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W specjalnym schowku
przewoził marihuanę
7 czerwca policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową
KWP w Łodzi, wspólnie z kutnowskimi funkcjonariuszami zatrzymali
w okolicach Bedlna kierowcę Iveco, który w specjalnie skonstruowanej skrytce
w samochodzie przewoził z Belgii 20 kg marihuany.
35-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Żychlin, usłyszał zarzut posiadania i przemytu znacznych ilości marihuany. Teraz
grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń operacyjnych policjantów z KWP w Łodzi wynikało, że na drodze krajowej 92
w rejonie Bedlna pojawi się samochód, w którym będą przewożone narkotyki. Ok. godz. 5.40

– Kierowca zachowywał się
bardzo nerwowo, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy –
mówi Edyta Machnik, rzecznik
KPP Kutno. – Policjanci skontrolowali ładownię w półciężarówce.
Na pierwszy rzut oka nic nie budziło zastrzeżeń, a w przestrzeni
ładunkowej znajdowały się regały.
Funkcjonariusze nie dali się jednak
zwieść.
str. 2

w okolicach Bedlna został zatrzymany do kontroli drogowej kierowca Iveco. Mężczyzna podróżował sam i jak twierdził, wracał
z Holandii i Belgii, gdzie zakupił
używane meble.

Żychlin

DOROTA GRĄBCZEWSKA

Najbliżsi
pożegnali Tolka

Przy układaniu dywanu z kwiatów pracowało ok. 50 mieszkańców. Każdy miał przydzielone zadanie.

Oporów | Mieszkańcy zrobili kilometrowy kwiatowy dywan

Misterna praca kilkudziesięciu osób
Po raz szósty
mieszkańcy gminy
Oporów zrobili
około kilometrowy
kwiatowy dywan
na Boże Ciało
– od zamkowego
parkanu aż do kościoła.
Ok. 50 osób (rok temu było ich
ok. 100) pracowało od godziny 4
rano, skończyli ok. godz. 8.30.
Piękne dzieło rąk ludzkiej pracy
podziwiali wszyscy, którzy przyjechali do Oporowa na procesję
Bożego Ciała.
Robienie kwiatowego dywanu
na Boże Ciało stało się oporowską tradycją. Układanie dywanu
z kwiatów zaczęła rodzina Pawła
Wojciechowskiego i to ona wciąż
jest siłą napędową. Początki sięgają 11 lat wstecz. Wówczas kwiato-

wy dywan był tylko przy ołtarzu, z
biegiem lat był coraz dłuższy. Później do kwiatowego dzieła włączali się kolejni mieszkańcy. Od 6 lat
kwiatowy dywan przebiega od
parku do kościoła. Przyjeżdżają
go oglądać mieszkańcy okolicznych gmin. To co inni podziwiają,
to efekt żmudnej pracy kilkudziesięciu osób, które najpierw muszą nazbierać mnóstwo kwiatów,
o różnych kolorach, a później od
świtu przez kilka godzin, w pozycji schylonej układać kwiaty.
By ułożyć tak długi dywan
potrzeba kilkadziesiąt kartonów
kwiatów. Jedne są suszone już w
czasie lata, inne zbierane wiosną.
W tym roku Boże Ciało przypadało stosunkowo późno, więc
i kwiatów było pod dostatkiem.
Bywały jednak chłodne lata, kiedy kwiatów było mniej. Tradycją
w wielu rodzinach i wioskach stały się wyjazdy całych rodzin i sąsiadów, by rwać polne kwiaty.

– Cały tydzień przed Bożym
Ciałem, nie zwracając uwagi na
pogodę, która kaprysiła wyjeżdżaliśmy po kilka osób, by rwać polne kwiaty. Dużo ich zerwaliśmy
w opustoszałym domostwie –
mówi Irena Maciak, 78-letnia seniorka, która kwiaty zbiera i suszy
od 5 lat. – Zdrowie dopisuje, więc
trzeba coś zrobić dla Boga.
Od początku kwiatowy dywan
przez Oporów robi też 74-letni Jan
Fol z Kurowa Parceli. Obok starszych są też młodzi. 17-letni Michał Urbaniak, jego babcia i dziadek układali kwiatowy dywan po
raz drugi. Rano skoro świt wstała
też 12-letnia Malwina Zielińska
z Wólki Janki, która wraz z mamą
pracowała po raz trzeci. – Córka
bardzo mnie namawiała, byśmy
znów przyjechały robić kwiatowy
dywan – mówi mama Malwiny. –
Kwiatków nie zbierałyśmy, więc
chociaż teraz pomagamy w ich
układaniu.
str. 3

W
środę
14
czerwca
w ostatniej drodze na cmentarz parafialny w Żychlinie towarzyszyli Antoniemu Furmanowi rodzina,
przyjaciele, sąsiedzi i członkowie
Towarzystwa Miłośników Historii
Żychlina. Józef Staszewski, członek towarzystwa na cmentarzu pożegnał kolegę, przyjaciela i działacza społecznego.
Zmarł nagle w wieku 77 lat.
Jeszcze 2 maja uczestniczył w organizacji gry miejskiej przez Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina. Antoni Furman urodził się
w 1940 roku. Przez wiele lat pracował w Emicie. Przyjaciele nazywali go Tolkiem. Do Towarzystwa
Miłośników Historii Żychlina należał od jego powstania i aktywnie
włączał się w jego pracę. Pamiętamy go jako żołnierza w inscenizacji
„Szpital polowy w Dobrzelinie”,
a także jako lokaja, a jednocześnie
zakonspirowanego szefa placówki oporu w inscenizacji „Pamięci
Katynia”. Czuwał nad bezpieczeństwem podczas Wianków Dworskich oraz organizował stoisko
krótkofalowców, którego to hobby
był fanem.
– Jesteśmy zaszczyceni, że dane
nam było Ciebie znać, rozmawiać
i wspólnie społecznie pracować
– mówił na cmentarzu Józef Staszewski, członek zarządu TMHZ.
– Dzieliłeś się z nami swoim wielkim, dobrym sercem. Zawsze byliśmy pewni Twojej bezinteresownej przyjaźni. Tolku – spoczywaj
w spokoju. Odchodzisz na Wieczną Wartę. Część Twojej pamięci.
Będziemy pamiętać o Tobie we
wspomnieniach i w modlitwie. Rodzinie składamy serdeczne wyrazy
współczucia.
Więcej wspomnień o Antonim
Furmanie wkrótce w NŁ.
dag

Dobrzelin | Zbliżają się Wianki Dworskie

Tradycja ludowa,
gry komputerowe
i film „Dobrzeliniacy”
Po raz kolejny 24 czerwca
w parku koło dworu
w Dobrzelinie odbędą
się Wianki Dworskie –
impreza organizowana przez
Towarzystwo Miłośników
Historii Żychlina i Fundację
Dwór Dobrzelin.
Wianki dworskie na stałe zapisały się w kalendarzu lokalnych
imprez plenerowych. W tym roku
organizowane są bez żadnej dotacji, wyłącznie dzięki społecznemu zaangażowaniu. Podobnie
jak w latach poprzednich, w sobotę, 24 czerwca, w dniu świętego
Jana, zostaną puszczone na wodę
wianki.
– W tym roku postanowiliśmy,
że połączymy imprezę dworską
z ludową. Dlatego członkowie towarzystwa oraz Fundacji Dwór
Dobrzelin wystąpią w ludowych
przebraniach, ale konkurs dotyczy
przebrania w strój panny i kawa-

lera dworu – mówi Anna Wrzesińska, prezes TMHZ. – Mile są
widziane własnoręcznie przygotowane stroje, nie kupione. Zachęcamy, by mieszkańcy też założyli
jakieś ludowe chusty.
Impreza rozpocznie się o godz.
15.00. Po powitaniu gości jako
pierwsze wystąpią dzieci ze Szkoły Podstawowej im. M. Kownackiej z Grabowa, które zatańczą
i zaśpiewają. O godz. 15.30 rozpocznie się prezentacja strojów
najładniejszego kawalera i panny dworu oraz prezentacja stroju
dworskiego.
Następnie Zuzanna Karwacka
zagra na akordeonie, Tadeusz Kafarski na harmonijce ustnej, Ada
Lewaniak na skrzypcach, a Bogdan Tomczak na skrzypcach. Ok.
godz. 16.20 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na strój dworski.
O 16.40 będzie pierwszy występ dzieci ze Skakanki, a po nim
nastąpi rozstrzygnięcie konkursu
na najładniejszy wianek. str. 7

Oporów | Uchwała o wygaśnięciu mandatu

Komisarz wyborczy
dopatrzył się
uchybienia prawnego
Ważą się losy radnego gminy
Oporów, Józefa Kurasa. Uchwała o wygaszeniu mandatu radnego, podjęta większością głosów,
na sesji 9 czerwca, dotarła do Komisarza Wyborczego w Skierniewicach. Komisarz wezwał jednak
radę do poprawienia uchwały.
– Dotarła do nas uchwała Rady
Gminy Oporów stwierdzająca wygaśnięcie mandatu radnego Józefa Kurasa – mówi Wanda Lebioda, dyrektor Biura Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Skierniewicach. – Zdaniem komisarza wyborczego w Skierniewicach zarówno uchwała, jak i jej
uzasadnienie nie zawiera pouczenia o możliwości złożenia skargi
do WSA w terminie 7 dni. Jest to
niezbędny element całej uchwały.
Jak mówi nam dyrektor biura wyborczego w Skierniewicach
pismo w tej sprawie zostało wystosowane do przewodniczącego
Rady Gminy Oporów Marcina
Kraśkiewicza, jak i do wojewody
łódzkiego.
Teraz rada powinna uchwałę
z 9 czerwca uchylić i ewentualnie
podjąć ponownie już z poucze-

DOROTA GRĄBCZEWSKA

Bedlno, Żychlin | Mieszkaniec gminy Żychlin z zarzutem przemytu narkotyków

Radny Józef Kuras.

niem o sposobie złożenia skargi.
Najbliższą sesję zaplanowano na
27 czerwca.
dag
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Bedlno, Żychlin | Przemyt narkotyków

Bedlno | Remont drogi krajowej nr 92

W specjalnym schowku przewoził marihuanę Będzie ruch wahadłowy
dokończenie ze str. 1
Za fałszywą tylną ścianką odkryli specjalną skrytkę. Do środka
można było dostać się po wcześniejszym zdjęciu dopasowanej
sklejki, która zamaskowana była
atrapami nitów. Dodatkowo na metalowych elementach konstruk-

cji silikonem wykonano imitację
spawów. Po demontażu osłony
policjanci odnaleźli 35 toreb foliowych wypełnionych suszem roślinnym. Badania potwierdziły, że
jest to marihuana.
35-latek został zatrzymany.
Przyznał się, że narkotyki zakupił w Belgii i miały one trafić

na rynek krajowy. Funkcjonariusze zabezpieczyli również kilka działek haszyszu. W ramach
tymczasowego zajęcia mienia
policjanci zabezpieczyli Audi
A6 oraz Iveco, a także ponad
900 złotych i blisko 400 euro.
W mieszkaniu należącym do zatrzymanego policjanci ujawnili

Kutno | Ormianin zatrzymany przez policjantów

Przewoził nielegalne papierosy
Kutnowscy kryminalni wytypowali i zatrzymali 14 czerwca
obywatela Armenii, który w swoim Audi A6 przewoził 44.000
sztuk papierosów. Szacunkowe
uszczuplenie budżetu Skarbu
Państwa to 37.000 zł.
Policjanci czekali na potencjalnego przestępcę na ulicy Józefów. Według policyjnych ustaleń
mężczyzna miał przewozić au-

tem nielegalny tytoń. Informacje
funkcjonariuszy potwierdziły się.
Wytypowany samochód pojawił
się i został zatrzymany do kontroli drogowej.
– Na tylnym siedzeniu pojazdu znajdowały się kartony z ułożonymi papierosami bez polskich
znaków akcyzy, jeszcze niezapakowane w pudełka od papierosów – mówi Edyta Machnik,

rzecznik KPP Kutno. – Okazało
się, że w pudłach obywatel Armenii przewoził 44.000 sztuk
papierosów. Policja policzyła, że
starty Skarbu Państwa z tytułu
uszczuplenia budżetu wyniosłyby 37.000 zł. Trefny towar został
zabezpieczony, a Ormianin usłyszał zarzut oszustwa skarbowego.
Teraz grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.
dag

Gmina Żychlin | Znęcanie się nad zwierzętami

Mężczyzna strzelał do krów z wiatrówki
Jeden z mieszkańców Buszkówka, gmina Żychlin, w poniedziałek 19 czerwca ok. godz.
15.40 powiadomił policję, że jeden z sąsiadów strzela z wiatrówki do jego krów. Jedna z krów została ranna. – Informacja została
potwierdzona przez funkcjona-

riuszy. Rolnik wskazał sprawcę, u którego zabezpieczyliśmy
dwie wiatrówki – informuje Edyta Machnik, rzecznik KPP Kutno. – Teraz sprawdzamy, czy wymagały one pozwolenia na broń,
czy nie. Będziemy badać okoliczności tej sprawy. Musimy ustalić

dlaczego mężczyzna strzelał do
krów. Już wiadomo, że postępowanie będzie na pewno się toczyć w kierunku znęcania się nad
zwierzętami.
Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2.
dag

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad w Łodzi
informuje, że od 22 czerwca planowany jest remont drogi krajowej 92 na wysokości Bedlna.
Przez kilka dni ruch pojazdów
będzie się tam odbywać ruchem
wahadłowym. Będzie też ograniczenie prędkości do 50 km na
godzinę oraz zakaz wyprzedzania.
Jak informuje rzecznik GDDKiA w Łodzi Maciej Zalew-

również worek wypełniony białym proszkiem.
– Substancja zostanie teraz
poddana badaniom chemicznym.
Mężczyzna już usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi mu kara do 15
lat pozbawienia wolności – dodaje
rzecznik.
dag

Interwencje

Pijany kierowca
i fałszywy alarm Żychlin | Zawody Sportowo-Pożarnicze
Drużyna OSP Emit najlepsza
pożarowy
W piątek 16 czerwca o godz.
10.20 strażacy z Kutna zostali powiadomieni o pożarze w budynku
użyteczności publicznej, w Banku Spółdzielczym w Żychlinie.
Na miejsce wysłano OSP Żychlin.
Na miejscu okazało się, że był to
fałszywy alarm na skutek bezzasadnego załączenia sygnału alarmowego.
Z kolei 15 czerwca, o godz.
0.15 na ulicy Żeromskiego funkcjonariusze z Komisariatu Policji
w Żychlinie zatrzymali 25-letniego mieszkańca powiatu łęczyckiego, który jechał Oplem Vectrą
w stanie nietrzeźwości. Po zbadaniu alkomatem okazało się, że
młody człowiek ma 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dalej nie pojechał. Stracił prawo jazdy, a teraz odpowie
przed sądem.
dag

W niedzielę 11 czerwca w parku miejskim przy ulicy Barlickiego 4 odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Wzięło
w nich udział pięć 9-osobowych
drużyn OSP znajdujących się na
terenie gminy Żychlin. Najlepszą
okazała się OSP Emit i to ona będzie reprezentować gminę podczas zawodów powiatowych.
Zawody Sportowo-Pożarnicze
składają się ze sztafety 7x50 m
z przeszkodami oraz ćwiczenia
bojowego polegające na podaniu
prądu wody za pomocą systemu
połączonych węży. Liczy się nie
tylko czas wykonania zadania,
ale też precyzja połączeń i prawidłowość ich połączenia.
Nad przebiegiem rywalizacji czuwała komisja sędziowska
z Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Kutnie,

Żychlin | Mieszkańcy bloku Łąkowa 13 pytają

Czy ten blok Bozia opuściła?
DOROTA
GRĄBCZEWSKA
zychlin@lowiczanin.info

– Wylewka betonowa na
moim balkonie najpierw była
tak wykonana, że woda stała na
balkonie. Po wielu telefonach do
wykonawcy balkon został poprawiony – mówi Edward Staszewski. – Od razu kwestionowałem jakość wykonanych prac.
Pojawiły się szczeliny kilku milimetrów, że papieros wchodził. Znów zgłaszałem problem
do spółdzielni i do wykonawcy,
który już nawet nie odbierał ode
mnie telefonów. Wysłałem więc
mu SMS ze zdjęciem balkonu
ze szparami. Wreszcie robotnicy
przyszli i skuli cały beton, wylali nowy.

Betonowy parking
z dziurami
Lokatorzy bloku pokazują betonowy parking przed blokiem
z licznymi nierównościami i zarwaną studzienką. – To jedyny blok, który nie ma chodnika.
Ma za to szeroki parking betono-

EDWARD STASZEWSKI

Mieszkańcy bloku Łąkowa 13 należącego
do Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
mają pretensje, że w ich bloku niewiele robi się
remontów, podczas gdy w bloku obok – Łąkowa
13a zrobione są przed blokiem nowe polbrukowe
chodniki i będą robione kolejne. Najwięcej uwag
lokatorzy mają jednak do remontu balkonów,
które wykonywano jesienią ubiegłego roku.

