłopcy rocznik 2006:

Dziewczęta rocznik 2004:

2.krystianOwczarek(SP2Łowicz)335

Chłopcy rocznik 2006:

3.ewaŻakowska(SPkiernozia)439

Chłopcy rocznik 2005:

1.BartoszSkonieczny(SP2Łowicz)626
2.Szymonambroziak(PijarskaSPŁowicz)472
3.Miłoszkierkowski(SP2Łowicz)435

Dziewczęta rocznik 2006:
1.MichalinaLeszkiewicz(ukSBłyskawica)495
2.klaudiaGolińska(SP1Łowicz)368
3.klaudiakolos(SP1Łowicz)316

klasyfikacja szkół po sześciu
edycjach:

1.NataliaBrochocka(SP1Łowicz)485

1.MateuszSierota(SP1Łowicz)574

1.SP1Łowicz

32416pkt.

2.kingaczubiak(ukSBłyskawica)410

2.alanPalos(SP1Łowicz)486

2.SP2Łowicz

15686

3.ZuzannaMarkus(SP1Łowicz)345

3.Filipdeka(SP1Łowicz)340

3.ukSBłyskawicadomaniewice

8431

4.SP4Łowicz

7568

Chłopcy rocznik 2006:

W Finale miejskimnajlepsilekkoatlecidekorowanibylimedalami.

Bieg na 1000 m
Chłopcy rocznik 2004:


3.dominikwilk(SP1Łowicz)84

Chłopcy rocznik 2005:

Chłopcy rocznik 2006:

1.Janrabikowski(SP1Łowicz)303

Dziewczęta rocznik 2005:

dziewczętarocznik2006:

2.klaudiaGolińska(SP1Łowicz)2:26,46min

3.dominikwilk(SP1Łowicz)3:56,62min

2.Juliawosiewicz(SP1Łowicz)450

Chłopcy rocznik 2005:

2.Jakubrychlewski(SP2Łowicz)34m

dziewczętarocznik2004:

Bieg na 1000 m
Chłopcy rocznik 2004:

1.wiktoriakonecka(ukSBłyskawica)722

1.BartoszSkonieczny(SP2Łowicz)44m

1.klaudiakolos(SP1Łowicz)2:23,16min



1.dominikwilk(SP1Łowicz)375

Dziewczęta rocznik 2004:

2.dominikaczubak(kMaktywniSochaczew)3,94m

1.Juliawosiewicz(SP1Łowicz)1:59,47min
dziewczętarocznik2005:

3.dominikaczubak(kMaktywniSochaczew)396

 Skok wzwyż
Chłopcy rocznik 2004:

1.Martaczubik(SP1Łowicz)4,05m

krZySZtOFOLkO

Młodzi lekkoatleci ze szkół
podstawowych w czwartek
8 czerwca zakończyli rywalizację
w ramach XXIII edycji Czwartków Lekkoatletycznych, które odbywały się na stadionie im. 10 Pułku Piechoty przy ulicy Jana Pawła
II 3. Przypomnijmy, że Czwartki Lekkoatletyczne to największa
sportowa impreza w Polsce dla
dzieci w wieku 11-13 lat (szkoły
podstawowe). Organizatorzy podsumowują, że w 23 edycjach wystartowało już blisko 1 500 tyś.
młodych sportowców, dla których
te zawody często są początkiem
sportowej kariery.
Uczniowie szkół podstawowych w tym roku szkolnym swoją
formę sprawdzali już po raz dziewiąty. Dwie edycje odbyły się na
jesieni, a sześć na wiosnę. Najlepsi walczyli w miniony czwartek o
medale. Zawodnicy startowali w 6
konkurencjach lekkoatletycznych:
biegach na 60 m, 300 m, 600 m
dziewczęta i 1000 m chłopcy, skokach wzwyż i w dal oraz rzucie piłeczką palantową.
Po zakończeniu rywalizacji organizatorzy zawodów podliczyli punkty i nagrodzili najlepszych
młodych lekkoatletów. Podsumowano również cały cykl i wybrano najlepszych sportowców.
Najlepsi w klasyfikacji końcowej
zostali uhonorowani medalami,
które wręczył burmistrz Łowicza
Krzysztof Jan Kaliński.
Zawodnicy za swoje starty zdobywali punkty. Za wyniki na wysokim poziomie liczba punktów
była bardzo wysoka. Po zdobyczach punktowych widać, że jest
kilka super talentów, które mogą
zadziwiać osiągnieciami.
W klasyfikacji punktowej drugi rok z rzędu najlepiej wypadła,
specjalizująca się w skoku wzwyż
Małgorzata Jakóbiec (SP Bratoszewice), która zdobyła aż 1149
pkt. Druga w tej klasyfikacji była
Malina Wójcik (SP 1 Łowicz) –
867 pkt, która rewelacyjnie rzuca
piłeczką palantową, a trzeci wynik
należał do Niny Młodzińskiej (SP
34 Łódź) – 794 pkt., a czwarty do
Kingi Czubiak (UKS Błyskawica
Domaniewice) – 748 pkt.
Dla szkół prowadzona była
również punktacja drużynowa.
Wśród ekip, które startowały w
Czwartakach, podobnie jak rok
temu, zdecydowanie zwyciężyła
w końcowej kwalifikacji SP 1 Łowicz (nauczyciele wychowania fizycznego Iwona Górska i Robert
Graczyk). Drugie miejsce zajęła
SP 2 Łowicz, a trzecią lokatę zajął UKS Błyskawica Domaniewice. W sumie sklasyfikowano 15
drużyn.
– XXIII edycja Czwartków
Lekkoatletycznych szybko minęła. W tym roku mieliśmy trochę
kłopotów. Pogoda często płatała
figle i zawody musiały być często
przekładane. To na pewno odbiło
się na frekwencji, która była niższa niż rok temu. W tamtym roku
średnio rywalizowało 150 osób, a
teraz od 80– do 100. W maju zaczynają się zielone szkoły i dużo
dzieci jest na wycieczkach i to też
ma wpływ. Jak co roku padło kilka cennych wyników. Na finał
krajowy do Łodzi wybiera się 29
osobowa grupa lekkoatletów, reprezentująca łowickie Czwartki.
Myślę, że powinny być cztery wyniki w pierwszej szóstce i jest realna szansa na trzy medale – powiedział sędzia główny łowickiej
imprezy Waldemar Kret.