O podobnych problemach z jakością wykonania remontów balkonów, choć nie tak drastycznych,
mówili też inni lokatorzy. – Nikt ze
spółdzielni nie kontrolował jakości
wykonywanych prac, nikt ich nie
odbierał – zarzucają lokatorzy.
Prezes spółdzielni Piotr Jarosz
twierdzi, że inspektor nadzoru
sprawdzał jakość prac. – Balkony
były wykonywane późną jesienią,
dlatego na kilku balkonach pojawiły się problemy, ale wykonawca na wiosnę balkony poprawił –
twierdzi prezes.

Balkon pana Staszewskiego był popękany straszliwie. Pęknięcia miały
kilka milimetrów.

wy, który jest mocno zniszczony,
a dziury są tylko „zaklejane” – pokazuje pan Marek. – Od lat dopominamy się, by spółdzielnia
zrobiła wreszcie porządek z tym
parkingiem – bezskutecznie.
Lokatorzy pokazują, że mieszkańcy sąsiedniego bloku – Łąkowa 13a – nie dość, że mają piękny nowy polbruk wykonany ze
środków ogólnych spółdzielni,
to jeszcze założono tam barierki
uniemożliwiające wjazd samochodów pod ich blok i wielu lokatorów bloku Łakowa 13a korzysta teraz z ich parkingu.
– W bloku obok robi się inwestycje, bo mieszkają tam dwaj

ski drogowcy chcą zmodernizować ok. 1200 m drogi krajowej
na wysokości Bedlna. Zostanie
tam ułożona nakładka bitumiczna na zniszczonym odcinku drogi, który był wielokrotnie połatany. Rok temu również zakładano
nowa nawierzchnię bitumiczną
na odcinku ponad kilometra od
Wojszyc w stronę Bedlna. Teraz
prace będą kontynuowane.
Najwięcej utrudnień będzie od
godz. 8.00 do godz. 19.00. dag

właściciele żychlińskich firm budowlanych – mówią pan Marek i
Sławomir, lokatorzy bloku. – Nasz
blok jest chyba zapomniany przez
spółdzielnię. – Trawę tnie się na
końcu, a pojemniki na śmieci stoją
na ziemi, co sprawia, że po deszczu robi się tam błoto. Zgłaszamy
nasze problemy do spółdzielni,
prosimy o remonty, ale wciąż słyszymy, że nie ma pieniędzy.
Zgodnie z prawem remonty na
poszczególnych blokach są wykonywane z funduszu remontowego zgromadzonego na koncie
każdego z bloków. – Nikt z lokatorów nie dostał żadnego rozliczenia z wykonanych prac w ko-

lejnych latach na naszym bloku
– dodają lokatorzy. – Po co nam
taka spółdzielnia?
– Telewizja kablowa rozprowadzała kable po piwnicy i znów
nikt ze spółdzielni nie pilnował
wykonania prac – dodaje Staszewski. – Kable niebezpiecznie wisiały. Po wielu moich interwencjach
wreszcie powiązali kable. To jest
tylko doraźne rozwiązanie, gdyż
kable powinny być schowane
w osłonach.
Prezes Piotr Jarosz wyjaśnia,
że w tym roku plac pod kontenery na śmieci zostanie utwardzony,
podobnie jak w całej spółdzielni.
– Jeśli lokatorzy mają wątpliwości
na co są wydatkowane ich pieniądze z funduszu remontowego – zapraszam do spółdzielni. Pokażemy
szczegółowe rozliczenie – mówi
prezes. – Rzeczywiście, problem
parkingu był przez mieszkańców
zgłaszany kilkukrotnie. Zastanawialiśmy się, czy pokryć go asfaltem, czy ułożyć kostkę polbrukową. To duży parking, co oznacza,
że koszt jego wykonania też będzie
wysoki. I dlatego to zadanie z roku
na rok jest odkładane.
Z kominami też problem
Gdy rozmawialiśmy z lokatorami podeszła do nas pani Elżbieta, lokatorka IV piętra. Myślała,

na czele z kapitanem Robertem
Przybyszewskim.
W tej rywalizacji najlepsza okazała się zakładowa OSP
Emit, drugie miejsce zajęła OSP
Grzybów, trzecie OSP Chochołów, czwarte miejsce OSP Żychlin i piąte OSP Śleszyn. Nieco zaskakujące jest, że dwie
jednostki, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP Żychlin i OSP
Śleszyn były w tej rywalizacji
najsłabsze.
Puchary dla uczestników
strażackich zmagań ufundował
Urząd Gminy Żychlin, wręczał
je sekretarz gminy Waldemar
Bartochowski.
Zawody powiatowe, podczas
których gminę Żychlin będzie reprezentować OSP Emit, odbędą
się we wrześniu.
dag

że jestem ze spółdzielni i spisuję usterki na bloku. – Też miałam
poprawiany balkon, gdyż woda
na jesieni wymyła część świeżego betonu, teraz jest dobrze. Prosiłabym jednak, aby spółdzielnia
coś zrobiła z daszkami wentylacyjnymi na kominach. Gdy jest
wiatr, walą straszliwie, że nie ma
spokoju – mówi kobieta. – To bardzo uciążliwe. Może jakieś gumy
amortyzujące..?
– Taki problem powinien być
zgłoszony do spółdzielni. Oczywiście, że poprawimy daszki, by
nie stukały – zapewnia prezes.
Uszkodzone płyty
azbestowe
Kolejny problem zgłaszany
przez lokatorów bloku, to uszkodzone w wielu miejscach płyty azbestowe. Spółdzielnia ma
w planach termomodernizację
bloku. – Jesienią ubiegłego roku
wysłaliśmy do lokatorów zapytanie czy wyrażają zgodę na termomodernizację bloku – mówi
prezes Jarosz. – Zgody nie było.
Gdybyśmy przeprowadzili termomodernizację, to wszystkie płyty
azbestowe zostałyby przykryte,
a więc wydatkowanie środków na
ich naprawę byłyby niepotrzebne. Na jesieni ponowimy zapytanie o termomodernizację. Ważne,
by lokatorzy przychodzili na walne zebranie i zgłaszali swoje problemy.
Najbliższe walne zebranie
członków spółdzielni już 28
czerwca o godz. 17.00 w remontowanym domu kultury. 

nr 25

www.lowiczanin.info

22 czerwca 2017

3

Aktualności
Żychlin | Pierwszy mural już gotowy. Być może powstanie drugi

Mieszkańcy pod opieką rycerza i strażaka
W niedzielę 18 czerwca po południu uroczyście
otwarto pierwszy żychliński mural namalowany na
ścianie kamienicy Narutowicza 59 przez łódzkiego
artystę Sławomira Krysiaka i Justynę Bienias
z Fundacji Urban Forms, przy współpracy wychowanków
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie:
Klaudiusza, Kubę, Fabiana, Arka i Patryka.
Od niedzieli nad mieszkańcami Żychlina, w 620-lecie
nadania praw miejskich miastu, czuwa rycerz...

zychlin@lowiczanin.info

Prace nad muralem trwały od
środy wieczór, kiedy to artysta
o godz. 22 nanosił na ścianę budynku kontur swojego dzieła. Malowanie zaczęto w Boże Ciało, po
procesji. Malowano w piątek, sobotę i niedzielne przedpołudnie.
Po południu uroczystego otwarcia dokonano, choć mural kończony był jeszcze w poniedziałek
i wtorek.
Kolorowy mural z błękitnym
niebem i potężnym rycerzem
z mieczem, przykuwa uwagę
przechodniów i mieszkańców.
Słychać same pozytywne komentarze dla oryginalnego dzieła łódzkiego artysty i inicjatora przedsięwzięcia MOS. Mural posiada też
elementy historyczne: kamienicz-

DOROTA GRĄBCZEWSKA

DOROTA
GRĄBCZEWSKA

ki cukrowni Walentynów, żychliński zegar i kłosy zbóż i pioruny,
elementy heraldyczne Żychlina.
Oczywiście jest też pieczątka upamiętniająca historyczny jubileusz
620-lecia nadania praw miejskich
Żychlinowi.
– Mural jest piękny i chciałoby
się więcej takich na terenie miasta, by ożywiły i dodały kolorytu
żychlińskiej szarości – mówi Milena Materek, mieszkanka Żychlina. – Drugi powinien powstać po
przeciwnej stronie, na drugiej kaMieszkańcy Żychlina z burmistrzem Grzegorzem Ambroziakiem, Ewą Rutkowską i Kamilą Chomik-Wasiak
z MOS oraz artystami Sławomirem Krysiakiem i Justyną Bienias pod opieką żychlińskiego rycerza i strażaka.

Ten mural
jest wyjątkowy,
gdyż powstał dzięki
młodzieży
i z młodzieżą.

przez mieszkańców miasta – mówił podczas happeningu Grzegorz
Ambroziak. – Wspaniały pomysł
MOS został zrealizowany i macie
czuć się u nas, jak w domu. Następna ściana czeka do malowa-

zależało. Gmina wyremontowała szczyt budynku pod kolorowe
graffiti oraz pokryła koszty pracy
łódzkiego artysty.
– Bardzo się cieszę, że mural z historyczną pieczątką miasta jest pozytywnie odbierany

mienicy. Tym razem może powinna się tam pojawić piękna panna,
księżniczka...
Takich sugestii w kierunku burmistrza Grzegorza Ambroziaka
było więcej, gdyż sfinalizowanie
muralu w dużej mierze od niego

nia. Tym razem daję wolną rękę
artyście i jego wenie twórczej.
Takie słowa pozwalają mieć nadzieję, że kolejne murale będą powstawać.
Sławomir Krysiak z Fundacji
Urban Forms, który dzieło wraz
z Justyną Bienias wykonywał,
podkreślał, że w Łodzi namalował
już 68 murali. – Wszystkie bardzo
się podobały mieszkańcom, ale
ten jest wyjątkowy, gdyż powstał
dzięki młodzieży i z młodzieżą. Dotychczasowe malowaliśmy
sami, ten był malowany wspólnie
z wychowankami MOS, z którymi miałem najpierw warsztaty
malowania graffiti – podkreślał.
– Droga do celu była skomplikowana i kręta, ale się udało. –
mówią Ewa Rutkowska, dyrektor
MOS i Kamila Chomik-Wasiak,
koordynator projektu. – Młodzież
nauczyła się pracy w grupie, bo
tylko współdziałanie wielu osób
może dać tak fantastyczny efekt,
jaki możemy dziś podziwiać.
Podczas kilku dni pracy nad
muralem wychowankowie MOS
malowali też mini murale na płytach kartonowo-gipsowych. Na
jednym z nich jest Żychlin za parę
lat.
Happening był okazją, by razem fotografować się na tle muralu oraz świętować zajadając kiełbaski z grilla. 

Oporów | Mieszkańcy zrobili kilometrowy kwiatowy dywan

Misterna praca kilkudziesięciu osób

DOROTA GRĄBCZEWSKA

Ołtarz z kwiatów przygotowany przez mieszkańców Świechowa.

towego dzieła, ale trzon stanowi
cała rodzina Wojciechowskich. Ci
jednak podkreślają, że bez pomocy innych mieszkańców, byłoby to
niemożliwe.
dag

z efektu końcowego jest ogromna.
Daje siłę, by za rok znów podjąć
się trudu misternej pracy. Wprawdzie jest roszada mieszkańców zaangażowanych w tworzenie kwia-

W układaniu dywanu z kwiatów od lewej: Bogumiła Laska i Zofia Marciniak.

Gmina Bedlno | Zabawa świętojańska

Na oporowskim kwiatowym dywanie o długości około kilometra znalazły się różne motywy kościelne, religijne
i kolorowe kwiaty i białe baranki. Było też ogromne czerwone serce – wyraz miłości.

DOROTA GRĄBCZEWSKA

DOROTA GRĄBCZEWSKA

Puszczanie wianków na Bzurze

DOROTA GRĄBCZEWSKA

Kwiaty zbiera ok. 20 osób,
głównie mieszkańcy miejscowości Świechów Wieś, inni mieszkańcy też przywożą pudła z kwiatami. Po kilku latach pracy przy
układaniu kwiatowego dywanu,
role są już podzielone, każdy wie,
co ma robić. Tradycyjnie Agata
i Kasia Wojciechowskie malują
wzory, pomaga im też Paweł Wojciechowski i jego siostra Teresa
z Szydłowca.
Następna ekipa szkice obsypuje mokrym piaskiem, przestrzenie są wypełniane płatkami
kwiatów: rzepaku, akacji, łubinu, róż, peonii, kory, maków, chabrów i innych. Emilia Szymańska
z Oporowa specjalizuje się w posypywaniu konturów piaskiem.
Po raz pierwszy do układania dywanu przyszła Barbara Matusiak
z Oporowa. Ona też pracowała
przy posypywaniu konturów.
Jak nam mówią organizatorzy,
piach za darmo przekazał im gospodarz spod Trębek, który posiada żwirownię.
Gdy kwiatowy wzór jest już
ułożony, kolejna ekipa posypuje całość piaskiem i zrasza wodą,
by kwiaty nie zwiędły i wiatr ich
nie zwiał. Na jednej przyczepie są
pudła z suszonymi kwiatami, na
drugiej piasek, na trzeciej zbiornik z wodą, na czwartą są wrzucane puste pudła, miski, wiaderka
i konewki.
Ryszard Traczyk, który kolejny
raz wraz z żoną układał kwiatowy
dywan podkreśla, że satysfakcja

DOROTA GRĄBCZEWSKA

dokończenie ze str. 1

Tradycyjnie
24 czerwca, w św. Jana,
na boisku w Orłowie
odbędzie się impreza
świętojańska.
Będą przyśpiewki, występy artystyczne uzdolnionych dzieci z
terenu gminy i gościnny występ.
Zabawa rozpocznie się o godz.
18.00. Na początek zaprezentują talenty muzyczne i wokalne

uczniowie szkół na terenie gminy
Bedlno. Ok. godz. 18.30 z półgodzinnym koncertem wystąpi zespół ludowy z Pacyny. W międzyczasie uczestnicy konkursu będą
wyplatać swoje wianki.
Następnie Żeroniczanki przy
ognisku zaśpiewają piosenki świętojańskie, po czym kolorowy korowód powędruje nad Bzurę, gdzie
wianki zostaną puszczone. Po zakończeniu ludowego rytuału będzie zabawa taneczna.
dag
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– czyli o włoskiej wyprawie z SP 1. str. 9

Bedlno | Urząd Gminy partycypuje w kosztach modernizacji drogi

Będzie nakładka bitumiczna w Stradzewie
Podczas ostatniej sesji
Rady Gminy Bedlno,
7 czerwca, zdecydowano,
że gmina dołoży 50.000
zł do remontu drogi
powiatowej Orłów-Pniewo.
Modernizacja będzie na
odcinku 1.570 m
w miejscowości Stradzew.

Na sesji gościli Zdzisław Trawczyński, wicestarosta kutnowski

oraz Marek Jankowski, przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego (pochodzący z gminy Bedlno).
– Pieniądze wygospodarowaliśmy z oszczędności przetargowych. Przeznaczyliśmy je
na remonty dróg – mówi Marek
Jankowski. – Remont całej drogi Orłów-Pniewo to koszt kilkunastu milionów złotych, bowiem
remontu wymaga most na Bzurze. Na razie nie stać powiatu na

będą też robione rowy i pobocza.
– Cóż po modernizacji, skoro droga znajduje się 10 cm poniżej poboczy? Jeśli nawet zostanie podniesiona o 5 cm, to nadal będzie
w zagłębieniu, woda będzie tam
zalegać. Konsekwencją będzie
szybka jej ponowna degradacja –
przekonywał.
– Na tę chwilę nie przewidujemy robienia poboczy – odpowiadał na sesji 7 czerwca Marek Jankowski. – Niestety, stan naszych

taką inwestycję, dlatego zdecydowaliśmy się, że zrobimy tylko jej
część, w Stradzewie, z dwoma
przepustami. Wstępny kosztorys
remontu 1.570 m to ok. 200.000
zł.
Radni z Bedlna zdecydowali,
że do realizacji inwestycji dołożą
50.000 zł, resztę kosztów pokryje
powiat. Koszt realizacji odcinka
drogi będzie znany po przetargu.
Radny Leszek Sałuda pytał, czy
przy okazji modernizacji drogi

Bedlno | Absolutorium dla wójta Krzysztofa Kołacha

dróg powiatowych, poboczy i rowów (powiat ma ich ok. 500 km
– przyp. red.), to efekt zaniedbań
z poprzednich lat. Nie da się zrobić wszystkiego jednocześnie. Zaczynamy odnawiać rowy wzdłuż
dróg powiatowych. W tym roku
odtworzymy ok. 10 km rowów.
Roboty będzie wykonywać Spółka Wodna z Bedlna, która wygrała przetarg.
Podczas sesji Rada Gminy Bedlno wyraziła też zgodę na prze-

jęcie obowiązku wykaszania
traw wzdłuż dróg powiatowych.
W zamian za realizację zadań
powiatowych Starostwo Powiatowe w Kutnie przekaże gminie
Bedlno dotację wysokości 6.912
zł.
To tylko część kosztów, resztę musi pokryć gmina. Przejęcie
obowiązków od powiatu wynika
z troski o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, którzy jeżdżą drogami powiatowymi.
dag

Pacyna | Absolutorium dla wójta

Nadal bez zadłużenia się i przy rozsądnych podatkach Jednogłośne poparcie

REKLAMA

Radni gminy Bedlno jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi
gminy Krzysztofowi Kołachowi.

programów na remont świetlic
wiejskich. Wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gmin „Centrum”
w Kutnie złożyliśmy wniosek na
dofinansowanie remontu drogi
Załusin-Stradzew. Wniosek przeszedł już wstępną pozytywną we-

ryfikację, teraz czekamy na ocenę
ostateczną.
Wójt podkreślał, że gmina,
oczekując na rozstrzygnięcia na
dotacje unijne, do hydroforni nie
inwestowała. Ma za to zgromadzone na koncie ponad 6 mln zł.