Dziewczęta rocznik 2005:

1.JanPietrzak(SP2Łowicz)685

1.NataliaBrochocka(SP1Łowicz)624

5.PijarskaSP

3929

2.Szymonkosmowski(SP2Łowicz)517

2.ZuzannaMarkus(SP1Łowicz)493

6.ukSJedynkaŁowicz

3920

3.Maksymilianczeczko(SP4Łowicz)366

3.weronikacichy(SP1Łowicz)489

7.SP3Łowicz

3117

Dziewczęta rocznik 2006:

Chłopcy rocznik 2006:

8.SPkiernozia

2984

1.MałgorzataJakóbiec(ukSBłyskawica)625

1.Szymonkosmowski(SP2Łowicz)674

2.Martaczubik(SP1Łowicz)506

2.JanPietrzak(SP2Łowicz)586

10.aktywniSochaczew

1396

3.Maksymilianczeczko(SP4Łowicz)485

11.SP2Głowno

1020

12.SPBąków

976

3.roksanaJagodzińska(SP2Głowno)365

Bieg na 300 m
Chłopcy rocznik 2004:


Dziewczęta rocznik 2006:

9.SP34Łódź

2180

1.Martaczubik(SP1Łowicz)742

13.SPSkaratki

971

1.konradkaźmierski(PijarskaSPŁowicz)157

2.dominikaczubak(kMaktywniSochaczew)611

14.SPBratoszewice

523

2.JakubŁukasik(SPkiernozia)127

3.Oliwiakamińska(SP2Łowicz)453

15.SP3Głowno

493
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Piłka nożna |turniejPiłkiNożnejchłopcówzokazji620-leciamiastaŻychlin

Piłka nożna|Łódźe1OrlikGrupaiV

Zmagania chłopców z rocznika 2008
i młodszych

kS Żychlin:Michaładamczyk,an-

MarciNraNachOwSki

tonikowalczyk,MateuszSzczepaniak, kacper Płoszaj, igor adamczyk, kacper krystecki, Jacek
Parzęcki,BartłomiejFajkowski,kamilPrzybysz,Jakubadamkiewicz,
Maciej Bogel, Filip kapes. trener:
danielSzczepaniak.
SP w Pacynie: aleksander Miętkiewicz, aleksander Bartosiak,
kacper Miszczak, Bartek kołodziejczyk,MatiGoljan,OliwierŚmigielski, kacper korytkowski, igor
Pawłowski, Mati Jakubik, Szymon
wiliński, Michał Szymczak, aleksander Lisiecki. trener: wioletta
Osmolak.
GkS Bedlno:krystianMelcher,Jakub kostecki, antek Matusiak, Jakub kostusiak, Jakub Piórkowski,
kamil Moździerzewski, Stanisław
wachowiak,Brajankamiński,wik-

kS Żychlin 2008wrazztreneremdanielemSzczepaniakiem.

kS Żychlin – Champion Łódź
3:0 (walkower)

MarciNraNachOwSki

Drużyna SP w Pacynie rocznik 2009 zopiekunemwiolettąOsmolak.

GkS Bedlno rocznik 2008 i młodsi ztreneremMariuszemSibielakiem.

torkaczmarek,MarcelSadkowski,
igorFlorczak,MichałStępień,kacper kraszkiewicz. trener: Mariusz
Sibielak.

Szkoła Podstawowa w Pacynie
– GkS Bedlno 0:3
 kS Żychlin – GkS Bedlno 0:3


klasyfikacja końcowa:
Wyniki:
 kS Żychlin – Szkoła Podstawowa w Pacynie 3:2

1.GkSBedlno

2

6

6:0

2.kSŻychlin

2

3

3:5

3.SzkołaPodstawowawPacynie2

0

2:6

Sport szkolny|PółfinałMistrzostwwojewództwawSiatkówcePlażowejdziewcząt

Siatkarki ZS Żychlin reprezentowały powiat
W piątek, 9 czerwca na boisku
przy GCKSiR w Krośniewicach
odbył się półfinał wojewódzki
w piłce plażowej dziewcząt. W
rozgrywkach uczestniczyło pięć
drużyn reprezentujących powiaty: kutnowski, łowicki i skierniewicki.
Powiat kutnowski reprezentowały drużyny dziewcząt: ZS w
Żychlinie (mistrzynie) i LO im.
Gen. H. Dąbrowskiego w Kutnie
(wicemistrzynie).

Rozgrywki przeprowadzono
systemem ,,każdy z każdym”, jeden set do 21 punktów. Dziewczęta ZS Żychlin ostatecznie zajęły 4
miejsce w rozgrywkach. Awans
do finału wojewódzkiego uzyskały: ZS Nr 3 w Skierniewicach oraz
ZSP Nr 3 w Łowiczu.
mr
Reprezentacja ZS w Żychlinie:
aleksandrakowalska,MartynaPastusiak, Paulina kobierecka. Opiekun:elżbietadobińska.

 lo Prusa Skierniewice – ZSP
Nr 3 Łowicz 17:21
 i lo kutno – ZS Żychlin 13:21
 lo Prusa Skierniewice – ZS Nr
3 Skierniewice 14:21
 ZSP Nr 3 Łowicz – ZS Żychlin
21:13
 ZSP Nr 3 Łowicz – i lo kutno
18:21
 ZS Żychlin – ZS Nr 3 Skierniewice 17:21
 ZS Nr 3 Skierniewice – i lo
kutno 21:18

ZS Żychlin – lo Prusa Skierniewice 9:21
 i lo kutno – lo Prusa Skierniewice 11:21
 ZSP Nr 3 Łowicz – ZS Nr 3
Skierniewice 10:21


klasyfikacja końcowa:
1.ZespółSzkółNr3wSkierniewicach
2.ZSPNr3wŁowiczu
3.LOim.B.PrusawSkierniewicach
5iLOim.gen.J.h.dąbrowskiegowkutnie

SyTUACjA SyNoPTyCZNA:
Pogodękształtujeukładwyżowy,wpiąteki
sobotęzatokaniżowa,odniedzieliponownie
układwyżowy.Zzachodunapływaciepłai
wilgotnamasapowietrzapolarno-morskiego.

Sand Bus kutno – lkS Rosanów 28:2
 Róża kutno – Termy Poddębice
2:3
 Boruta ii Zgierz – Termy Uniejów 5:3
 Łódzka Akademia Futbolu ii –
ŁkS ii Łódź 8:1
 metalowiec ii – Bzura ozorków
1:7


1.MkPBorutaiiZgierz

21 57132:41

2.ukSBzuraOzorków

21 57182:42

3.SandBuskutno

21 46143:57

4.ŁódzkaaFii

21 45153:60

5.ŁkSiiŁódź

21 34125:65

6.championŁódź

21 28 68:85

7.termyuniejów

21 27 99:82

8.termyPoddębice

21 25 64:81

9. kS Żychlin

19 25 61:75

10.Metalowiecii

20 10 46:76

11.różakutno

21

947:152

12.LkSrosanów

20

320:324

Piłka nożna|ŁódzkaLigaOkręgowa

GKS Bedlno wygrywa
Drużyna GKS Bedlno zagrała
na wyjeździe przeciwko LKS Rosanów podczas 29. kolejki łódzkiej ligi okręgowej w sobotę, 10
czerwca. Zawodnicy z Bedlna
wygrali to spotkanie 2:1. Już w
pierwszej minucie meczu zawodnik gospodarzy otrzymał czerwoną kartkę. Mimo gry w osłabieniu
piłkarze z Rosanowa w 14 minucie wychodzą na prowadzenie. Po
strzeleniu bramki zespół gospodarzy cofną się do obrony. Piłkarze
z Bedlna posiadali inicjatywę, jednak nie potrafili wykorzystać kilku dogodnych sytuacji. Wynikiem
1:0 kończy się pierwsza połowa
meczu. Po zmianie stron obraz
gry nie uległ zmianie – nadal przeważał GKS. Dopiero w 80 minucie po golu samobójczym zespół
z Bedlna doprowadza do remisu.
Niespełna 4 minuty później Kamil
Kowalczyk strzela gola dającego
zwycięstwo GKS.
Następna, 30. kolejka łódzkiej
ligi okręgowej odbędzie się w niedzielę, 18 czerwca, wówczas drużyna GKS Bedlno zagra na własnym boisku ze Start Brzeziny. mr

4. Zespół Szkół w Żychlinie

PRoGNoZA PoGoDy|14.06.2017–21.06.2017

GkS Bedlno: Mateusz Sawicki,
Maciej Jackowski, kamil Gałązka,
rafał rybicki, kamil Błęcki, kamil
kowalczyk, Patryk Gałecki, Marcin
Głogowski,damianOkupski,Przemysław kamiński, damian Michal-

ski, Marcin Panek, adam witczak,
Łukasz Znyk, Michał wiśniewski.
trener:ŁukaszZnyk
lkS Rosanów – GkS Bedlno
1:2
Włókniarz Pabianice – UkS SmS
Łódź 2:4
 Stal Głowno – Włókniarz konstantynów Łódzki 2:3
GlkS Dłutów – Termy Uniejów
2:1
 orzeł Parzęczew – Górnik Łęczyca 2:5
 Boruta Zgierz – PTC Pabianice
3:0
 Sokół ii Aleksandrów Łódzki –
Zawisza ii Rzgów 2:2
 Start Brzeziny – Andrzejów 3:0
(walkower)


1.BorutaZgierz

29 71 91:26

2.StalGłowno

29 64 84:37

3.PtcPabianice

29 52 71:46

4.OrzełParzęczew

29 47 72:61

5.SokółiialeksandrówŁ. 28 46 51:45
6.GórnikŁęczyca29

4662:45

7.ukSSMSŁódź

29 45 69:48

8.włókniarzPabianice

28 42 47:32

9.włókniarzkonstantynów 29 40 48:54
10.LkSrosanów

29 38 47:44

11.GkSBedlno

29 35 45:52

12.StartBrzeziny

29 32 38:64

13.termyuniejów

29 31 55:79

14.GLkSdłutów

29 27 40:77

15.Zawiszaiirzgów

29 24 34:68

16.Poloniaandrzejów

29

7 21:97

Sport Szkolny|FinałPowiatowyOLM

Dziewczęta z Gimnazjum
w Żychlinie awansowały

ŚRoDA - PiąTek:
Słonecznie,zachmurzeniemałe,bezopadów
orazciepło,wpiątekprzelotneopadydeszczu,
lokalnieburze.widzialnośćdobra,wczasie
opadówumiarkowana.wiatrzachodni,słabydo
umiarkowanego,3-7m/s.
temp.maxwdzień:+22st.cdo+20st.c.
temp.minwnocy:+12st.cdo+10st.c.
SoBoTA - NieDZielA:
Zachmurzenieumiarkowane,okresamidużez
przelotnymiopadamideszczu,możliweburze.
widzialnośćdobra,wczasieopadów
umiarkowana.wiatrzachodni,słabydo
umiarkowanego,3-7m/s.
temp.maxwdzień:+19st.cdo+21st.c.
temp.minwnocy:+11st.cdo+9st.c.
PoNieDZiAŁek - WToRek - ŚRoDA:
Słonecznie,zachmurzeniemałe,bezopadów
orazbardzociepło.widzialnośćdobra.
wiatrzachodni,słabydoumiarkowanego,3-7
m/s.temp.maxwdzień:+22st.cdo+24st.
c.temp.minwnocy:+12st.cdo+10st.c.