Od nich do budżetu gminy wpłynęło prawie 65.000 złotych odsetek.
– Na oświatę w 2016 roku
wydaliśmy 6.072.466 zł, z czego 1.564.861 zł dołożyła gmina.
W minionym roku gmina zatrudniła 29 osób w ramach robót publicznych i 7 osób w ramach prac
społecznie użytecznych – podkreślał Krzysztof Kołach. – Nadal
będę szukać wsparcia unijnego
na realizację kolejnych zadań przy
umiarkowanej polityce podatkowej i deklaruję funkcjonowanie
gminy bez kredytów.
Odczytano również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Skierniewicach, która jednak podkreślała, że kontrola
RIO wykonania budżetu gminy
dotyczy tylko spraw formalnych
i księgowych, nie dotyczy zaś
zasadności realizacji inwestycji,
gdyż kontrola w tym zakresie należy do radnych.
dag

Podczas sesji, 8 czerwca
radni Rady Gminy Pacyna
jednogłośnie, bez pytań,
bez dyskusji (podobnie
jak i na komisji) udzielili
wójtowi Krzysztofowi
Woźniakowi absolutorium
za wykonanie budżetu
za ubiegły rok.
Odczytano pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu za 2016
rok oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie, odz. Płock, na te-

mat wykonania budżetu gminy.
RIO podkreśla, że opinia dotyczy spraw formalnych, wydatków
w poszczególnych paragrafach,
zaś nie dotyczy oceny zasadności
wydatkowania środków, bowiem
ta ocena należy do radnych. Dług
gminy na koniec 2016 roku wynosił 3.794.000 zł, co stanowi 31
proc. dochodu wykonanego.
– Dziękuję za udzielenie absolutorium i zaufanie – mówił
krótko wójt Krzysztof Woźniak.
– Dziękuję za współpracę radzie
oraz za pracę urzędnikom gminy,
która skutkowała wykonaniem
budżetu gminy w 2016 roku. dag

Żychlin | Demografia

Jaki efekt przynosi 500+?
Po roku funkcjonowania
rządowego programu 500+
sprawdziliśmy,
czy dodatkowe pieniądze
dla rodzin przełożyły się
na wzrost liczby urodzin.
Porównaliśmy dwa okresy od
stycznia do maja 2016 i 2017 roku.
Nie dość, że nie widać większej
liczby urodzeń, to jest nawet ich
spadek. W okresie od stycznia
2017 do końca maja 2017 roku
w gminie Żychlin urodziło się 30
dzieci. W analogicznym okresie
roku 2016 urodziło się ich 42.
– Od 1 kwietnia 2016 r., gdy
rządowy program ruszył, do koń-

ca grudnia 2016 roku wypłaciliśmy 500+ 709 rodzinom, dla
1.164 dzieci, na kwotę 4.809.800
zł – mówi Zofia Bulska, kierownik sekcji świadczeń rodzinnych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Żychlinie.
– Od stycznia 2017 roku do końca
maja, 500+ wypłaciliśmy 711 rodzinom dla 1.076 dzieci, na kwotę
2.711.875 zł.
dag
Liczba urodzeń w miesiącach:
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj

2016 r.
4
13
6
12
7

2017 r.
6
9
5
5
5

Żychlin | Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zakończenie roku akademickiego
12 czerwca słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żychlinie, który funkcjonuje przy
Żychlińskim Domu Kultury, zakończyli szósty rok nauki.
Uroczyste zakończenie roku
akademickiego zorganizowano
w „Stajni u Kowala” w Nieborowie.
Wszyscy dostali certyfikaty i promocję na następny rok studiów.
Po uroczystej części, wręczeniu certyfikatów i dyplomów
dla wykładowców i współpracujących z UTW, słuchacze UTW
zwiedzali stajnię, a następnie udali się na wycieczkę wozem traperskim po Bolimowskim Parku

ŻDK

Podczas sesji absolutoryjnej
nie było żadnych pytań ze strony
radnych, nie było żadnej dyskusji. Wójt Krzysztof Kołach złożył
radnym sprawozdanie z wykonania budżetu w 2016 roku.
– Rok 2016 był rokiem przygotowań do realizacji największych
w gminie inwestycji: modernizacji hydroforni w Głuchowie
i Orłowie. Dziś możemy się pochwalić, że na realizacje tych inwestycji dostaniemy z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi dotację w wysokości 1.718.207 zł –
mówił Krzysztof Kołach. – Warto było czekać! Teraz czekamy
na ogłoszenie kolejnych unijnych

DOROTA GRĄBCZEWSKA

7 czerwca radni gminy
Bedlno jednogłośnie
udzielili absolutorium
wójtowi Krzysztofowi
Kołachowi za wykonanie
budżetu w 2016 roku.

Na zakończenie roku słuchacze
UTW mieli przejażdżkę wozem
traperskim.

Krajobrazowym. Było wspólne
grillowanie, śpiew i taniec. dag
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Społeczeństwo | Nawet kara więzienia dla niepłacących

Od 1 czerwca weszły
w życie nowe przepisy
dotyczące osób, które
uchylają się od płacenia
alimentów na swoje
dzieci.

Ojcu (gdyż o nim jest mowa
najczęściej), który nie płaci zasądzonych alimentów przez 3 miesiące, zgodnie z art. 209 znowelizowanego KK, grozi kara grzywny,
kara ograniczenia wolności lub
kara pozbawienia wolności nawet
do 2 lat, gdy naraża dziecko na niemożność zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.
Od 1 czerwca niepłacenie alimentów jest przestępstwem. Ściganie dłużnika następuje na wniosek
pokrzywdzonego, organu pomocy
społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika
alimentacyjnego.

Z danych ogólnokrajowych wynika, że w Polsce jest ok. 305.000
osób, które uchylają się od obowiązku alimentacyjnego, a zadłużenie wobec Funduszu Alimentacyjnego, który wypłaca alimenty
matce, sięgają 10 mld złotych.
– Zmiana przepisów oznacza,
że przeciwko osobie, która przez
3 miesiące nie zapłaci zasądzonych
alimentów przez sąd, obligatoryjnie, z urzędu będziemy kierować
wnioski do prokuratury o popełnieniu przestępstwa – mówi Zofia
Bulska, kierownik ds. świadczeń
rodzinnych w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Karze nie będzie podlegać jedynie osoba, która w ciągu 30 dni od
pierwszego przesłuchania zapłaci
całą zaległą należność.
– Bardzo dobry przepis. Każdy
ojciec powinien wreszcie poczuć
się odpowiedzialny za swoje czyny i zadbać o swoje dzieci – mówi
Maria W., mieszkanka gminy Ży-

Gmina
Żychlin
Bedlno
Oporów
Pacyna
Razem

Statystyka w rozbiciu na poszczególne gminy w 2016 r.
liczba rodzin
liczba dzieci
kwota alimentów
121
165
687.993 zł
17
22
90.827 zł
14
20
94.640 zł
14
26
105.350 zł
166
233
978.810 zł

chlin. – Znam wielu wyrodnych
tatusiów, cwaniaczków, którzy dobrze się mają, jeżdżą wypasionymi autami, ale przed komornikiem
wykazują, że są biedni, a na ich
dzieci niech płaci państwo. Mam
nadzieję, że nowe przepisy położą
kres przynajmniej części patologii,
jaka się szerzy.
Niektórzy zastanawiają się czy
zmiana przepisów nie sprawi,
że polskie więzienia będą pękać
w szwach. – Należałoby wprowadzić obowiązek pracy w więzieniu,
by osoba w nim przebywająca pokryła koszty pobytu w Zakładzie
Karnym oraz koszty alimentów
– uważa pani Krystyna. – Część

patologii nic sobie nie będzie robić z restrykcyjnych przepisów.
Dla niektórych będzie to sposób na
spędzenie zimy w cieple. Kara więzienia powinna być karą, dotkliwą
karą, a nie siedzenie w celi z telewizorem i dobrym wyżywieniem.
Sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja z alimenciarzami w naszych
gminach za 2016 rok. Z Funduszu Alimentacyjnego w 2016 roku
w gminach: Żychlin, Bedlno, Oporów i Pacyna skorzystało 166 rodzin, w których ojcowie nie płacili alimentów łącznie na 233 dzieci.
Tym samym państwo w 2016 roku
zapłaciło za nich alimenty w wysokości 978.810 zł.
dag

Gmina Bedlno i Oporów | Dwa małe granty o wartości 5.000 zł

Sołectwa zrealizują swoje plany
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
z 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 wyrówna-

na. Komisja konkursowa zdecydowała, że w każdej gminie, która
aplikowała, będzie realizowany co
najmniej jeden wniosek.
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 gminom prawie 900.000
zł dofinansowania, zaś wartość
wszystkich zrealizowanych projektów to kwota ok. 1,9 mln zł.

Co zrobią
w gminie Bedlno
W gminie Bedlno Urząd Marszałkowski w Łodzi zaakceptował
wniosek sołectw Wojszyce oraz
Dębowa Góra. Na liście rankingo-

wej 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 natomiast koło swojej świetlicy ustawić zewnętrzną siłownię, zachęcającą mieszkańców

do aktywności fizycznej. Obok
5.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego gmina dokłada 1.090 zł.
Za 6.050 zł zostanie zakupiony
rowerek, biegacz i orbitrek.
A co w gminie Oporów
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

DOROTA GRĄBCZEWSKA

RZUT OKIEM | MALOWALI LINIE NA JEZDNI W NIEDZIELĘ
W niedzielę,
18 czerwca,
drogowcy na zlecenie
Wojewódzkiego
Zarządu Dróg
Wojewódzkich
w Łodzi malowali linie
rozgraniczające na
drogach wojewódzkich
przebiegających przez
Żychlin. Zdecydowanie
mniejszy ruch oraz
słoneczna pogoda
sprzyjała wykonywaniu
prac. Nie było utrudnień
w płynności jazdy,
a i drogowcy mogli
czuć się bezpieczniej
wykonując pracę.
Namalowane linie nie
były rozjeżdżane
przez kierowców. Teraz
do pomalowania zostały
jeszcze przejścia dla
pieszych, które po całym
roku w wielu miejscach
niemal całkowicie
zniknęły. dag

DOROTA GRĄBCZEWSKA

Alimenciarze muszą płacić
na swoje dzieci
Daszki nad wejściem do klatek w bloku Łąkowa 13a stały się
utrapieniem dla mieszkańców. Gdy pada deszcz, z daszków
leci kurtyna wody.

Żychlin | Bloki Spółdzielni Mieszkaniowej

Woda z daszku leci
za kołnierz
Mieszkańcy bloku przy ul. Łąkowej 13a pokazują, że daszki zrobione w ubiegłym roku nad wejściami do klatek schodowych
kompletnie nie zdają egzaminu.
– Zamiast nas chronić przed
deszczem, mamy kurtynę wody,
która trapezowymi blachami, jak
korytami, spływa wprost na człowieka – mówi mieszkanka bloku.
– Bez parasolki nie da się wejść,
albo człowiek jest całkowicie
zmoczony. Kompletny brak pomyślunku wykonawców, niby fachowców, którzy powinni prze-

widzieć, że tak będzie się działo!
Daszek nad wejściem do klatek
wprawdzie jest pochylony w jedną stronę, ale pokryty blachą trapezową, co sprawia, że cała woda
z dachu nie spływa na bok, lecz
zagłębieniami, jak z rynny, leje się
ludziom wchodzącym do bloku
prosto na głowę.
– Problem już mieliśmy zgłoszony i wkrótce zostaną tam zamontowane rynny, które będą odprowadzać wodę – zapewnia Piotr
Jarosz, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Łąkowej. dag

Pacyna | Światłowodowa inwestycja

Rada obniżyła opłatę
Podczas ostatniej sesji Rady
Gminy Pacyna, która odbyła się
8 czerwca, radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę, w której zostaje obniżona opłata za zajęcie pasa
drogowego. Radni chcą, by na ich
terenie został wybudowany światłowód, dający mieszkańcom możliwość korzystania z szybkiego internetu.
Radni podjęli uchwałę, że roczna opłata za metr kwadratowy powierzchni zajęty przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia
(czyli za to, że światłowody przebiegałyby w ziemi) zostaje zmniejszona z dotychczasowych 40 zł
w pasie drogowym i 180 zł na drogowym obiekcie inżynierskim,
na 20 zł i 80 zł na obiekcie inżynieryjnym. Bez zmian pozostaje
opłata za zajęcie pasa drogowego,
przy zajęciu jezdni do szerokości 20% za każdy dzień inwestor
płaci 1 zł, za zajęcie jezdni od 20
REKLAMA

do 50% – 4 zł za dzień, powyżej
50% opłata dzienna wynosi 8 zł.
Przypomnijmy, że dwa miesiące temu Mirosław Wroński, dyrektor ds. handlowych ITV Media
oraz Tadeusz Kawecki z Wyższej
Szkoły Informatyki i Umiejętności
w Łodzi zwracali się do radnych,
by stawki za zajęcie pasa drogowego zostały zmniejszone, co umożliwi budowę światłowodu i da
mieszkańcom dostęp do szybkiego
internetu.
ITV Media wygrało konkurs na
budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Firma ma wybudować nowoczesną
światłowodową infrastrukturę teleinformatyczną, o przepustowości
powyżej 100 MB/s obejmującą zasięgiem ponad 1.750 gospodarstw
oraz podmiotów oświatowych z terenu gmin Pacyna, Szczawin Kościelny i Sanniki.
dag
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Gmina Oporów | Festyn Rodzinny w Szczycie

X jubileuszowa zabawa rodzin

Tradycyjnie wysokie schody
prowadzące do szkoły oraz plac
przed szkołą zamieniły się w scenę dla prezentujących swoje umiejętności uczniów. W tym roku
postawiono na scenki teatralne
i rodzajowe, oczywiście nie zabrakło też układów tanecznych
w wykonaniu uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum.
Na początek gimnazjaliści zaprezentowali krótką scenkę, która
miała zachęcić gości do przeczytania książki „Koniec świata nr
13”. W tym roku bowiem festyn
przebiegał pod hasłem „Z książką
za pan brat”. W parku koło szkoły można było oglądać wystawę
prac plastycznych będących ilustracjami do wyżej wymienionej
książki. Były też prace plastyczne

„Ulubiony bohater literatury” oraz
„Moja ulubiona książka”.
Uczniowie z klasy II i III szkoły
podstawowej przygotowali teatrzyk
kukiełkowy o Smoku Wawelskim.
– Przedstawienie przygotowaliśmy na dzień mamy – mówi Anna
Kocbuch. – Teatrzyk bardzo podobał się rodzicom, którzy prosili, aby
dzieci zaprezentowały się również
podczas festynu. Wszystkie kukiełki oraz dekorację wykonywaliśmy
sami, na zajęciach plastycznych.
Rzeczywiście
przedstawienie kukiełkowe, w którym każde
dziecko było ważne i grało jakąś
rolę (16 małych aktorów), udało
się znakomicie i zostało nagrodzone gromkimi brawami. W wykonaniu uczniów z klas II i III rodzice
i dziadkowie obejrzeli również

DOROTA GRĄBCZEWSKA

Po raz 10. w szkole w Szczycie, w niedzielę
11 czerwca, odbył się Festyn Rodzinny. Były występy
dzieci, zmagania sportowe rodzin, licytacja gadżetów
wokalistki Natalii Szroeder oraz kiermasz rozmaitości
i wiele innych atrakcji. Pozyskane w ten sposób
pieniądze zostały przekazane na potrzeby szkoły
oraz stypendia dla najlepszych uczniów.

Uczniowie z II i III klasy SP w Szczycie wystawili teatrzyk kukiełkowy
o Smoku Wawelskim. Kukiełki wykonali sami.

„Taniec kwiatów” do muzyki Piotra Czajkowskiego. Dziewczynki w kolorowych wianuszkach na
głowie z kwiatami na wstążkach
zatańczyły niczym małe baletnice. Czasami nieporadne, ale przez
to urocze.