Młodzi piłkarze KS Żychlin
2006 podczas 21. kolejki ligi E1
Orlik Grupy IV – w sobotę 10
czerwca na własnym boisku mieli podejmować Champion Łódź.
Jednak zespół z Łodzi nie stawił
się na meczu, z tego względu ekipie z Żychlina zostały przyznane łatwe trzy punkty w wyniku
walkowera. Zaległe spotkanie KS
2006 Żychlin rozegrają w czwartek 15 czerwca, a przeciwnikiem
będzie LKS Rosanów.
22. kolejka ligi E1 Orlik Grupy
IV z udziałem młodych piłkarzy
KS Żychlin 2006 odbędzie się 17
czerwca, wówczas KS 2006 Żychlin zagra na wyjeździe przeciwko Bzurze Ozorków.
mr


MarciNraNachOwSki

9 czerwca na boisku wielofunkcyjnym „Orlik” przy Zespole Szkół
Nr 1 w Żychlinie odbył się Turniej
Piłki Nożnej Chłopców z okazji
620-lecia miasta Żychlin. Organizatorami zawodów byli: Klub
Sportowy Żychlin oraz Urząd
Gminy Żychlin. W turnieju udział
brały trzy drużyny: Klub Sportowy
Żychlin, Gminny Klub Sportowy
Bedlno i Szkoła Podstawowa w Pacynie. Turniej rozegrany systemem
„każdy z każdym” stał na bardzo
wysokim poziomie.
Zwycięzcami turnieju zostali piłkarze GKS Bedlno. Każdy
z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, każda drużyna – puchar,
poza tym biorący udział zostali obdarowani drobnymi nagrodami. mr

Walkower w 21. kolejce

PRoGNoZA BiomeTeoRoloGiCZNA:
Pogodanaogółkorzystniewpływaćbędzie
nanaszesamopoczucie.dobrasprawność
psychofizycznaifizyczna.
BiurOMeteOrOLOGicZNecuMuLuS

6 czerwca w hali sportowej
przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie został rozegrany finał powiatowy Orlikowej ligi mistrzów w piłce siatkowej dziewcząt.
Zawody początkowo miały odbyć się na boisku wielofunkcyjny „Orlik”, jednak ze względu na
złe warunki pogodowe rozgrywki
zostały przeniesione do hali sportowej. Planowany był udział czterech zespołów, jednak ostatecznie
wzięły w nich udział dwie drużyny szkół gimnazjalnych: Gimnazjum Żychlin i Gimnazjum
Nr 2 Kutno. Do półfinału wojewódzkiego, który odbędzie się 20
czerwca w Domaniewicach awansowało Gimnazjum Żychlin. mr
Gimnazjum Żychlin: Frydrysiak
Maria, kubiak Natalia, czubińska

MarciNraNachOwSki

38

Gimnazjum Żychlinkontra
GimnazjumNr2kutno.
wiktoria, Markiewicz katarzyna,
Żernicka wiktoria, Sitkiewicz aleksandra, tomasik Zuzanna, amelia
urbańska, Marcelina Lewandowska.trener:tomaszMaciak.
Gimnazjum Żychlin – Gimnazjum Nr 2 kutno 2:0
kolejność końcowa:



1.GimnazjumŻychlin
2.GimnazjumNr2kutno

www.lowiczanin.info



Sport szkolny|FinałPowiatowyczwartkówLekkoatletycznychSzkółPodstawowych

Rozbiegani Żychlin na trasie
biegu w Gostyninie

ków LA” w kraju. Udział w
zawodach lekkoatletycznych był
częścią zadania publicznego pn.
„Sport – zdrowie, przyjemność
i relaks” – realizowanego przy
wsparciu finansowym z budżetu
Gminy Żychlin.
mr

 Srebrni medaliści:
idakalinowska,kl.Virzutpiłeczką
palantową,MichałPetera,kl.Vskok
w dal, adam dwojacki, kl. Vi rzut
piłeczkąpalantową, Jakub kubiak,
kl.iVskokwdal,JuliaMorawiec,kl.
V rzut piłeczką palantową, Małgorzata Babecka, kl. iV rzut piłeczką
palantową, aleksandra Popławska,

MarciNraNachOwSki



W niedzielę, 11 czerwca odbył się II Gostyniński Bieg Zamkowy, na dystansie 10 km i 5
km. Wzięli w nim udział biegacze grupy Rozbiegani Żychlin.
Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Gostyninie. Bieg
obejmuje trasy wokół Zamku
Gostynińskiego, Jeziora Bratoszewo i lasów gostynińskich.

1.PiotrMędelewski

czas:00:43:18 miejsce:10

2.krzysztofMielczarek

czas:00:44:09 miejsce:13

3.Jarosławdurys

czas:00:45:31 miejsce:18

4.krzysztofJaźwiński

czas:00:47:54 miejsce:25

5.remigiuszMichalak

czas:00:50:18 miejsce:42

6.krzysztofwiśniewski

czas:00:51:16

miejsce:52

7.tomaszStelmaszewski czas:00:56:07 miejsce:85
8.agnieszkakajak

czas:00:56:45 miejsce:92

9.Michałkowalczyk

czas:00:56:46 miejsce:93

10.rafałJaźwiński

czas:00:56:46 miejsce:94

11.renataStelmaszewska czas:00:59:11 miejsce:106


Wyniki grupy „Rozbiegani – Żychlin” w Biegu Zamkowym w Gostyninie w dniu 11 czerwca:



PiotrMędelewski–iimiejscewkat.wiek.M40
krzysztofMielczarek–iiimiejscewkat.wiekowejM40
renataStelmaszewska–iimiejscewkat.wiek.k50

Reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w ŻychliniepodczasFinału
PowiatowegoczwartkówLekkoatletycznychwkutnie.
kl. iV bieg na dystansie 300 m,
SzymonOlejnicki,kl.iVrzutpiłeczkąpalantową,klaudiakuras,kl.iV
bieg na dystansie 60 m, Mateusz
Maltański, kl. Vi bieg skok w dal,
Mateusz Maltański, kl. Vi bieg na
dystansie 1000 m, klaudia kuras,
kl.iVskokwdal
Brązowi medaliści:
Patryk Makowski, kl. Vi skok w
dal, Szymon dałek, kl. Vi bieg na
dystansie 60 m, kinga Garstka, kl.
Vi rzut piłeczką palantową, Michał


Piłka nożna|turniejPiłkizokazji620–leciamiastaŻychlin

Petera,kl.Vbiegnadystansie60m
adam Małachowski, kl. V bieg na
dystansie 60 m, koza kacper, kl.
Virzutpiłeczkąpalantową,Martyna
Lewandowska, kl. iV rzut piłeczką
palantową,dawidkujawa,kl.iVrzut
piłeczką palantową, Julia kunicka,
kl. Vi skok w dal, Zuzanna kołaczyńska,kl.iVskokwdal,Zuzanna
kołaczyńska,kl.iVbiegnadystansie60m
opiekunowie: Jolanta kapes, JoannaFlorczakiJacekFiliński.

rOZBieGaNiŻychLiN

medaliści Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Żychlinie podczas Czwartków lA 2016/2017:
 Złoci medaliści: adam Małachowski,kl.Vbiegnadystansie60
m,JakubJarota,kl.Vibiegnadystansie300m,ZiemowitMichalak,
kl.iVskokwdal,JakubJarota,kl.Vi
rzut piłeczką palantową, Ziemowit
Michalak, kl. iV bieg na dystansie
60m,Szymondałek,kl.Viskokw
dal,OliwiaJóźwiak,kl.iVrzutpiłeczką palantową, Oliwia Materek, kl.
Vrzutpiłeczkąpalantową
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lekkoatletyka |2.BiegZamkowy

Sukces uczniów SP Nr 2 Żychlin

Dużym sukcesem lekkoatletów z Żychlina zakończył się Powiatowy Finał Czwartków Lekkoatletycznych, który odbył się
6 czerwca 2017 r. na stadionie
MOSiR w Kutnie. W finałowych
zmaganiach zawodnicy Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie zdobyli 31 medali. Czwartki Lekkoatletyczne to
organizowana cyklicznie impreza dla dzieci w wieku dwunastu,
jedenastu, dziesięciu lat i młodszych. W edycji 2016/2017 dzieci
startowały w trzech kategoriach
wiekowych: roczniki 2004, 2005
oraz 2006 i młodsi. Zawodnicy
brali udział w pięciu konkurencjach: biegi na 60 m, 300 m oraz
600/1000 m (dziewczęta/chłopcy), skoku w dal oraz rzucie piłeczką palantową. Dzieciom zalicza się do tzw. punktacji Grand
Prix pięć najlepszych startów w
każdej konkurencji + wynik w
Finale Powiatowym. Warunkiem
zakwalifikowania się do finału
ogólnopolskiego jest zajęcie czołowych miejsc w zawodach oraz
uzyskanie wyniku dającego szansę na skuteczną rywalizację z najlepszymi zawodnikami „Czwart-
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rozbiegani–ŻychlinpodczasiiGostynińskiegoBieguZamkowego.

Sport szkolny |PółfinałMistrzostwwoj.wSiatkówcePlażowej

Podczas turnieju odbyła się uroczystośćwręczeniaJanowi
PolańczykowinagrodydlanajwybitniejszegopiłkarzawhistoriiŻychlina.

kan Łowicz. Zespół z Żychlina
uplasował się na drugim miejscu.
Każda drużyna otrzymała pamiątkowe puchary, a wszyscy zawodnicy medale.
mr
kS Żychlin 2006: Bartek ratajczyk,kacperdrążkiewicz,aleksander Furman, Seweryn wachowicz,
Szymon Śnieć, Szymon andrzejczyk, Stanisław Florczak, Maksymilian roźniatowski Filip więcek,
Szymon kotecki, Oliwier Martofel,
Maksymilian Szczepaniak, Jakub
wyżyński, Szymon ratajczyk. trener:ŁukaszZnyk

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

 kS Żychlin – Pelikan Łowicz
2:3 (1:2)
 Widzew Łódź – Unia Skierniewice 3:1 (2:1)
 kS Żychlin – Unia Skierniewice
5:1 (3:0)
 Pelikan Łowicz – Widzew Łódź
6:0 (3:0)
 Unia Skierniewice – Pelikan Łowicz 2:10 (1:6)
 kS Żychlin – Widzew Łódź 3:1
(3:1)

1.PelikanŁowicz

3

9 19:4

2.kSŻychlin

3

6 10:5

3.widzewŁódź

3

3 4:10

4.uniaSkierniewice

3

0 4:18

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)