Były też tańce szkolnego zespołu tanecznego w wykonaniu uczennic z podstawówki,
do choreografii Anny Wroczyńskiej. Wiktoria Szubka popisała się efektownym szpagatem
na koniec tańca. Gimnazjalist-

ki z kolei zaprezentowały się
w zumbie.
Jednak prawdziwą furorę zrobiła Natalia Fudała, która wystąpiła
w kabaretowym monologu polegającym na rozmowie przez telefon z przyjaciółką. Trzeba przyznać, że dziewczynka była bardzo
kreatywna. Humorystyczne teksty, świetnie zagrane, sprawiły, że
wszyscy doskonale się bawili.
– Kabaretowe dialogi lubię od
dziecka, lubię brać życie na wesoło, a humor kocham – mówi nam
Natalia. – Świetnie czuję się w tej
roli. Oczywiście scenariusz monologu miałam napisany, ale lubię improwizację, która i tym razem była
obecna – śmieje się dziewczynka.
Improwizacji nikt jednak nie
zauważył, widać doskonale została zakamuflowana. Występ nagrodzony gromkimi brawami gości.
Tradycją festynów jest malowanie twarzy, które dzieci uwielbiają.
Wyjątkowe malunki robiła Ewelina Stańczyk, mama Julki z klasy II,
która ma talent artystyczny.
Rodzice sprzedawali gofry, ciasta, napoje i koktajle owocowe.
Można też było przyjechać się

bryczką zaprzężoną w pstrokatego konia, które udostępnił hodowca hobbysta z sąsiednich Złotnik.
Tradycyjnie podczas festynu był
kiermasz różności, fantów pozyskanych od sponsorów. Była też
licytacja 2 płyt CD oraz 2 koszulek z autografem wokalistki Natalii Szroeder, które sprzedawano za
45 i 60 zł każdą. Zdjęcia wokalistki z autografem sprzedano po 20 zł.
Dochód ze wszystkich atrakcji został przekazany na rzecz szkoły.
Dla dzieci był darmowy słodki
poczęstunek, cukrowa wata, lody
(również przywiezione przez wójta Roberta Pawlikowskiego) i Pringles. Tradycją festynów rodzinnych
w Szczycie są też zmagania rodzin
w różnych konkurencjach sprawnościowo-sportowych.
Rodzice upiekli aż 17 ciast, które zostało poddanych ocenie jury.
I miejsce zajęło ciasto upieczone
przez mamę Amelii Frydrysiak,
II miejsce zajęło ciasto upieczone przez mamę Maćka Sendy, III
miejscem nagrodzono ciasto upieczone przez mamę Zuzi Sikorskiej.
Do dyspozycji były już płatne samochodziki oraz dmuchana
zjeżdżalnia. Przez cały czas do tańca przygrywał Zespół Allegro Dance.
Dorota Grąbczewska
W organizację festynu rodzinnego zaangażowało się wielu rodziców, a sponsorzy okazali się hojni.

Gmina Bedlno | Święto Rodziny w SP Pniewo

W środę, 14 czerwca,
w Szkole Podstawowej
w Pniewie odbyło się
Święto Rodziny.
Był to dzień radości i niespodzianek przygotowanych przez
dzieci dla mam i tatusiów oraz od
rodziców dla dzieci. Wszyscy doskonale się bawili. Rodzice dyskutowali czy mają przenieść dzieci
z Bedlna do Pniewa, czy z Pniewa
do Bedlna.
Po raz ostatni dzieci „filialne”
z Bedlna, które teraz przynależą
do SP Pniewo, gościły w Pniewie. Od września będą się uczyć
w nowo utworzonej Szkole Podstawowej w Bedlnie.
Na początku szkolnej imprezy
dzieci zarówno z SP Pniewo, jak
i dzieci filialne z Bedlna, prezentowały swoje umiejętności wyrażając miłość do rodziców na wiele
różnych sposobów.
REKLAMA

Słowami piosenek, wierszy
oraz scenkami z życia opowiadały o zaletach mamy i taty,
o ich roli w życiu dzieci. Dialogi były utrzymane w humorystycznej atmosferze. Julka Trusińska zagrała na skrzypcach
i zaśpiewała, zaś Michał Nowicki zagrał na akordeonie. Były
też oryginalne tańce z szarfami,
mini balet oraz typowo dyskotekowe tańce. Starsi uczniowie
przygotowali
przedstawienie
bajki „Czerwonego kapturka” do góry nogami. Była to
uwspółcześniona wersja. Rodzina zajęta swoimi sprawami, problemami i przyjemnościami, zapomniała o chorej babci. Gdy ta
trafiła do szpitala, ich serca nagle
zaczęły bić inaczej. Zrozumieli, że
liczy się tylko rodzina, że źle do
tej pory postępowali. Motto nowoczesnej bajki brzmiało, że dobrze,
iż ludzie potrafią się zmieniać
na lepsze.

Mali aktorzy życzyli wszystkim mamom i ojcom, by w ich
rodzinach gościła zawsze miłość,
wzajemna życzliwość, by zawsze
mogli polegać na pomocy najbliższych.
Na koniec półtoragodzinnego występu dzieci była piosenka
w wykonaniu wszystkich uczniów
„Wszystkiego najlepszego, słoneczka wesołego”.
Po części artystycznej była już
tylko zabawa. Na szkolnym holu
nauczycielki: Edyta Brzozowska,
Anna Kadziak i Magdalena Wawrzyńska malowały dzieciom paznokcie oraz buźki, według wzorów ściągniętych z internetu.
Dla wszystkich była kiełbaska
z grilla oraz napoje i ciasta upieczone przez rodziców. Do dyspozycji
był też dmuchany zamek ze zjeżdżalnią za darmo oraz quady, które,
choć odpłatne, 5 zł za kilka minut
jazdy, cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza chłopców.

Mniejsze dzieci z filii w Bedlnie radośnie bawiły się na szkolnym placu zabaw w Pniewie, którego w Bedlnie nie mają.
Rodzice zasiedli za stołem ze
słodyczami. Dyskutowano na temat zmiany obwodów szkolnych. Uczniowie ze szkoły filialnej w Bedlnie od nowego
roku szkolnego będą chodzić
do nowo utworzonej SP w Bedlnie. Rodzice dzieci starszych
z klas IV-V mają jeszcze większy dylemat. Czy posyłać dzieci
nadal do Pniewa, czy może przenieść je do nowej szkoły w Bedlnie? Wprawdzie termin rekrutacji dawno się skończył, ale to
rodzic decyduje, do której szkoły posłać swoje dziecko, a szkoły wciąż walczą o dziecko. Dyrektor nowo tworzonej szkoły
w Bedlnie wysłała do każdego
z rodziców imienne zaproszenie
na drzwi otwarte, które odbyło
się 19 czerwca.

DOROTA GRĄBCZEWSKA

Dzieci dziękowały sercem za serce

Dla dzieci z klasi I-III z filii w Bedlnie, atrakcją był plac zabaw przy SP
w Pniewie.

Rodzice podkreślali, że mają
dylemat, co będzie lepsze dla ich
dziecka. Zmiana szkoły czy zmiana klasowych koleżanek i kolegów? Co będzie za 2 lata, gdy
skończy się gminne dowożenie

dzieci spoza obwodu do szkoły
w Pniewie?
Jaką ostatecznie decyzję podjęli rodzice, okaże się we wrześniu,
gdy dzieci rozpoczną nowy rok
szkolny.
dag
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Bedlno | Jak witano „objazdowych” bibliotekarzy

Powiat | Konkurs „Lew Kutnowski”

W sobotę, 10 czerwca grupa ok. 40 rowerzystów,
bibliotekarzy i miłośników książki przyjechała
na rowerach do Bedlna. Tutaj mieli krótki
odpoczynek, grilla i atrakcje zapewnione
przez Gminny Ośrodek Kultury i bibliotekę.

Kapituła konkursowa
nagrody „Lwa
Kutnowskiego”
od 12 czerwca rozpoczęła
weryfikację zgłoszeń
i odwiedza zgłoszone
gospodarstwa rolne
i firmy branży rolniczej.
Pierwsze zostały
odwiedzone gospodarstwa
w gminie Bedlno
i Krzyżanów.

Anna i Tomasz Sołtyszewscy
Gosławice gm. Bedlno
 Krystyna i Stanisław Pietrzak
gm. Łanięta
 Remigiusz Stępniak Kuchary
gm. Krzyżanów
 Ilona i Robert Denarscy Leszczynek gm. Kutno
 Maciej Czajkowski i Włodzimierz Czajkowski – Rodzinne
gospodarstwo pasieczne „Apisfera” Żychlin
 Gospodarstwo rolne oraz Firma – Skup i sprzedaż zbóż Konrad i Izabela Chyscy gm. Łanięta

Do 15 maja samorządowcy i organizacje mogły zgłaszać swoich
kandydatów. Do II edycji powiatowego konkursu „Lew Kutnowski” zgłoszono 22 kandydatury.
Kapituła konkursu zweryfikuje 18
gospodarstw rolnych oraz 5 firm.
Rozstrzygnięcie konkursu do 15
września.
Do II edycji konkursu zgłoszono:

Kategoria FIRMA:
Handel Zwierzętami i Płodami
Rolnymi Janusz i Małgorzata
Głogowscy Sp. Jawna Kuchary
gm. Krzyżanów
 Przedsiębiorstwo
Handlowe
Agroma SA – Jacek Korczak m.
Kutno
 Ciesielski Owoce-Warzywa –
Łukasz Ciesielski Marianka gm.
Strzelce
 Piekarnia – Józef Cieśliński
gm. Dąbrowice
 Lack Prosystem Robert Denarski Ilona Denarska S.C. gm.
Kutno

Na ludowo naprzeciw
rowerowej ekipie z Kutna
– Grupą ok. 20 osób na rowerach, z jedną w stroju ludowym,
wyjechaliśmy naprzeciw rowerzystom. Czekaliśmy na nich na
granicy gminy Bedlno, skąd już
razem dojechaliśmy do GOK –
mówi Katarzyna Krzewicka, bibliotekarz z Bedlna.

GOK BEDLNO

Zapowiedzi ulewnego deszczu
sprawiły, że na sobotni rajd rowerowy „Objazdowy bibliotekarz”
wybrało się z Kutna tylko ok. 40
osób, zamiast przewidywanych
stu.
W Bedlnie powitano ich bardzo
serdecznie.

GOK BEDLNO

Uczestnicy raju odpowiadali na pytania dotyczące książki.

Delegacja rowerzystów z Bedlna pojechała powitać rowerzystów
z Kutna na granicę gminy Bedlno.

Kapituła odwiedza firmy
i gospodarstwa

Zmęczonych i spragnionych
najpierw nakarmiono kiełbaskami z grilla, poczęstowano też herbatą i kawą. Najedzonych i wypoczętych zaproszono do wspólnej
zabawy na ludowo. Obecne były
wszystkie zespoły śpiewacze z terenu gminy oraz Kapela Ludowa
Zielińskich z Bedlna.
Szewcowianki i Wojszycanki były w ludowych strojach
i zaśpiewały typowe piosenki łowickie. Anna Kruczyńska, kierownik Zespołu Śpiewaczego
Wojszycanki opowiedziała o łowickim stroju ludowym, prezentując poszczególne jego elementy. Żeroniczanki zaśpiewały
swoją piosenkę „Piękna jest ziemia kutnowska”. – Rozdaliśmy
wszystkim słowa piosenki, by
później wspólnie ją śpiewać –

mówi Jolanta Rosół, dyrektor
GOK Bedlno. – Kapela Zielińskich grała do tańca. Na koniec
był konkurs z zaśpiewania wyuczonej piosenki oraz konkurs na
taniec ludowy.
Bibliotekarze z Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
z Kutna przeprowadzili też konkursy czytelnicze ze znajomości
książek znanych i lubianych autorów oraz konkursy sportowe.
Wszyscy, ubrani w pomarańczowe koszulki, byli widoczni już
z daleka. Zadowoleni i uśmiechnięci wracali do Kutna.
– Wyjazd na rowerach po grupę
rowerzystów z Kutna tak się nam
spodobał, że teraz sami chcemy
organizować swoje rajdy rowerowe – dodaje Katarzyna Krzewicka.
dag

Kategoria Gospodarstwo rolne (ROLNIK):
 Mariusz Kuciapski Leszczynek
gm. Kutno
 Bogusława i Krzysztof Zdziarscy Bzówki gm. Nowe Ostrowy
 Grzegorz i Bogusława Dropińscy Liliopol gm. Dąbrowice
 Danuta i Edward Olszewscy
Głogowa gm. Krośniewice
 Jolanta Słomińska Adamów
gm. Kutno
 Karolina i Cezary Kowalscy
Chochołów gm. Żychlin
 Elżbieta i Henryk Grendeccy
Niechcianów gm. Nowe Ostrowy
 Grażyna i Jan Tarkowscy Ernestynów gm.Bedlno





Komisja konkursowa ocenia:
efektywność
gospodarowania
(wydajność), rozwój gospodarstwa, wykorzystanie rozwiązań
ekologicznych z ochrony środowiska, innowacyjność przedsięwzięć
oraz wykorzystanie lokalnego potencjału. Dodatkowymi atutami
są: dokumenty potwierdzające
bezpieczeństwo żywności, jakości
wyrobów, korzystanie ze środków
zewnętrznych, dbałość o estetykę
gospodarstwa czy firmy.
dag

Dobrzelin | Zbliżają się Wianki Dworskie

Tradycja ludowa, gry komputerowe i film „Dobrzeliniacy”
dokończenie ze str. 1

O godz.17.30 rozpocznie się
półgodzinny występ Zespołu
Folklorystycznego Burczy Bas.
O godz. 18.10 będzie drugi występ taneczny dzieci ze Skakanki. Po nim Anna Wrzesińska opowie o ludowej tradycji wrzucania
wianków do wody. O godz. 19.00
po raz kolejny wystąpi Zespół
Burczy Bas. Będzie ognisko i ludowe obrzędy, po czym wszyscy
REKLAMA

zebrani przejdą nad pobliski staw,
gdzie puszczą swoje wianki na
wodę. Następnie po raz trzeci zaprezentują się w układzie tanecznym dzieci ze Skakanki.
O godz. 20.10 w sali kominkowej dworu zostanie wyświetlony
film „Dobrzeliniacy”, o kapeli
z Dobrzelina. Na koniec wspólnej
zabawy będzie tradycyjna wiejska potańcówka. Do tańca zagra
Piotr Jagiełło i zaśpiewa Ewa Olszewska.

Imprezy dodatkowe
W międzyczasie będzie wiele konkursów z nagrodami dla
dzieci. Atrakcją będzie też stoisko Budimpexu, które organizuje światłowodowy zawrót głowy,
czyli Turniej FIFA 17 dla dzieci.
Skakanka będzie mieć stoisko
wyplatania wianków. Strażacy
z OSP Żychlin przyjadą ze ścianką wspinaczkową. Będą warsztaty garncarstwa z malowaniem
naczyń glinianych. Warsztaty

wyplatania z wikliny ekologicznej poprowadzi Renata Kowalczuk z Żychlina.
Będą stoiska z twórczością łowicką. Stoiska będą mieć Monika Stępka, Marta Janicka i Teresa
Fuks. Pracownicy Żychlińskiego Domu Kultury będą malować
dzieciom twarze oraz organizować gry i zabawy.
Wianki Dworskie w Dobrzelinie ma odwiedzić grupa motocyklistów, będzie też niespodzian-

ka – model starego samochodu.
Jakiego? – zobaczymy dopiero
podczas imprezy.
Organizatorzy
Wianków
Dworskich zaprezentują w plenerze starą wannę, zabytkowy bojler oraz tary z balią, przybliżając
tym samym, jak dbano o higienę, gdy nie było bieżącej wody
i pralek.
Artysta malarz z Łodzi, Zbigniew Lewy, organizuje wystawę
malarską swoich prac.

– Ponieważ Wianki Dworskie
będą trwać kilka godzin, zadbaliśmy, by goście mogli zaspokoić
pragnienie i głód – dodaje Anna
Wrzesińska. – Będą stoiska z lodami, watą cukrową za symboliczną złotówkę, zaś Skakanka
będzie mieć stoisko z napojami,
goframi i grillem. Warsztaty Terapii Zajęciowej zaoferują ciasta.
Oba stowarzyszenia będą w ten
sposób zbierać pieniądze na letni
wypoczynek dzieci.
dag
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Atak Szwedów na zamek w Oporowie.

Wojska polskie dzielnie broniły zamku .

ALEKSANDRA GŁUSZCZ
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Pokaz ornitologiczny zachwycił zebranych.