Po dwie najlepsze drużyny z
powiatów: kutnowskiego, łowickiego, rawskiego, skierniewickiego grodzkiego i skierniewickiego ziemskiego wywalczyły sobie
prawo reprezentowania swojego
powiatu w Półfinale Mistrzostw
Województwa w Siatkówce Plażowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych.
Zawody te odbyły się 8 czerwca na boiskach I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskiego w Łowiczu (ulica Bonifraterska
3). Ich organizatorem był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w
Łowiczu.
Powiat kutnowski reprezentowany był przez chłopców Zespołu
Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w
Kutnie (mistrzowie powiatu) oraz
Liceum Ogólnokształcącego im.
A. Mickiewicza w Żychlinie (wicemistrzowie). Rywalizację półfinałową wygrali uczniowie Zespół
Szkół Nr 3 w Skierniewicach,
przed drużyną I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu.
Te dwie ekipy uzyskały awans
do mistrzostw województwa, których finał odbędzie się 19 czerwca w Łodzi na boisku Szkoły Podstawowej Nr 205 (ul. Dąbrówki 1).
Chłopcy reprezentujący LO im.
Mickiewicza w Żychlinie ostatecznie uplasowali się na czwartej
pozycji.
mr

 Reprezentacja lo im. A. mickiewicza w Żychlinie: Bartosz
Jóźwiak,kacperwalczak.Opiekun:
Marcinranachowski

Wyniki grupy A:
 lo w Żychlinie – ii lo w Łowiczu 1:0(22:20)
 ZS Nr 3 w Skierniewicach – ii
lo w Łowiczu 1:0 (21:14)
 lo w Żychlinie – ZS Nr 3 w
Skierniewicach
1:0 (22:20)
Tabela grupy A:
1.LiceumOgólnokształcącewŻychlinie
2.ZespółSzkółnr3wSkierniewicach
3.iiLiceumOgólnokształcącewŁowiczu

Wyniki grupy B:
 ZS Nr 3 w kutnie – i lo w Łowiczu 1:0(21:17)
 lo w Skierniewicach – i lo w
Łowiczu 0:1(16:21)
 ZS Nr 3 w kutnie – lo w Skierniewicach 1:0(21:16)
Tabela grupy B:

Półfinały:
 lo w Żychlinie – i lo w Łowiczu
0:2(9:15,5:15)
 ZS3 w kutnie – ZS3 w Skierniewicach 0:2(6:15,16:18)
mecz o V miejsce:
 ii lo w Łowiczu – lo w Skierniewicach 2:0(zespółzeSkierniewicnieprzystąpiłdomeczu)
mecz o iii miejsce:
 lo w Żychlinie – Z Nr 3 w kutnie 0:2(10:15,10:15)
Finał:
 i lo w Łowiczu – ZS Nr 3
w Skierniewicach 1:2 (15:9,
18:20,11:15)


klasyfikacja końcowa:

1.ZespółSzkółNr3wSkierniewicach
2.iLiceumOgólnokształcącewŁowiczu
3.ZespółSzkółNr3wkutnie

1.ZespółSzkółNr3wkutnie

4. liceum ogólnokształcące w Żychlinie

2.iLOwŁowiczu

5.iiLiceumOgólnokształcącewŁowiczu

3.LOwSkierniewicach

6LOwSkierniewicach

MarciNraNachOwSki

W niedzielę, 11 czerwca 2017
roku na Stadionie Miejskim w
Żychlinie odbył się Turniej Piłki
Nożnej Chłopców (rocznik 2006)
z okazji 620 – lecia miasta Żychlin. Organizatorem turnieju był
Urząd Gminy w Żychlinie, oraz
Klub Sportowy Żychlin. W turnieju wzięły udział cztery drużyny: KS Żychlin, Widzew Łódź,
Pelikan Łowicz oraz Unia Skierniewice. Turniej był rozgrywany w formule „każdy z każdym”.
Kibice w tym dniu mogli obejrzeć piłkarskie spotkania na wysokim poziomie oraz walkę fair-play. Podczas turnieju odbyła się
wyjątkową uroczystość wyręczenia statuetki dla najwybitniejszego
piłkarza w historii naszego miasta. Statuetkę z rąk Pani Elżbiety Tarnowskiej przewodniczącej
Rady Miejskiej w Żychlinie otrzymał Jan Polańczyk. Jan Polańczyk
był wychowankiem Emit-u Żychlina a następnie był piłkarzem
takich klubów jak Wisła Płock,
Orzeł Łódź, ŁKS Łódź, Olimpia Poznań (w której rozegrał 23
mecze w ekstraklasie). Karierę
zakończy w holenderskiej drużynie SV Zwaluwen Wierden. W
2012 roku z okazji 65 lecia Wisły
Płock został odznaczony Honorową Odznaką Polskiego Związku
Piłki Nożnej oraz Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej.
Zwycięzcą turnieju z okazji 620
lecia miasta Żychlin został Peli-

MarciNraNachOwSki

Uhonorowanie osiągnięć futbolowych Czwarte miejsce LO im. Mickiewicza
Jana Polańczyka

Drużyny reprezentujące powiat kutnowskiwpółfinalemistrzostw
województwawsiatkówceplażowejszkółśrednich

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
7.810egz.Nakładwrazzwydaniemgłowieńskim
(wieścizGłownaiStrykowa),teżkontrolowanym
przezZkdP:10.000egz.

100%

własnościpolskiej

Sport

Turniej piłki nożnej
chłopców

julian Polańczyk
najwybitniejszy piłkarz

na 620-lecie Żychlina. str. 38

w historii Żychlina. str. 39
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Piłka nożna|ŁódzkaiVLiga

KS Kutno wygrywa z Polonią Piotrków
Za nami 36. kolejka
rozgrywek łódzkiej
IV ligi, która odbyła się
w sobotę, 10 czerwca.