Oporów | Rekonstrukcja historycznych wydarzeń z 1655 roku

Szwedzi znów zdobyli Oporów
W piątek 16 czerwca na teren zamku
w Oporowie zaczęły zjeżdżać historyczne grupy
rekonstrukcyjne z różnych regionów Polski.
Impreza odbywała się po raz kolejny. W tym roku
jednakże z większym rozmachem niż w latach
poprzednich. Były dwie okazje do świętowania:
360. rocznica obrony Oporowa oraz 150-lecie
powstania Powiatu Kutnowskiego.

zychlin@lowiczanin.info

Zanim wojska polskie i szwedzkie przystąpiły do bitwy, zgodnie
obozowały i zapewniały przybyłym mieszkańcom szereg atrakcji.
Przenieśli się w czasie
Można było zwiedzać obozowisko, uczestniczyć w lekcjach
strzelania z łuku, warsztatach
wyrabiania butów i czapek z filcu, przypatrzeć się pracy kowala
i garncarza. Nie brakowało pytań
na pokazach wyrobu szkła. Nie
tylko najmłodsi czuli się jakby
przenieśli się w czasie. – Przecież
ci żołnierze są w 100 procentach
z XVII wieku, nie tylko stroje,
broń, ale nawet wąsy czy fryzury,
dbałość o każdy szczegół jest niesamowita – mówiła pani Maria,
która do Oporowa przyjechała tego
dnia przypadkiem z Płocka. Wybrałam się z mężem by zwiedzić
zamek, nie spodziewałam się takich cudów wokół – dodawała.
Starsi z rozrzewnieniem podpatrywali wykuwanie podkowy.
– Prawdziwego kowala to teraz ze
REKLAMA

świecą trzeba szukać – komentował pan Mieczysław.
Polowanie z sową
Na dziedzińcu zamku najmłodsi mogli oglądać teatrzyk kukiełkowy. Wystawiono kilka bajek–
o pełnych godzinach. Na bajki
zwoływała dzieci mieszczanka
z dzwonkiem krążąc po terenie
parku. Taki sposób przekazywania
informacji urzekał zebranych. Bardzo wiele emocji wzbudził wśród
zebranych pokaz polowania z drapieżnymi ptakami (sową, jastrzębiem i sokołem). Każdy z groźnie
wyglądających ptaków dał się pogłaskać, a chętnych na przypatrzenie się ptakom nie brakowało.
Jeśli ktoś zgłodniał, mógł zakupić sobie podpłomyki, czy pajdę chleba ze smalcem. Głównym
punktem programu była rekonstrukcja zdobycia zamku punktualnie o godzinie 16 w sobotę.
Rekonstruktorzy przygotowali inscenizację bitwy wojsk szwedzkich z polskimi, która rozegrała się
w czasie „potopu szwedzkiego”.
Dzieci pouciekały
Zanim wojska polskie i szwedzkie przystąpiły do bitwy, prowa-

ALEKSANDRA GŁUSZCZ

ALEKSANDRA
GŁUSZCZ

Wojska szwedzkie uprowadzają łupy: działko zdobyte w czasie oblężenia zamku .

dzący imprezę krótko i żartobliwie
opisał tło historyczne inscenizacji,
czyli potop szwedzki. Choć ostatecznie Szwedzi zostali wyparci, to poniesione straty w wyniku
walki oraz koszty ustępstw pokojowych były ogromne. Niektóre
zniszczenia materialne, szczególnie szwedzka grabież dóbr kultury polskiej, są widoczne do dziś.
Formalnie potop zakończył się pokojem w Oliwie zawartym w 1660

roku. Szwedzi atakowali zamek
w Oporowie przy dźwiękach kobzy i huku muszkietów. Ponieważ
prawdopodobieństwo
trafienia
z muszkietu było niewielkie, bardziej chodziło o ogłuszający huk,
prawdziwe starcie dokonywało się
w walce wręcz na szable.
Huk muszkietów i działek polowych był tak ogłuszający i spektakularny, że wielu najmłodszych
oglądających starcie przeraziło się

i uciekło za zamek. Rekonstrukcja
obrazowała prawdziwe wydarzenia historyczne. Na szczęście zamek w Oporowie uniknął całkowitego zniszczenia, co stało się losem
wielu podobnych obiektów w całym kraju.
Spalone zostały górne
kondygnacje
Tak jak w XVII wieku, tak
i w sobotę, zamek atakowali żoł-

nierze w różnych strojach, ponieważ zazwyczaj oficerowie byli obcego pochodzenia. Nie brakowało
także najemników z różnych krajów. Podczas potopu szwedzkiego
kompleks w Oporowie doznał tylko niewielkich uszkodzeń. Spalone
zostały górne kondygnacje wieży
oraz dach budynku mieszkalnego. W sobotnie popołudnie Szwedzi wprawdzie zdobyli zamek, ale
zniszczeń nie było. 
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Żychlin | Szkoła Podstawowa nr 1

Ogrom wrażeń w krainie Etrusków

REKLAMA

Dzieci z Żeronic wystawiły przedstawienie „Spężynek na tropie
tajemnic”, które zostało przesłane na konkurs Łódzkiego Domu Kultury.

Bedlno | Lokomotywą po wiedzę

Żeronicki Spężynek w akcji
SP1 ŻYCHLIN

W spotkaniu projektowym
uczestniczyło 60 uczniów i 24 nauczycieli z 9 krajów europejskich
(Włoch, Chorwacji, Niemiec, Litwy, Estonii, Finlandii, Węgier,
Rumunii i Polski). Wszyscy byli
zakwaterowani w domkach na
campingu nad samym morzem.
Uczniowie byli zachwyceni pobytem we Włoszech. Zachwyciła ich przepiękna okolica, pełna
egzotycznej roślinności, morze
i piaszczysta plaża.
– Dla nas ten wyjazd był niesamowitym przeżyciem – mówią
uczniowie. – Nie sądziliśmy, że
bariera językowa między nami,
mieszkającymi w różnych krajach, tak po prostu zniknie. Bardzo dobrze nam się rozmawiało,
zarówno podczas zajęć jak i po,
gdy mieliśmy czas wolny. Praktycznie cały czas spędzaliśmy razem i rozmawialiśmy, żartowaliśmy i śmieliśmy się z tych samych
dowcipów. Okazało się, że mamy
takie same zainteresowania, problemy i radości. Nawiązaliśmy
nowe przyjaźnie. Pomagają nam
oczywiście różne media społecznościowe, dzięki którym możemy
te przyjaźnie i znajomości rozwijać i kontynuować.
Podczas
kilkudniowego spotkania uczniowie wraz
z nauczycielami uczestniczyli
w warsztatach artystycznych
i przyrodniczych. Dzieci były
podzielone na mniejsze grupy
i wspólnie z koleżankami i kolegami z innych krajów przygotowywały występ, który miał być
podsumowaniem projektu. Utworem przewodnim występu była
„Tiritomba” – znany, tradycyjny
włoski utwór, przetłumaczony na
wiele języków, również na język
polski. Uczniowie ze wszystkich
krajów mieli za zadanie napisać
nowy, autorski tekst do utworu,

DOROTA GRĄBCZEWSKA

Troje nauczycieli z SP1: Bogdan Kciuk, Tomasz Pirowski, Matylda Jakubowska-Czaja oraz 7 uczniów:
Jan Mroziewicz, Julia Szczepańska, Julia Stuldych, Klaudia Pirowska, Zofia Czaja, Kinga Ryźlak i Angelika
Andrzejewska, w dniach 16-22 maja gościło w Tarquinii we Włoszech w ramach programu Erasmus+.

Uczniowie z SP 1 w Żychlinie po ulicach we Włoszech chodzili z biało-czerwoną flagą.

a następnie zaśpiewać go podczas
występu. Dzieci uczestniczyły
w próbach śpiewu prowadzonych
przez włoskich i chorwackich nauczycieli muzyki, były też warsztaty tworzenia instrumentów
z materiałów wtórnych.
Efektem końcowym tych zajęć
był występ 60-osobowej międzynarodowej grupy w czerwonych
koszulkach z logo projektu podczas rozpoczynającego się tam
międzynarodowego konkursu muzycznego. Jak mówili nam uczestnicy wymiany, występ spotkał się
z aplauzem słuchaczy. Równie entuzjastycznie został przyjęty przez
widownię taniec całej sześćdziesięcioosobowej grupy dzieci.
Podczas pobytu we Włoszech
były też warsztaty fotograficzne
w plenerze, podczas których
uczniowie poznawali historię
i przyrodę regionu.
Każdy kraj przygotował prezentację multimedialną o charak-

terystycznych cechach przyrodniczych swego regionu. Wspólnie
oglądali prezentacje i rozwiązywali testy. Prezentowane były
również doświadczenia związane
z zawartością soli w wodzie. Całą
grupą byli w nadmorskim parku
krajobrazowym, gdzie pokazano,
w jaki sposób odzyskuje się sól
z wody morskiej. Odwiedzili stację badawczą, gdzie profesorowie
i studenci prowadzą badania behawioralne nad zachowaniem się
zwierząt morskich: ośmiornic,
krabów i itp.
– Podczas wyjazdu poznaliśmy historię i kulturę regionu.
Zwiedziliśmy Muzeum Etruskie
w Palazzo Vitelleschi oraz komory grobowe w etruskiej nekropolii
– mówi Bogdan Kciuk, koordynator projektu. – Podziwialiśmy
piękne malowane wazy, dzbany, tomby oraz komory grobowe,
gdzie znajdują się dobrze zachowane, oryginalne etruskie malo-

widła ukazujące sceny polowań,
tańce, festiwale i mityczne stwory. Ten poprzedzający Rzymian
lud pozostawił po sobie rozległe podziemne miasto umarłych,
którego zachowane części podziwialiśmy. Zwiedziliśmy letnią
rezydencję papieża z pięknymi
tarasami ogrodowymi i fontannami, z przepiękną architekturą
ogrodową.
Dzieci podkreślają, że wyjazd
był niesamowitym przeżyciem.
Na długo zapamiętają kąpiele
w morzu i wspólne gry na plaży,
emocje podczas lotu samolotem,
wycieczki, zwiedzanie, warsztaty
muzyczne, fotograficzne i taneczne. Do dziś czują smak prawdziwej włoskiej pizzy.
– Ustaliliśmy z koordynatorami projektu, że będziemy pisać
kolejne wspólne projekty, by podtrzymać nawiązane więzi i przyjaźnie – dodaje Bogdan Kciuk,
koordynator z SP1.
dag

6 czerwca w sali Gminnego
Ośrodka Kultury
w Bedlnie dzieci
ze Szkoły Podstawowej
w Żeronicach
zaprezentowały spektakl
„Spężynek na tropie
tajemnic”, będący
efektem realizacji projektu
Łódzkiego Domu Kultury
pt. „Lokomotywą
po wiedzę”.
Widowisko obejrzało ok. 200
osób: dzieci ze wszystkich szkół
gminnych oraz rodziców.
Spektakl został już wcześniej
nagrany i wysłany do Łódzkiego Domu Kultury. 14 czerwca
w Łódzkim Domu Kultury ogłoszono wyniki. Spektakl teatralny
w wykonaniu uczniów z Żeronic
otrzymał wyróżnienie.
Prapremierę oglądaliśmy podczas Festynu Rodzinnego w SP
w Żeronicach 29 maja, ale premiera w GOK była jeszcze bardziej udana, bowiem główni bohaterowie mówili przez mikrofony...
Przypomnijmy, że grupa projektowa składająca się z 20
uczniów z SP w Żeronicach miała napisać scenariusz do jednego
z opowiadań książki Agnieszki
Frączek pt. „Spężynek na tropie tajemnic. Ekologia”. Scenariusz i teksty piosenek napisała
nauczycielka Małgorzata Czarnecka, muzykę do piosenek napisał Krzysztof Trusiński, zaś za
scenografię odpowiadała nauczycielka Renata Karpińska. Dzieci uczestniczyły w kilku warsztatach zorganizowanych w ŁDK, na
Politechnice Łódzkiej, Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi, Centrum
Promocji Mody i Akademii Sztuk
Pięknych oraz w szkole.
Z udziału w warsztatach mieli
nakręcić film. Żeroniczanie uznali, że film będzie podróżą za pomocą lokomotywy, która dociera
do kolejnych stacji warsztatowych.
Stamtąd były zdjęcia warsztatowe
z komentarzem narratora oraz filmy z ostatnich warsztatów. Całość
krótka i bardzo efektowna.
Następnie na scenie pojawili
się młodzi artyści. W rolę Sprężynka wcieliła się Kasia WłoREKLAMA

darczyk, zaś w rolę Antka Dominik Dałek. Opowiadali, jak
można niepotrzebnym odpadom dać drugie życie, jak segregować śmieci. Szkolny chórek
w ekologicznych strojach z torebek foliowych i gazet śpiewał
ekologiczne piosenki. Wzrok
widzów przyciągały kolorowe
kontenery, uczniowie przebrani
w finezyjne stroje. Przedstawienie bardzo podobało się widzom,
głośno je oklaskiwano.
Dyrektor GOK w Bedlnie, Jolanta Rosół, która pilotowała cały
projekt, jako główny beneficjent
podziękowała dzieciom i rodzicom za zaangażowanie. Na ręce
dyrektor Doroty Stelmaszczyk
przekazała oryginalne podziękowania z lokomotywą na desce.
– Chciałam bardzo podziękować zarówno dzieciom, nauczycielom jak i rodzicom, którzy
włożyli ogrom pracy w realizację
projektu – mówiła Dorota Stelmaszczyk. – Na was zawsze można polegać. Niezależnie, czy uda
się nam dostać nagrodę, czy nie,
to już jesteśmy zwycięzcami;
bardziej zintegrowani i bogatsi
o nowe doświadczenia i umiejętności, jakie zdobyliście podczas
warsztatów.
Na pamiątkę udziału w projekcie każde dziecko otrzymało płytę z inscenizacją oraz drobne upominki od gminy.
Dziś już wiemy, że spektakl
teatralny w wykonaniu uczniów
z Żeronic zdobył wyróżnienie.
W projekcie uczestniczyły 32
placówki z całego województwa
łódzkiego.
– Byliśmy 14 czerwca w Łódzkim Domu Kultury na ogłoszeniu
wyników – mówi Jolanta Rosół.
– Dzieci były szczęśliwe. Każde
dostało certyfikat udziału w projekcie, a paczkę z nagrodami dla
każdego dziecka, drewnianymi
klockami i jojo, sami wieźli na kolanach, nikomu nie pozwolili się
zbliżyć.
Przypomnijmy konkurs „Lokomotywą po wiedzę” zorganizowany przez Łódzki Dom Kultury
odbywał się pod patronatem marszałka województwa łódzkiego
i był współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.
dag
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Punkt zapalny
Piaski Bankowe | Wykonawca już jest, pozwolenie też – ale czy ono będzie ważne?

Czy były sołtys może zagrozić
potężnej inwestycji?

2 czerwca Zarząd Związku Międzygminnego „Bzura” wyłonił wykonawcę zakładu zagospodarowania odpadów
w Piaskach Bankowych, którym została firma STRABAG Sp. z o.o. Kilka dni później Naczelny Sąd Administracyjny
wydał wyrok, który może zagrozić inwestycji.
AGNIESZKA
ANTOSIEWICZ
agnieszka.antosiewicz@lowiczanin.info

Na łamach NŁ od początku relacjonujemy starania ZM „Bzura” o wybudowanie tego zakładu
w gm. Bielawy. Związek wcześniej już parokrotnie pozyskiwał
dotacje na realizację inwestycji,
jednak z powodu przedłużających się procedur tracił je. Był to
jeden z głównych powodów, dla
którego miasta Łowicz i Łęczyca
wystąpiły z jego szeregów – choć
np. Głowno w związku pozostało. Punktem zwrotnym wydawało się pozyskane w ubiegłym
roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansowanie: ponad 23 mln. zł w
formie pożyczki i ok. 20 mln. zł
dotacji. Jesienią został ogłoszony
przetarg na budowę zakładu, do
którego wpłynęło 6 ofert, których
ceny kształtowały się od ponad
54 mln. zł do ponad 71 mln. zł.
Komisja przetargowa uznała,
że najkorzystniejsza z nich należy do konsorcjum wykonawców
Limba i Ekonova, które swoje
prace wyceniło najtaniej. Firmy
Strabag z Pruszkowa i Molewski
z Włocławka nie zgodziły się jednak z rozstrzygnięciem przetargowym i zaskarżyły je do Krajowej Izby Odwoławczej. W lutym
zapadł wyrok nakazujący związkowi odrzucenie wybranej oferty.
Zgodnie z postępowaniem
przy zamówieniach publicznych,
związek zaprosił do złożenia aktualnych dokumentów kolejną
firmę. Oferta konsorcjum wykonawców Lider Molewski Sp.
REKLAMA

z o.o. nie była kompletna, dlatego
podjęto decyzję o jej odrzuceniu.
Firma odwołała się do KIO, ale
izba przyznała rację związkowi.
W lipcu ma ruszyć
budowa
2 czerwca zarząd ZM „Bzura”
wybrał jako wykonawcę kolejną
według zestawienia najkorzystniejszych ofert firmę STRABAG
Sp. z o.o. Kontrakt opiewa na blisko 61 mln. zł brutto, a podpisanie

umowy zaplanowano do końca
czerwca. Firma ma maksymalnie
7 dni, by wejść na plac budowy.
Członek zarządu ZM Bzura Przemysław Milczarek powiedział nam, że czas realizacji inwestycji wydłuży się o miesiące
przeciągania się procedury przetargowej. Zatem pierwsze śmieci trafią do zakładu – nie jak
zakładano przy ogłaszaniu przetargu – z początkiem 2018 roku, ale
w jego połowie.

Zakład ma być zespołem
obiektów, składających się z hali
sortowni odpadów komunalnych,
kompostowni, budynku administracyjno-socjalnego oraz kwater składowania odpadów balastowych.
NSA przyznał rację
mieszkańcowi
W międzyczasie do naszej redakcji spłynęły informacje, że 7
czerwca Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie dotyczącej mieszkańca i byłego sołtysa Woli Gosławskiej
Józefa Błaszczyka, który to wyrok nie jest bez związku ze sprawą. Otóż był sołtys od początku
sprzeciwiał się budowie zakładu
w Pisakach Bankowych, gdyż
teren ten znajduje się w niedalekim sąsiedztwie jego ziem. Aby
protestować przeciwko inwestycji
od początku występował o to, by
być stroną w postępowaniach dotyczących wydania decyzji środowiskowej przez wójta gminy
Bielawy oraz wydania pozwolenia na budowę przez starostę łowickiego.
Inwestycja uzyskała oba wymagane dokumenty, jednakże
podczas procedowania wydawania zezwolenia na budowę Józef
Błaszczyk nie został uznany za
stronę tegoż postępowania. Od
decyzji odwołał się do wojewody
łódzkiego, jednakże on sprawę
umorzył. Mieszkaniec zaskarżył
jego decyzję do Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego, który
przyznał mu rację. Wówczas jednak inwestor, czyli ZM „Bzura”
wystąpił o kasację tegoż wyroku
do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Bezskutecznie, bo NSA
uznał, że mieszkaniec ma rację
i powinien być stroną postępowania o wydanie zezwolenie na budowę.
Były sołtys
nie składa broni
Dyrektor Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Łowiczu
Tadeusz Miksa zna tę sprawę, ale
o wyroku NSA dowiedział się od
nas.
Jak wyjaśnił, sprawa w której
wyrokował sąd dotyczyła skargi na decyzję wojewody. – Skoro wojewoda wydał decyzję i
została uchylona, to nie mam jej
w obiegu prawnym – powiedział
nam. Dlatego, jak wyjaśnił, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawa powinna wrócić do
wojewody, który po ponownym
jej rozpatrzeniu może podjąć decyzję o przekazaniu jej jeszcze
raz do starostwa. Wówczas starostwo będzie musiało wznowić
postępowanie i przeprowadzić je
już z udziałem Józefa Błaszczyka
jako strony. W rozmowie z nami
były sołtys zapewnia, że stanowiska nie zmienił i nadal będzie
sprzeciwiał się budowie zakładu
ze względu na liczne uciążliwości, które dostrzega.