Pilica Przedbórz – Zawisza Pajęczno 3:0 (walkower)
 jutrzenka Warta – Ner Poddębice 1:1
 Zjednoczeni
Bełchatów –
Włókniarz Zelów 1:1
 Ceramika opoczno – Warta
Sieradz 3:1
 Unia Skierniewice – Zawisza
Rzgów 7:0
 omega kleszczów – kS Paradyż 3:1
 lkS kwiatkowice – Warta Działoszyn 3:0


1.wartaSieradz

ŚRoDA, 14 CZeRWCA:
 17.00 – Stadion Miejski w Łowiczu, ul. Stefana Starzyńskiego
6/8; 34. kolejka iii ligi piłki
nożnej – grupa i: kS Pelikan
Łowicz – mkS Ruch Wysokie
mazowieckie;
 17.00–halasportowaOSirnr1
wŁowiczu,ul.JanaPawłaii3;Zakończenie koszykarskiego sezonu 2016/17 UmkS księżak
Łowicz; godz. 17.00: Pokazowy
trening dla dzieci z elą Nowak –
mistrzynią europy w koszykówce kobiet (rocznik 1999), godz.
18.00: podsumowanie sezonu;
 17.30–Boiskowrzgowie;37.
kolejka Łódzkiej iV ligi; Zawisza Rzgów – kS Sand Bus
kutno;
 18.30–StadionOSirim.10Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Jana
Pawła ii 3; Awansem mecz 14.
kolejki ii ligi wojewódzkiej piłki
nożnej juniorów młodszych B2:
mUkS Pelikan-2001 Łowicz –
mkS Łodzianka Łódź;

36 82 82:27

2.wartadziałoszyn

36 66 64:41

3.Omegakleszczów

36 64 77:58

4.ZjednoczeniBełchatów 36 63 66:45

www.kutNO.Net.PL

Podczas tych rozgrywek piłkarze KS Sand Bus Kutno podejmowali u siebie ostatni zespół w lidze
Polonię Piotrków. Od początku
spotkania zespół KS Kutno dyktował warunki gry na boisku. W
20. minucie gospodarze wyszli na
prowadzenie. Jeszcze przed przerwą piłkarze z Kutna stworzyli sobie kilka niezłych sytuacji bramkowych. Pomimo sporej przewagi
wynik nie uległ już zmianie do
końcowego gwiazdka i do szatni KS schodził prowadząc minimalnie 1:0. Po zmianie stron w 64.
minucie gospodarze podwyższają wynik na 2:0. Podopieczni Andrzeja Grzegorka starali się pójść
za ciosem i podwyższyć prowadzenie. Ich próbom wciąż brakowało
jednak odpowiedniego wykończenia. Ostatecznie mecz zakończył
się wygraną KS Kutno 2:0. Bramki dla KS Kutno strzelili: Bartosz
Kaczor, Rafał Serwaciński
Następna, 37. kolejka rozgrywek łódzkiej IV ligi odbędzie się
w środę 14 czerwca, piłkarze KS

kAleNDARZ
imPReZ
SPoRToWyCH

Piłkarze kS Sand Bus kutnopokonaliusiebie2:0PolonięPiotrkówtryb.wmeczu36.kolejkiłódzkiejiVligi.

Sand Bus Kutno zagrają na wyjeździe przeciwko zespołowi Zawisza Rzgów.
mr
 Skład kS Sand Bus kutno
podczas meczu 36. kolejki ligi:

Sobczak,Placek,Bartczak,kaczor,
Szumer, Nizioł, Góralczyk, wójcik,
kowalczyk, Jakubowski, Nouri, Nadolski,Zagajewski,krzymieniewski,
Serwaciński. trener: andrzej Grzegorek.

kS kutno – Polonia Piotrków
Trybunalski 2:0
 GkS ii Bełchatów – Andrespolia Wiśniowa Góra 0:0
 mechanik Radomsko – Zjednoczeni Stryków 1:3


5.uniaSkierniewice

36 61 80:40

6.GkSiiBełchatów

36 61 83:52

7.kSkutno

36 60 64:57

8.termyNerPoddębice

36 58 74:52

9.LkSkwiatkowice

36 52 59:68

10.ZawiszaPajęczno

36 52 65:67

11.PilicaPrzedbórz

36 51 65:73

12.ZjednoczeniStryków

36 51 60:61

13.kSParadyż

36 48 52:54

14.włókniarzZelów

36 45 41:52

15.ceramikaOpoczno

36 45 45:43

16.Zawiszarzgów

36 39 46:66

17.Jutrzenkawarta

36 36 59:92

CZWARTek, 15 CZeRWCA:
 17.00–e1OrlikGrupaiV;mecz
kS Żychlin 2006 – lkS Rosanów;

18.andrespoliawiśniowaG. 36 28 47:72
19.Mechanikradomsko

36 26 41:80

20.PoloniaPiotrkówtryb.