Nikt nie
zakwestionował
pozwolenia na budowę
Tadeusz Miksa
Tadeusz Miksa zapytany przez
nas o to, czy inwestycja jest w jakiś sposób zagrożona jest bardzo
ostrożny. – Nikt nie zakwestionował pozwolenia na budowę – tłumaczy. To mówiąc podkreśla, że
sprawa o której mowa, dotyczy
jedynie decyzji wojewody, który podobnie jak wcześniej starostwo, nie uznał mieszkańca za
stronę w wydawaniu decyzji.
Jak udało nam się ustalić z innych źródeł, z punktu widzenia
prawa decyzja administracyjna może być obarczona wadami
istotnymi i nieistotnymi. Wszystko zależy od tego, jakie rozumienie przyjmie sąd i jakie podaje uzasadnienie. Jeśli uchybienie
w postaci nie uznania osoby za
stronę zostałoby uznane za wadę
nieistotną, może być tylko wadą
proceduralną, nie mającą wpływu na decyzję administracyjną.
Związek nie bez obaw
Rozmawialiśmy też z przewodniczącym ZM Bzura Ryszardem
Nowakowskim, który nie kryje,
że wyrok jaki zapadł w NSA stawia związek w mało komfortowej
sytuacji. – Tyle lat trwały przygotowania do budowy zakładu. Dla
mnie byłby to absurd, żeby jeden
człowiek mógł zablokować inwestycję dla 150 tys. mieszkańców,
a może nawet więcej – mówi. Zapewnia jednak, że związek zamierza konsekwentnie realizować inwestycję i w najbliższych dniach
zamierza podpisać umowę z firmą
Strabag. Ma nadzieję, że nawet jeśli wojewoda cofnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ
wydający pozwolenie na budowę,
czyli do starostwa, to racje mieszkańca zostaną wysłuchane bez konieczności anulowania pozwolenia na budowę.
Co na to
zainteresowani?
– Podpisanie umowy na budowę (...) planowane jest w najbliższych tygodniach. STRABAG
złożył ofertę na realizację zadania w przetargu, w którym inwestor przedstawił prawomocne pozwolenie na budowę – jest pewna
swych racji Ewa Bałdyga, rzecznik prasowy STRABAG Sp. z o.o.
– Fundusz miał wiedzę na ten
temat – informuje Andrzej Czapla, z-ca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. – Decyzja organów
funduszu, co do udzielania dofinansowania zadania była oparta na posiadanej dokumentacji,
w tym na prawomocnym pozwoleniu na budowę (...). Zgodnie z
zapisami umowy, beneficjent ma
obowiązek informować fundusz o
każdej zmianie stanu faktycznego
i prawnego mogącego mieć
wpływ na realizację zadania. Dopóki stan prawny nie ulegnie faktycznie zmianie, a beneficjent wypełnia warunki umowy, decyzja
o udzielaniu wsparcia pozostaje
wiążąca – dodaje. 
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ŁODR Bratoszewice | Wystawa hodowlana i targi rolne

Pokazano to, co najlepsze w hodowli
Między 17 a 18 czerwca już po raz 19. Bratoszewice
gościły u siebie hodowców zwierząt i rolników
z całego województwa łódzkiego. W ramach XIX
Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
i Targów Rolnych „W Sercu Polski” można było
zobaczyć, co w branży jest obecnie na topie.

Wystawę i targi, jak co roku, organizował Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Przez dwa
dni oceniano, a następnie nagradzano najlepszych hodowców.
W tym roku ocenie podlegało bydło, owce, króliki i konie. Kilka nagród trafiło do rolników z naszego terenu. I tak: jeden czempionat
w kategorii krów trafił do Andrzeja
Dałka z Bąkowa Dolnego w gminie Zduny, zaś 1 wiceczempionat do Zdzisława Prusinowskiego z Anielina w gminie Stryków.
W kategorii królików spośród hodowców z naszego regionu wiceczempionat zdobył okaz rasy
wiedeński czarny z hodowli Grzegorza Rembowskiego z Sosnowca
w gminie Stryków, którego okazy
były już czempionami na wystawach w Bratoszewicach, ale także
w Kielcach czy Wieluniu. Wiceczempionką została półtoraroczna
samiczka, która ma już za sobą
swój pierwszy miot. Jak mówi
Grzegorz Rembowski, małe z niego także zapowiadają się dobrze.
Hodowca ma obecnie ok. 35
królików, w tym wiedeńskie czarne, szare, podpalane havana (ciemnobrązowe z pomarańczowym
podpaleniem – przyp. red.) i podpalane czarne. – Wszystkie króliki
są wymagające – mówi Grzegorz
Rembowski. – O każdego trzeba
zadbać.
Wśród czempionów w kategorii konie, w grupie klacz ras szlaREKLAMA

Bezpieczne
gospodarstwa
także u nas
Czerwcowy weekend w Bratoszewicach to nie tylko okazja do
nagrodzenia hodowców zwierząt.
W ramach targów „W Sercu Polski” wręczane są także inne laury. Jedną z bardziej prestiżowych
imprez towarzyszących jest wybór najbezpieczniejszych w regionie gospodarstw rolnych w ramach Ogólnopolskiego Konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
2017. Laureaci trzech pierwszych
miejsc przeszli do finału wojewódzkiego.
Zwyciężyło gospodarstwo Małgorzaty Przybysz z miejscowości
Bryki w gminie Góra Św. Małgorzaty. Tuż za nią uplasowali się
gospodarze z powiatu łowickiego.
Drugie miejsce przyznano gospodarstwu Anny i Tadeusza Wietesków ze Złakowa Kościelnego
w gminie Zduny, zaś trzecie Wioletcie i Pawłowi Brzozowskim
z Chruśli w gminie Kiernozia.
Dla państwa Brzozowskich to
kolejny udany start. Przed 7 laty
ich gospodarstwo było najlepsze
w województwie łódzkim. Jak powiedział nam Paweł Brzozowski,
w gospodarstwie nie było robione nic specjalnie na konkurs. Państwo Brzozowscy na 30 ha uprawiają zboże, kukurydzę, hodują
także trzodę. Pan Paweł nie ukry-

JAKUB LENART

jakub.lenart@lowiczanin.info

Prezentacja bydła w czasie sobotniej części wystawy.

Dodajmy, że w konkursie
na 5. miejscu było jeszcze gospodarstwo Marleny i Damiana Rusków z Mięsośni w gminie
Głowno. Wyróżniono także gospodarstwo Bożeny i Stanisława
Rynkiewiczów z Domaniewic.

JAKUB LENART

JAKUB
LENART

chetnych, znalazła się Lukrecja
ze Stadniny Koni w Walewicach.
Wiceczempionką w tej samej grupie została Flama, również z Walewic.

Upięcie końskiej grzywy też potrafi być sztuką.

wa, że gdy ma się hodowlę, gospodarstwo musi być bezpieczne.
Poziom bezpieczeństwa oceniała specjalna 4-osobowa komisja
(na drugim etapie będzie aż 9-oso-

bowa). – Członkowie komisji chodzili po gospodarstwie, po całym
terenie, sprawdzali drzwi, zabezpieczenia itd. – opowiedział nam
Paweł Brzozowski.

Zasłużeni dla rolnictwa
Tegoroczne targi były także
okazją do wręczenia honorowych
odznak „Zasłużony dla rolnictwa”. Przyznaje je Ministerstwo
Rolnictwa na wniosek wójtów/
burmistrzów/prezydentów miast.
W tym roku odznaki przyznano rekordowej liczbie rolników
z gminy Kocierzew Południowy.
W ten sposób uhonorowano aż 15
osób. Byli to: Marek Dałek, Barbara Kołodziejczyk, Waldemar
Wojciechowski, Sławomir Siekiera, Wincenty Buczek, Jan Piekacz, Dariusz Siewiera, Katarzyna
Skomiał, Arkadiusz Brzozowski,
Bogdan Pszenicki, Waldemar Sie-

kiera, Jerzy Tuszyński, Władysław
Zakościelny, Ryszard Piekacz oraz
Bogdan Sieczkowski.
– Są to osoby, które wyróżniają się na tle innych gospodarzy – tłumaczy wójt gminy Kocierzew Południowy Agnieszka
Wojda. – Pewnie można byłoby
wskazać jeszcze więcej osób. Pani
wójt przyznaje, że przy składaniu wniosków kierowała się propozycjami przedstawianymi jej
przez samych mieszkańców gminy. Agnieszka Wojda podkreśla,
że wyróżnione osoby to ludzie,
którzy są znani nie tylko z tego,
że prowadzą gospodarstwa, ale
udzielają się w życiu gminy.
Odznaki „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali także: Stanisław Lus i Tadeusz Kazimierczak
z gminy Kiernozia, Tadeusz Gawroński i Henryk Miksa z gminy
Chąśno, a także Grzegorz Papiernik z gminy Rybno.
Było co oglądać
Przez dwa dni wystawy i targów zwiedzający, których było
jak co roku tysiące (choć sobotnia
odsłona odbywała się w fatalnej,
deszczowej aurze, na szczęście niedziela, która jest głównym dniem
wydarzeń, była piękna i słoneczna
– przyp. red.), mieli co robić.
Na terenie obejrzeć można było
kilkadziesiąt stanowisk, na których
prezentowano wyroby pszczelarskie, pieczywa, sery, ale także rośliny, odzież ochronną, maszyny
rolnicze, pasze, nawozy i inne produkty przydatne wszystkim rolnikom i sadownikom. Obecni byli
także twórcy ludowi. Chętni mogli także porozmawiać o kondycji polskiego rolnictwa na forum
„Wieś Polska”. Głodni mogli skorzystać z dobrze wyposażonych
punktów gastronomicznych. Nie
zabrakło także ciekawych pokazów, np. umiejętności psa pasterskiego czy też woltyżerki na koniach. 
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Aktualności
KRÓTKO I NA TEMAT

Zduny | Z sesji Rady Gminy

KRZYSZTOF MIKLAS

Przyjmować czy nie?
Dla łowickiego Kościoła obecne dni są niezwykle doniosłe.
W okresie Bożego Ciała kończy
się bowiem peregrynacja kopii
Cudownego Obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry po łowickiej
diecezji. W ostatni poniedziałek miałem okazję być na takiej uroczystości w Kompinie,
do której mam duży sentyment,
co zrozumiałe, bo tam spędziłem dzieciństwo. Miałem też
okazję wysłuchać przepięknej,
i jak zawsze bardzo mądrej i pouczającej, homilii księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego. Jego
Ekscelencja biskup Józef zapewne nie byłby sobą, gdyby choć na
chwilę nie nawiązał do obecnej
sytuacji społecznej i politycznej,
w wymiarze nie tylko krajowym.
A jest do czego nawiązywać, bo
w Europie ciągle kipi niczym
w wulkanicznym kraterze.
I można mieć obawy, czy aby ten
wulkan nie będzie coraz bardziej
się uaktywniał.
Tematem
numer
jeden
w Polsce, a też w całej Unii Europejskiej, ciągle podgrzewanym
w mediach, jest problem migrantów z krajów tzw. Trzeciego
Świata oraz uchodźców z Syrii,
gdzie od kilku lat toczy się krwawa wojna domowa. Ofiarom
wojny (ale tych wśród przybywających do Europy jest niecałe
10 procent) należy pomóc i to nie
podlega chyba dyskusji. Przyjmowanie zaś młodych, zdrowych
i silnych migrantów z Afryki Północnej i biedniejszych krajów
Azji, nie mających na dodatek
ochoty na pracę, jest jednak wielkim nieporozumieniem. Jeśli nie
REKLAMA

skandalem. Wielkim grzechem
bogatej części świata jest w moim
przekonaniu grzech zaniechania.
Gdyby bowiem ubogim krajom
istotnie pomagać w stworzeniu
wydajnego rolnictwa czy rozwinięciu przemysłu różnice między
biednym Południem a bogatą
Północą nie byłyby tak drastyczne. Ale mamy to, co mamy. I problem staje się coraz większy, bo
mit o bogatej Europie, rozdającej frukta bez konieczności pracy i jakiegokolwiek wysiłku, powoduje, że ryzykując życiem
i opłacając się sporymi pieniędzmi rozmaitym mafiom, Afrykanie i Azjaci za wszelką cenę chcą
znaleźć się w europejskim raju.
Pesymistyczne prognozy mówią
nawet o stu milionach w najbliższych kilkunastu latach.
Polski rząd stanowczo sprzeciwia się przyjmowaniu imigrantów i tu większość Polaków
ma podobne zdanie, natomiast
w moim przekonaniu należy przyjmować, przynajmniej
na czas jakiś – jeśli taka byłaby
wola i chęć skrzywdzonych przez
wojnę – Syryjczyków, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet
i dzieci. Zaś panów przeszkolić
i wysłać do walki z wrogiem. Tak,
jak podczas II wojny światowej,
na Wschodzie i na Zachodzie,
walczyły tysiące Polaków. Tyle,
że zarządzający Unią Europejską chcą zdaje się nam wcisnąć
młodych i zdrowych nygusów,
którzy liczą głównie na solidne
i stałe zasiłki pieniężne. Kibicuje temu tzw. Nowoczesna i Platforma Obywatelska, której szef
miał zresztą w pewnym momen-

cie potężne zachwiania w swych
poglądach. Śmiech pusty mnie
ogarnia, kiedy słyszę pouczenia ze strony niektórych mediów
i różnych „nowoczesnych” mądralińskich, że sprawa jest przecież prosta, bo każda parafia mogłaby przyjąć po jednej rodzinie
i nie byłoby problemu. Nic głupszego i perfidniejszego wymyślić
nie sposób, ale owi mądrale mają
przecież tyle wspólnego z parafiami, co ja z wyprawą na Księżyc.
Aż nie sposób do takiej głupoty się
ustosunkowywać. Bo wyobraźcie
sobie drodzy Czytelnicy po jednej
takiej rodzinie w każdej wiejskiej
parafii w Polsce. Choćby na naszej Ziemi Łowickiej.
Do przyjmowania uchodźców zachęca Ojciec Święty Franciszek. Mówiono o tym m.in.
w minioną niedzielę w audycji Radia Watykańskiego, zignorowano, całkiem moim
zdaniem niepotrzebnie, w „Wiadomościach” w TVP1. Na słowa Papieża bardzo chętnie i często powołuje się teraz opozycja
i sprzyjające jej media, choć inne
papieskie nauki jakoś do nich nigdy nie trafiały i nie trafiają. Zdaje się, że za Spiżową Bramą znalazła się nawet jedna uchodźcza
rodzina. I chyba nie ma zamiaru opuścić Watykanu, bo ma zapewne, jak u Pana Boga za piecem. Inaczej niż u nas, gdzie
jedna z fundacji sprowadziła do
Polski kilkanaście syryjskich rodzin urządzając je bardzo przyzwoicie. Większość niebawem
czmychnęła do Niemiec. Przeraził ich niski „socjal” i nauka trudnego języka polskiego. 

Za korzystanie z hali sportowej
trzeba będzie (słono?) zapłacić
Radni gminy Zduny
przyjęli 8 czerwca
regulamin korzystania z hali
sportowej w Zdunach.
Sam regulamin nie wywołałby prawdopodobnie dyskusji, ale
przed przyjęciem go padała kwota
– która nie jest w nim w ogóle wymieniona – 100 zł za wynajęcie sali
na godzinę. Niektórym osobom
– radnym i sołtysom – wydała się
ona zbyt wysoka.
Uzasadniając potrzebę przyjęcia
regulaminu wójt Jarosław Kwiatkowski mówił, że funkcjonująca
od września 2016 roku hala sportowa przy szkole w Nowych Zdunach cieszy się dużym zainteresowaniem osób, które chcą z niej
korzystać, ale to generuje koszty.
Dlatego gmina chce umożliwić pobieranie opłat, które pokryją dodatkowe koszty zużytej wody i prądu.
Wyjaśniał też, że płacić za jej
korzystanie nie będą ani uczniowie, ani członkowie klubów sportowych działających na terenie
gminy Zduny. Pozostałe grupy lub
osoby indywidualne za korzystanie
z hali będą musiały płacić. W tym
momencie padła kwota około 100

zł za całą halę, która może być podzielona na 3 części. Od razu jeden
z sołtysów (Jacek Kutkowski z Wiskienicy Dolnej) zareagował, że to
za drogo, ponieważ w Łowiczu lub
w Bedlnie można z hal korzystać
za 50 zł/godzinę. – Za sto złotych
chętnych nie będzie – mówił.
Wątpliwości miała też radna Jolanta Perzyna, która sugerowała,
że może zróżnicowana powinna
być stawka dla mieszkańców (niższa) oraz osób spoza gminy. Wójt
opowiedział, że byłby problem
dla opiekuna hali, aby to zweryfikować – kto jest z terenu gminy,
a kto nie. Różnicowaniu opłat był
więc przeciwny, ale zadeklarował,
że można się zastanowić nad wysokością opłaty, choć przyznał, że
wspomniane 100 zł to też wynik
konsultacji.
Sekretarz gminy Maria Kubica
wyjaśniała radnym, że rada gminy może sama określić opłaty tego
typu, ale scedowała takie zadanie
na wójta, dlatego wysokość opłaty nie była podana w regulaminie.
Znajdzie się ona w zarządzeniu,
które wyda wójt. Jak nam też powiedziała, w zarządzeniu będzie
określone, od kiedy opłaty te wejdą
w życie. Radny Edward Pierzcha-

Chąśno | Zawody strażackie

Rekordowa liczba drużyn
W najbliższą niedzielę, o godzinie 9.00, rozpoczną się zawody
sportowo-pożarnicze gminy Chąśno. W tym roku zgłosiło się wyjątkowo dużo drużyn – 28.

Jak zawsze najliczniej obsadzona jest kategoria „A” – ma w niej
wystartować 16 drużyn. Szykuje się zacięta i wyrównana walka.
Tytułu będzie bronić OSP Goleń-

ła ocenił, że w takiej sytuacji rada
nie ma wpływu na wysokość opłat
za korzystanie z hali. Innego zdania był Jarosław Kwiatkowski, który podkreślał, że zawsze wszystko
konsultuje z radnymi. – Ile razy tak
było, że waszych uwag nie przyjmowałem? – pytał obecnych.
Nikt mu nie odpowiedział, ale
inny sołtys (Dariusz Wróblewski
z Bogorii Pofolwarcznej) przyznał
rację sołtysowi z Wiskienicy Dolnej: – Te 100 zł to jest za dużo. Odgonimy ludzi, bo jak przyjdzie na
halę 10 osób, to im wypadnie po 10
zł na osobę.
Radny Zbigniew Bończak
zwrócił jednak radnym uwagę, że
przyjmują tylko regulamin, bez
żadnej stawki. – Wójt na pewno
tą wysokość skonsultuje – mówił.
Przy wodzie (nieznaczną podwyżkę cen wody radni przyjmowali
chwilę wcześniej – przyp. red.) nikt
się nie odzywał, a chyba mamy najtańszą w całym województwie.
Ostatecznie regulamin został przyjęty przy jednym głosie
wstrzymującym Edwarda Pierzchały. A przewodniczący rady
Wiesław Dałek podsumował temat: – Na razie hala jest jeszcze za
darmo, więc korzystajcie.
mwk

sko, a na odzyskanie go liczą druhowie z Karsznic Dużych. Silnych
drużyn, mających realne szanse
na zwycięstwo, jest więcej.
Zgłosiły się też dwie drużyny
kobiece w kategorii seniorskiej, 9
drużyn chłopców w dwóch kategoriach młodzieżowych i jedna ekipa
młodzieżowa dziewcząt.
tm
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Bielawy | Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Zawody trwały aż cztery godziny. W kategorii młodzieżowej
dziewcząt Bielawy wygrały ze
Starym Waliszewem – startowały
tylko te dwie jednostki. Odwrotna kolejność była w rywalizacji
chłopców – pierwsza drużyna Sta-

również startowały tylko te dwie
ekipy. Jak zawsze najsilniej obsadzona była rywalizacja mężczyzn,
powszechnie uznawana za najważniejszą podczas zawodów – tutaj
triumfował Stary Waliszew, który
tym samym obronił tytuł najlepszej jednostki w gminie. Druhowie
z Bielaw też jednak mogą mieć
powody do satysfakcji – wystawili dwie drużyny i obie znalazły się
na podium – na 2. i 3. miejscu.

Na widowni
– Jestem tu na zawodach co
roku, żeby dopingować nasze drużyny – mówiła pani Dorota, mieszkanka Bielaw. – Występują w nich
mój mąż i dziecko, więc chyba nie
ma co się dziwić, że emocje są dla
mnie ogromne. Zawody interesują i przyciągają też wielu ludzi

z sąsiedniego powiatu zgierskiego. Sebastian Dałek, Artur Berciak, Patryk Dębek i Adrian Kałuża to młodzi druhowie z OSP
w pobliskich Mąkolicach. Nie
przyjechali kibicować konkretnej
jednostce, a raczej obserwować
przebieg zawodów i porównywać
je z zawodami, w których sami
brali udział. – Na pierwszy rzut
oka widać, że poziom jest dobry
– ocenił Sebastian.
Być może dzięki zawodom
gmina będzie też miała w przyszłości kolejnych strażaków podtrzymujących tę tradycję. Kubuś,
jeden z najmłodszych kibiców
(5,5 roku), mówił nam, że jest na
takich zawodach po raz pierwszy.
Na nasze pytanie czy chciałby kiedyś w nich wystartować, bez wahania odpowiada: „Tak”!
tm

ZSP NR 4 W ŁOWICZU

rego Waliszewa wyprzedziła konkurentów z Bielaw, a trzecie miejsce zajęła druga drużyna Starego
Waliszewa.
O wynikach decydują sekundy, jednak przygotowania do zawodów trwają długo. Druhny
z OSP w Starym Waliszewie: Agata Pastwa, Martyna Zygmuntowicz
i Aleksandra Benedykczak mówiły nam, że start kosztował je sporo
wysiłku. W straży trzeba ćwiczyć
przez cały czas, ale przez ostatnie
dwa miesiące treningi były bardziej intensywne, poświęcone ściśle przygotowaniom do tych zawodów. Dziewczęta mówiły, że
treningi miały dwa, trzy, a niekiedy
nawet cztery razy w tygodniu.
W seniorskiej kategorii kobiet
zwyciężyły druhny z Bielaw, pokonując rywalki z Chruślina – tu

12 czerwca do „Ekonomika” dotarły nowe pomoce dydaktyczne
dla uczniów kształcących się w zawodzie technik spedytor.
Są to drewniane modele ładunków, które powstały dzięki współpracy
nauczyciela przedmiotów zawodowych Pauliny Wiosetek-Kraszewskiej
z właścicielem firmy PPHU Rudex w Łowiczu – Krzysztofem Rudawym.
Przedsiębiorstwo Rudex, od lat zajmujące się naprawą palet EPAL,
wykonało z własnych materiałów sześć zestawów ładunków. Każdy
z nich składa się z 28 prostopadłościanów. Modele zostały zrobione
z litego drewna w skali 1:4. Pomoce dydaktyczne będą stałym elementem
wyposażenia pracowni transportu i spedycji. oprac. aa

Łowicz | Kolejna partia ma w Łowiczu koło

REKLAMA

WOLNI I SOLIDARNI ŁOWICZ

Ambitne cele przed wyborami samorządowymi
W Łowiczu rozpoczęło działalność koło prawicowej partii
„Wolni i Solidarni”, stworzonej
w ubiegłym roku przez marszałka
seniora i legendę antykomunistycznej opozycji Kornela Morawieckiego, który złożył tu wizytę 30
maja. Od tego czasu koło oficjalnie
rozpoczęło działalność, obecnie
pracuje nad deklaracją programową dla miasta i powiatu.
W gronie założycieli koło znaleźli się: Wojciech Gędek, Janusz
Dyl, Julian Polak (wszyscy trzej
znani z działalności w klubie
„Gazety Polskiej” w Łowiczu),
Wiesław Kujawa, Michał Kujawa i Wojciech Milczarek (związany ze stowarzyszeniem Niepokonani Polska). Od 30 maja
członkowie koła zaczęli zbie-

Marszałek senior Kornel Morawiecki oraz jego łowiccy zwolennicy podczas spotkania, na którym oficjalnie
powołano łowickie koło Wolnych i Solidarnych.

13

RZUT OKIEM | POMOCE DYDAKTYCZNE

Mistrzowie ze Starego Waliszewa,
mistrzynie z Bielaw
Gmina Bielawy jest kolejną
w powiecie łowickim, która
tegoroczne zawody
sportowo-pożarnicze ma
już za sobą. Wystartowało
w nich 19 ekip (z czego jedna
poza konkursem). Nie jest
żadnym zaskoczeniem, że
pierwsze miejsca przypadły
jednostkom ze Starego
Waliszewa i Bielaw, które
co roku są bardzo mocne.

22 czerwca 2017

rać kolejne deklaracje członkowskie i deklaracje od sympatyków.
Deklarację członkowską złożył
m.in. Krzysztof Wieteska, obecny radny Rady Miejskiej w Łowiczu (wszedł do niej z listy Prawa
i Sprawiedliwości, ale wystąpił
z klubu w trakcie kadencji).
Deklaracja programowa dla
miasta i powiatu ma być oparta
na głównej deklaracji programowej partii. Wartości szczególnie
w niej akcentowane to patriotyzm, tradycja, wolność i solidaryzm społeczny. Twórcy łowickiego koła podkreślają, że
szczególnie zależy im na pozyskiwaniu ludzi młodych.
– Chcemy już w następnych
wyborach wystawić kandydatów
na burmistrza, wójtów i radnych
we wszystkich gminach powiatu
łowickiego – mówił w rozmowie
z nami Wojciech Gędek. – Chcemy mieć dwa razy więcej członków niż ma obecnie łowicki PiS.

Czy to jest realne? Wierzę, że
tak, a czas to pokaże. Chęć zbudowania szerokich struktur nie
oznacza, że będziemy szli przede
wszystkim na ilość. W naszych
szeregach jest miejsce tylko dla
ludzi, którym naprawdę przyświecają wyznawane przez nas
wartości, którzy nigdy się ich nie
zaparli i nie skompromitowali się
podejrzanymi układami.
Partia „Wolni i Solidarni” powstała w maju ubiegłego roku
z inicjatywy Kornela Morawieckiego, po tym, jak opuścił
on ruch Kukiz’15. W obecnym
sejmie ma koło poselskie liczące trzech członków (Kornel Morawiecki, Ireneusz Zyska, Magdalena Zwiercan), wszyscy oni
weszli do Sejmu z ramienia Kukiz’15. Dość często otwarcie
mówią oni o możliwej w przyszłości koalicji z PiS, głównie
w kontekście walki o zmianę
Konstytucji.
tm
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Łowicz | Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Obiecał odpowiedzieć każdemu
TOMASZ
MATUSIAK
tomasz.matusiak@lowiczanin.info

Na spotkanie przyszło kilkanaście osób. Na początek Adam
Bodnar w dużym skrócie wyjaśnił,
czym się zajmuje jako rzecznik
i jaki jest zakres jego kompetencji.
Przede wszystkim nie zajmuje się
rozstrzyganiem sporów, a kontrolą
działania państwowych instytucji,
głównie pod kątem równego traktowania obywateli.
Każdego z przybyłych poprosił
o przedstawienie się, następnie wysłuchiwał zgłaszanych spraw. Obiecywał, że każdej z nich się przyjrzy,
gwarantując udzielenie odpowiedzi
zwrotnej. Zgłaszający, którzy wo-

leli rozmawiać o swoich sprawach
nie na forum, a indywidualnie, mogli skorzystać z pomocy mec. Konrada Walca z biura RPO.
Adam Bodnar obiecywał, że nie
będzie to jego ostatnia w tej kadencji wizyta w Łowiczu (gdzie
w ogóle był po raz pierwszy), ale
ze względu na napięty terminarz
spotkań, kolejnej możemy się spodziewać najwcześniej w przyszłym
roku. Pięcioletnia kadencja Adama
Bodnara kończy się w 2020 roku.
Ze strony ludzi obecnych na
spotkaniu padały mocne oskarżenia i zarzuty w kierunku łowickich instytucji, najczęściej wobec
sądu, prokuratury i policji. Padły nawet słowa na temat „układu mafijnego”. Pojawiły się nawet
transparenty, które przynieśli Wojciech i Grzegorz. Obaj utrzymują,

że padli ofiarami zmowy pomiędzy poszczególnymi instytucjami
władzy samorządowej, sądowniczej, służb, jak i osób prywatnych.
Wojciech od lat walczy o wyprostowanie sytuacji prawnej działki
(i licznych wynikających z tego
konsekwencji), którą jego uzależniony od środków odurzających
wuj rzekomo sprzedał. Należy do
stowarzyszenia Niepokonani Polska, od niedawna także do nowo
zawiązanego łowickiego koła partii
Wolni i Solidarni.
Natomiast
niepełnosprawny
Grzegorz dzień przed tym spotkaniem wyszedł z więzienia w Iławie
(do którego pracy również zgłaszał zastrzeżenia), gdzie odsiadywał wyrok za znęcanie się nad rodziną, chociaż sam przekonuje, że
to właśnie on padł ofiarą znęcania,

Łowicz | Olimpiada Wiedzy Religijnej 2017

Wystartowali gimnazjaliści z 21 dekanatów

Wzięło w nim udział blisko 70
gimnazjalistów z 21 dekanatów
diecezji łowickiej. Po napisaniu
testu mieli okazję spotkać się z biskupem ordynariuszem Andrzejem Franciszkiem Dziubą.
W tym roku wyniki olimpiady
nie zostały – tak jak to odbywało
się do tej pory – ogłoszone od razu,
ale trzeba było na nie poczekać do
poniedziałku, 12 czerwca. Nie było
więc też od razu wręczania nagród.
REKLAMA

MARCIN KUCHARSKI

Etap diecezjalny Olimpiady
Wiedzy Religijnej 2017
ph. „Oto Matka Twoja”
odbył się w czwartek,
8 czerwca w Seminarium
Duchownym w Łowiczu.

Bp Andrzej Dziuba wręczył każdemu uczestnikowi i każdej uczestniczce
olimpiady dyplom oraz nagrodę książkową.

TOMASZ MATUSIAK

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar oraz pracujący z nim zespół ekspertów gościli w Łowiczu
8 czerwca. Najpierw odwiedzili w Otolicach Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „Karino”,
a następnie przez dwie godziny wysłuchiwali problemów i skarg zgłaszanych przez mieszkańców
przybyłych do sali konferencyjnej Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

a później nierzetelnego prowadzenia spraw sądowych przez sędziów,
prokuratorów, a nawet jego obrońców z urzędu. Wojciech i Grzegorz
w minionym tygodniu protestowali
także z transparentami na miejskim
targowisku.
Przyszli też na spotkanie radny gminy Łowicz Ryszard Tokarczyk oraz sołtys Bochenia Jerzy
Kurczak. Uważają się oni za pokrzywdzonych przez system ubezpieczeń społecznych, z tego względu, że jako osoby urodzone przed
1949 rokiem nie mogą pobierać łączonej emerytury z dwóch źródeł
(ZUS i KRUS), podczas gdy osoby
urodzone od tego roku taką możliwość mają. Zwrócili uwagę, że
jest to nierówne traktowanie i dyskryminacja ze względu na wiek.
Adam Bodnar powiedział, że rów-

nież jego zdaniem, takie rozwiązanie jest niekonstytucyjne i jeżeli
o swoje prawa zawalczą na drodze
sądowej, będą mogli się powołać
na jego opinię, co jednak nie jest
stuprocentową gwarancją wygrania procesu.
Padały też różne skargi, między innymi mężczyzny, który został pobity na jednym z warszawskich komisariatów policji. Adam
Bodnar mówił, że należy mu w takich przypadkach zgłaszać zarówno nazwiska konkretnych funkcjonariuszy, jak i całe jednostki, które
dopuszczają się rażących uchybień
lub na nie zezwalają.
Z kolei jedna z pań, reprezentująca grupę pokrzywdzonych

hodowców trzody chlewnej, poskarżyła się na właściciela firmy
skupującej tuczniki, który od lat
już zwleka z zapłatą dużych sum
należnych rolnikom, niektórym
nawet po 300-400 tys. zł (na ten
temat pisaliśmy w NŁ kilka lat
temu). Problem w tym, że firma
zbankrutowała, a właściciel jest
praktycznie nieosiągalny. Rzecznik Praw Obywatelskich mówił,
że w tej sprawie może co najwyżej
ponaglać i dopytywać prokuraturę o efektywność jej pracy, nie jest
natomiast od rozstrzygania sporów cywilnych.
Padały też skargi na banki, którym klienci zarzucali nieuczciwość
i wprowadzanie w błąd.
tm

Wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego otrzymali jednak dyplomy i upominki książkowe.
Zwycięzcami zostali Paulina
Cyniak z Gimnazjum w Cielądzu,
Natalia Mikołajczyk z Gimnazjum
w Iłowie oraz Rafał Paluchowski
z Gimnazjum w Białej Rawskiej.
Olimpiada wiedzy religijnej jest
olimpiadą wewnętrzną i nie ma jej
w spisie Olimpiad Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu. Etap
diecezjalny jest ostatnim, najwyższym. Olimpiadą przedmiotową
z religii katolickiej, będącą w spisie
Olimpiad MENiS jest natomiast
Olimpiada Teologii Katolickiej,
w której mogą startować uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych.
Olimpiada jest przeprowadzana
w trzech etapach: szkolnym, dekanalnym i diecezjalnym. Nagrodami są: gwarantowane przyjęcie dla

laureatów (pierwsze trzy osoby)
do Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego w Skierniewicach lub
do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szymanowie bez
konieczności zdawania egzaminów
wewnętrznych (warunek – średnia
ocen przynajmniej 4.0). Ponadto
dla zwycięzców etapu diecezjalnego zostanie zorganizowana trzydniowa pielgrzymka-wycieczka.
Uczestnicy olimpiady, z którymi udało nam się porozmawiać po
teście, uznali, że w tym roku pytania były trudne. Zdecydowana
większość z nich dotyczyła zakresu materiału i literatury obowiązującej na poprzednich dwóch etapach: szkolnym (odbył się 10 maja)
i dekanalnym – 27 maja. Wśród literatury była m.in. Biblia Tysiąclecia – Ewangelia św. Jana oraz Katechizm Kościoła Katolickiego.