36 13 30:10

PiąTek, 16 CZeRWCA:
16.30–BoiskosportoweZespołuSzkółwŁowiczu,ul.Grunwaldzkiej 9; Zaległy mecz 8. kolejki
Vi edycji Łolio, czyli Łowickiej
ligi orlika: eko-Plast Łowicz –
Zetka Łowicz;
 17.00-18.30 – Boisko sportowe Zespołu Szkół w Łowiczu, ul.
Grunwaldzkiej 9; 9. kolejka Vi
edycji Łolio, czyli Łowickiej
ligi orlika;


Sport szkolny|MistrzostwaPowiatuwsiatkówe

Awans Gimnazjum Żychlin do półfinału wojewódzkiego
Wyniki dziewcząt:
Wyniki w grupie A:
 Gimnazjum krośniewice – Gimnazjum Nr 1 kutno 8:15
 Gimnazjum Nr 1 kutno – Gimnazjum Żychlin i 4:15
 Gimnazjum krośniewice – Gimnazjum Żychlin i 4:15
kolejność w grupie A:

kolejność w grupie B:
1.GimnazjumŻychlinii
2.GimnazjumNr2kutno
3.Gimnazjumdąbrowice

Półfinały:
 Gimnazjum Żychlin i – Gimnazjum Nr 2 kutno 15:6
 Gimnazjum Żychlin ii – Gimnazjum Nr 1 kutno 15:10

SoBoTA, 17 CZeRWCA:
 11.00–StadionMiejskiwOzorkowie; 22. kolejka e1 orlik
Grupa iV; Bzura ozorków – kS
2006 Żychlin;
 18.00 – Boisko sportowe w
Bielawach,ul.Parczew23;mecz
barażowy skierniewickiej ligi
okręgowej piłki nożnej: lZS
Victoria Bielawy (klasa A) –
SkS Astra Zduny (V liga);

1.GimnazjumŻychlini
2.GimnazjumNr1kutno
3.Gimnazjumkrośniewice

Wyniki w grupie B:
 Gimnazjum Dąbrowice – Gimnazjum Nr 2 kutno 8:15
 Gimnazjum Nr 2 kutno – Gimnazjum Żychlin ii 8:15
 Gimnazjum Dąbrowice – Gimnazjum Żychlin ii 6:15

mecz o iii miejsce:
Gimnazjum Nr 2 kutno – Gimnazjum Nr 1 kutno 15:12


Finał dziewcząt:
 Gimnazjum Żychlin i – Gimnazjum Żychlin ii 15:11
klasyfikacja końcowa dziewcząt:

MarciNraNachOwSki

7 czerwca na boisku do siatkówki plażowej przy ul. Żeromskiego w Żychlinie odbył się Finał
Mistrzostw Powiatu w Piłce Siatkowej Plażowej chłopców i dziewcząt w ramach Gimnazjady. Pięć
drużyn chłopięcych wyłonionych
w eliminacjach rywalizowało o
dwa miejsca gwarantujące udział
w półfinale wojewódzkim. Wśród
drużyn dziewczęcych rywalizacja
odbywała się pomiędzy sześcioma zespołami. Mecze rozgrywane
były systemem ,,każdy z każdym”
do jednego wygranego seta.
Awans do Półfinału Mistrzostw
Województwa zapewniły sobie
drużyny dziewcząt i chłopców z
Żychlina. Dwie pierwsze szkoły
wśród drużyn dziewcząt (Gimnazjum Żychlin, Gimnazjum Nr
2 Kutno) będą reprezentowały powiat kutnowski w Półfinale Mistrzostw Województwa w
Skierniewicach, który rozegrany
zostanie 12 czerwca.
Półfinał wojewódzki chłopców
odbędzie się 13 czerwca w Łowiczu.
mr

1.GimnazjumŻychlini

Reprezentacja dziewcząt Gimnazjumim.a.MickiewiczawŻychlinie
drużynaGimnazjumŻychliniorazGimnazjumŻychliniiztrenerem.
2.GimnazjumŻychlinii
3.GimnazjumNr2kutno

 Reprezentacja dziewcząt Gimnazjum Żychlin i:MariaFrydrysiak,
wiktoria Żernicka. trener: tomasz
Maciak

4.GimnazjumNr1kutno
5-6.Gimnazjumdąbrowice,
Gimnazjumkrośniewice

Reprezentacja dziewcząt Gimnazjum Żychlin ii:katarzynaMarkiewicz,aleksandraSitkiewicz.trener:tomaszMaciak

Reprezentacja chłopców Gimnazjum Żychlin: klaudiusz durys, tomasz Niewiadomski, Jakub
adamczyk Opiekun: Jarosław kapes

MarciNraNachOwSki





Reprezentacja chłopcówGimnazjumim.a.MickiewiczawŻychlinie
podczasMistrzostwPowiatuwSiatkówcePlażowejwramachGimnazjady.

Wyniki chłopców:
 Gimnazjum Żychlin – Gimnazjum Nr 1 kutno 15:13
 Gimnazjum Nr 2 kutno – Gimnazjum Dąbrowice 15:4
 Gimnazjum Nr 1 kutno – Gimnazjum krośniewice 10:15
 Gimnazjum Żychlin – Gimnazjum Nr 2 kutno 8:15
 Gimnazjum krośniewice – Gimnazjum Dąbrowice 15:13

 Gimnazjum Nr 1 kutno – Gimnazjum Dąbrowice 15:5
 Gimnazjum Nr 1 kutno – Gimnazjum Nr 2 kutno 15:12
 Gimnazjum Żychlin – Gimnazjum krośniewice 15:12
 Gimnazjum Nr 2 kutno – Gimnazjum krośniewice 15:4
 Gimnazjum Żychlin – Gimnazjum Dąbrowice 9:12

kolejność końcowa chłopców:
1.GimnazjumNr2kutno
2.GimnazjumŻychlin
3.Gimnazjumkrośniewice
4.GimnazjumNr1kutno
5.Gimnazjumdąbrowice

NieDZielA, 18 CZeRWCA:
 11.00 – Boisko w Pniewie; 30.
kolejka Łódzkiej ligi okręgowej; GkS Bedlno – Start Brzeziny
 13.00–StadionOSirim.10Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Jana
Pawłaii3;14. kolejka i ligi wojewódzkiej piłki nożnej juniorów
A2: mUkS Pelikan-2000 Łowicz – ŁkS Łódź;
CZWARTek, 22 CZeRWCA:
17.00–StadionOSirim.10Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Jana
Pawłaii3;Piknik rodzinny z Pelikanem Łowicz.