– Moi uczniowie wyszli nieco
zdezorientowani, spodziewali się
większej ilości pytań dotyczących
na przykład listu biskupa łowickiego o wznowieniu Nawiedzenia
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji – powiedziała nam
opiekująca się uczniami z Gimnazjum w Popowie katechetka Renata Brzezińska-Panek.
Na jakiego rodzaju pytania muszą odpowiadać uczestnicy olimpiad? Trzeba było wiedzieć np.
kogo upomniał św. Jan za złośliwe wypowiedzi i brak gościnności? (odpowiedź: Diotrefesa). Inne
pytanie: Św. Jan pisze „Jeśliby ktoś
mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą”. Dlaczego? (odpowiedź: kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie
może miłować Boga, którego nie
widzi).
mak

Rzecznik dr Adam Bodnar i część jego zespołu ekspertów.
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Łowicz i okolice | ŁSPZ

Bednary | Spinningowe Mistrzostwa Koła PZW Łowicz

Łowickie Stowarzyszenie
Przyjaciół Zwierząt zakupiło
dziesięć 10-litrowych
wiaderek, na których
prezes Grażyna Wołynik
narysowała psa i miskę,
kierując do niej strzałkę
z napisem „Lej, bo trzeba”.
„Wiadra sołtysa” – bo tak
je nazwano – trafią do
wszystkich gmin powiatu
łowickiego jako zabawne
przypomnienie o tym,
że zwierzętom trzeba
zapewnić wodę do picia.

Stanisław Brener wygrał niedzielne Mistrzostwa
Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Łowiczu
w dyscyplinie spinningowej. Wraz z dwoma
wicemistrzami, Łukaszem Jóźwiakiem i Pawłem
Godosem, zakwalifikował się do startu
w Mistrzostwach Okręgu Skierniewickiego PZW.

Prezes ŁSPZ powiedziała, że
zdaje sobie sprawę z tego, że rola
sołtysa nie jest łatwa i ma on liczne obowiązki. Chciałaby poprzez
sołtysów, których można traktować jako osoby zaufania publicznego, przypomnieć mieszkańcom, aby nie zapominali o wodzie
dla czworonogów. Z jej obserwacji wynika, że wiele osób ma
z tym problem. Gdy się pyta gospodarzy o to, dlaczego zwierzęta
nie mają wody, odpowiadają zwykle, że właśnie wypiły lub wylały.
– Myślę, że wszystko zależy od
człowieka, dlatego chcemy sympatycznie przypomnieć, że zwierzęta też piją. Wystarczy pomyśleć, ile razy dziennie sami pijemy,
zwłaszcza w dni ciepłe, a nawet
upalne. Zwierzęta równie często
potrzebują wody. Stowarzyszenia
REKLAMA

Mistrzostwa koła rozegrano
11 czerwca na Bzurze w Bednarach. Miejsce zbiórki wyznaczono przy niebieskim moście, gdzie
ustawiono stanowisko sędziowskie. Sędzią głównym zawodów
był Zdzisław Brener. Zarówno on,
jak i dwaj sędziowie pomocniczy,
krążyli po obu brzegach rzeki między zawodnikami, by mierzyć złowione przez nich ryby i dokonywać
wpisów do kart. Zawody rozpoczęły się przed godz. 7, a zakończyły
kwadrans przed 11.
W czasie tych czterech godzin
wędkarze mogli zmieniać ustawienia, spinning bowiem, w porównaniu do wędkarstwa spławikowego, to metoda bardziej
dynamiczna. Polega na zarzucaniu wędki ze sztuczną przynętą,
np. udającą małą rybkę i generalnie ukierunkowana jest na skuszenie wodnych drapieżników (choć
nie tylko), czyli np.: szczupaków,
sandaczy, sumów, sumaków i okoni. Łapią się na nią także np. jazie
i klenie.
Każda złowiona w czasie mistrzostw sztuka, o ile okazała się
wymiarowa, była punktowana we-

dług tabel PZW, a za każdy centymetr ponad bazowy wymiar przyznawano wędkarzowi dodatkowe
punkty. Po pomiarze ryby były wypuszczane z powrotem do rzeki.
W mistrzostwach wystartowało
17 zawodników. I miejsce z wynikiem 920 punktów zajął Stanisław
Brener, miejsce II z 380 punktami
na koncie zajął Łukasz Jóźwiak,
a miejsce III Paweł Godos, który uzyskał 120 pkt. Ogółem tylko
siedmiu wędkarzom udało się złowić punktowane ryby, bo wysoka
woda nie sprzyjała połowom.
Zwycięzcy otrzymali statuetki
w kształcie ryb oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora, które mogli sobie wybrać
z puli (np. kołowrotki, wędkę, kamizelkę wędkarską itp.).
Po ogłoszeniu wyników na brzegu rozpalono ognisko i raczono się
kiełbaskami. Była to chwila, kiedy mogliśmy zamienić kilka słów
z mistrzem i wicemistrzami koła.
Stanisław Brener powiedział
nam, że na jego wynik złożyło
się w sumie złowionych 5 ryb gatunków okoń i kleń. – Wynik był,
można powiedzieć, bardzo słaby

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

GRAZYNA WOŁYNIK

nie stać, aby zakupić wiaderko dla
każdego sołectwa ze wszystkich
gmin powiatu, dlatego do każdej
gminy trafi jedno, jako symbol akcji. Jeśli komuś z sołtysów szczególnie się ono spodoba i będzie
chciał ideę taką propagować, to
może zwrócić się do ŁSPZ po takie wiaderko.
Co gmina zrobi z wiaderkiem
– zależeć będzie od urzędników.
Grażyna Wołynik chciałaby, aby
wiadro pokazane było na sesji,
a potem albo przekazane do jednej wsi, albo ustawione tam, gdzie
w urzędzie są wywieszone zdjęcia
z psami ze schroniska przeznaczonymi do adopcji.
mwk
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Udało się wyłonić mistrza

Wiadro sołtysa
na przypomnienie

Wiaderka Łowickiego
Stowarzyszenia Przyjaciół
Zwierząt to forma przypomnienia
o tym, aby zapewnić
czworonogom wodę.

22 czerwca 2017

Oni wygrali zawody. Mistrz Stanisław Brener (w środku), wicemistrz
Łukasz Jóźwiak i drugi wicemistrz Paweł Godos.

jak na spinningowanie. Za duża
woda. Gdyby była lepsza woda,
mogłoby być lepiej. Zmieniałem
miejsce i przynęty – opowiadał
mistrz, który jest już na emeryturze, więc często może oddawać
się swej wędkarskiej pasji. Preferuje spinning, który uprawia wszędzie, gdzie może, praktycznie na
terenie całego województwa, czasem dalej. Ma już na koncie wcześniejsze sukcesy w zawodach.
A co jego zdaniem przesądza
o wygranej? – Przede wszystkim
umiejętności, no i trochę szczęścia, jak we wszystkim – podsumował pan Stanisław.
Wicemistrz Łukasz Jóźwiak
łowi hobbystycznie zarówno metodą spinningową, jak i spławikową. Kilka lat temu zdarzyło mu się

już stanąć na podium mistrzostw,
ale przyznał, że na wędkowanie nie
ma zbyt wiele czasu. Pracuje jako
instalator światłowodów, zawodowo często wyjeżdża do Norwegii
i tam zdarzyło mu się także łowić
na morzu – m.in. dorsze z łódki.
Opowiada, że to świetne doświadczenie.
Drugi wicemistrz łowickiego koła, Paweł Godos, z zawodu
mechanik, przyznał, że zawody
wędkarskie lubi bardziej niż łowienie czysto rekreacyjne. Z sukcesami uprawia zarówno spinning, jak
i wędkarstwo spławikowe. W ubiegłym roku zdobył tytuł Wędkarza Roku okręgu skierniewickiego
w wędkarstwie spławikowym. Na
niedzielnych mistrzostwach złapał
dwa okonie.
ewr
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Raport
Edukacja | Wyniki egzaminów gimnazjalnych – Pijarskie Gimnazjum po raz kolejny na czele

Wiedza uczniów w liczbach i procentach

Łowicz
W Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza do egzaminów przystąpiło w tym roku
szkolnym 62 uczniów z trzech
klas III. Średnia z wiedzy o społeczeństwie i historii, jaką uzyskali,
wyniosła 48,3% z języka polskiego – 58,1%. Najwięcej punktów
z języka polskiego uzyskali: Szymon Ziemecki z klasy III A – 91%,
Agata Dąbrowska z III C – 84%,
Kacper Dałek z III A – 81% oraz
Jeremi Kowalski z III A, Sandra
Szymańska z III A oraz Klaudia
Fudała z III B – po 78%.
Z historii i WOS: Szymon Ziemecki uzyskał 91%, Tomasz Czajka III C – 75%.
Średnia szkoły z matematyki
wyniosła 39,1%, a z przedmiotów
przyrodniczych – 44,8%. Najlepszymi uczniami z matematyki okazali się: Szymon Ziemecki – który
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Maksymalną ilość punktów
z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym uzyskali Aleksandra Kozieł i Miłosz Makowski.
Gimnazjaliści z „Dwójki” bardzo dobrze poradzili sobie również z językiem niemieckim.
Z 30 uczniów, którzy przystąpili do testu z tego przedmiotów,
aż 10 uzyskało wynik w najwyższym staninie. Najlepsze wyniki indywidualne z niemieckiego
(poziom podstawowy) uzyskali Hubert Liberski z III A oraz
Aleksandra Pawelec z III B – po
95 %. Część rozszerzoną pisało
tylko 3 uczniów. Najlepiej poradziła sobie z nią Aleksandra Pawelec, która uzyskała 93%.
W Gimnazjum nr 3 na Korabce do egzaminu przystąpiło 44
uczniów z dwóch klas. Średnia z
historii i wiedzy o społeczeństwie
wyniosła 66,5%, z języka polskiego – 76,9%. Przedmioty przyrodnicze wypadły słabiej, średnia
wyniosła 54,5%, a z matematyki
– 55,3%. Język angielski na poziomie podstawowym uczniowie napisali na 71,7%, język niemiecki
(też na poziomie podstawowym) –
50,8. Poziom rozszerzony z języka
angielskiego – 54,1%.
Najlepsi uczniowie w część
humanistycznej
(historia/język
polski): Aleksandra Zając (94%/
100%), Adam Surma (97%/
97%), Konrad Maciaszek (97%/
94%), Bartłomiej Kapruziak
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go uzyskali: Weronika Kołodziejczyk z klasy III D, Weronika Wiercioch z III D oraz Aleksander Jaros
z III E. Z historii i WOS 100% ma
Grzegorz Basiński z klasy III A,
ale jako laureat wojewódzkiego
konkursu z WOS zwolniony był
z obowiązku przystąpienia do
tego egzaminu. Z matematyki test
na 100% napisała Julia Badowska
z klasy III B.
Największa ilość punktów procentowych z przedmiotów przyrodniczych wyniosła 93, a uzyskali
ją: Jakub Gałaj i Patrycja Wołowiec
– oboje z klasy III A, Adrianna
Wilk i Maciej Tomaszkiewicz –
oboje z klasy III B oraz Weronika
Kołodziejszyk z III D.
Test z języka angielskiego
na 100% napisało 28 uczniów.
Z klasy III A: Julia Filipiak, Jakub Gałaj, Jakub Kirej, Kinga
Kłoszewska, Diana Plichta, Kamila Przygoda i Małgorzata Więcek. z klasy III B: Julia Badowska,
Mateusz Borowski, Kornelia Kostrzewska, Jakub Łompieś, Weronika Marszałek, Maciej Tomaszkiewicz i Adrianna Wilk.
Z klasy III A: Agnieszka Dziedziela, Maksymiliana Kołodziej,
Aleksandra Kozieł, Bruno Kozłowski-Duarte i Martyna Wojenko. Z klasy III D: Jakub Lelonkiewicz i Piotr Zdziarski. Z klasy III
E: Gracjan Banaszkiewicz, Aleksander Jaros, Miłosz Makowski,
Kaja Podrażka, Paulina Sosnowska i Remigiusz Zieliński.
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uzyskał 83% oraz Klaudia Tarkowska z IIIB – 70%. Z częścią przyrodniczą najlepiej poradzili sobie:
Kacper Dałek – 80% oraz Szymon
Ziemecki – 75%.
Średnia szkoły z języka angielskiego na poziomie podstawowym
wyniosła 52,4%, rozszerzonym
– 28,6%. Najlepsze indywidualne wyniki na poziomie podstawowym osiągnęli: Szymon Ziemecki
– 100%, Klaudia Fudała – 100%,
Kacper Dałek – 93%, Jakub Tuka
z III A – 93%. Z część rozszerzonej: Klaudia Fudała – 93%, Szymon Ziemecki – 90% oraz Jakub
Tuka – 70%.
Średnia szkoły z języka niemieckiego podstawowego wyniosła 51,5%, najlepiej z testem z tego
języka poradził sobie Jeremi Kowalski, uzyskując 89% możliwych
do zdobycia punktów.
Dyrektor Jolanta Urbanek była
oszczędna w słowach komentarza
na temat wyników. Powiedziała
tylko, że są one adekwatne do ocen
cząstkowych uczniów oraz ocen
wystawionych na zakończenie
roku szkolnego. – Wielu uczniów
wymagało pomocy dydaktyczno-wyrównawczej i takie zajęcia dla
nich organizowaliśmy. cieszę się,
że z nich korzystali i kończą gimnazjum – powiedziała nam.
Egzamin w Gimnazjum nr 2
im. Jana Wegnera pisało aż 130
uczniów z 5 najstarszych klas.
Średnia szkoły z języka polskiego
wyniosła 78,1%, z historii i WOS
– 72%, z przedmiotów przyrodniczych – 60,5%, z matematyki –
52,5%, z języka angielskiego na
poziomie podstawowym – 82%,
rozszerzonym – 64,2%, z języka
niemieckiego – 70,5% (poziom
podstawowy) oraz 82,5% (rozszerzony).
Maksymalną 100-procentową
liczbę punktów z języka polskie-

Przypomnijmy,
że
egzamin gimnazjalny (który zdawać
będą jeszcze tylko dwa roczniki
uczniów) składa się z trzech części. W pierwszej – humanistycznej – uczniowie rozwiązują testy z
historii i wiedzy o społeczeństwie
oraz z języka polskiego. Są to
dwa odrębne arkusze, które są oddzielnie oceniane. W części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – mają zadania z: biologii,
chemii, fizyki i geografii oraz matematyki. W tym przypadku są to
również dwa odrębne arkusze, oddzielnie oceniane. W trzeciej części egzaminu sprawdzana jest znajomość języka obcego (najczęściej
angielskiego) na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Poniżej przedstawiamy wyniki
wszystkich szkół z Łowicza i okolic, nazwiska najlepszych uczniów
oraz opinie dyrektorów gimnazjów o wynikach.

ŚREDNI WYNIK EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA DANEJ SZKOŁY (W %)
90
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Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łowiczu podała
wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego,
przeprowadzonego od 19 do 21 kwietnia.
Gimnazja w powiecie łowickim wypadły najlepiej
w województwie (średni wynik 60% z całego
egzaminu, w drugich w kolejności Skierniewicach było
to 59,5%, a w najsłabszym powiecie kutnowskim –
51,8%. Klasą dla siebie jest u nas gimnazjum pijarskie.

(91%/ 97%), Jakub Puszcz (91%,
94%), Maria Zabost (75%/ 100%).
Najlepsi uczniowie w części
matematyczno-przyrodniczej (matematyka/przyroda): Michał Panek
(97%/ 93%), Adam Surma (97%/
93%), Maria Zabost (97%/ 82%),
Filip Tokarski (97%/79%).
Najlepiej część egzaminu z języka obcego napisali (poziom podstawowy/poziom
rozszerzony):
Maria Zabost (100%/ 98%), Jakub
Puszcz (100%/ 95%), Igor Waracki (98% / 95%), Martyna Dalecka
(100%/ 88%), Konrad Maciaszek
(93%/ 95%), Antoni Duranowski
(100%/ 83%), Aleksandra Popowska (93%/ 85%), Filip Tokarski
(95%/ 83%).
– Jesteśmy bardzo zadowoleni
z wyników egzaminu. Cieszy nas,
że aż 5 osób zdobyło maksymalną
ilość punktów (w tym jedna osoba
z dwóch części), a wielu uzyskało
średnią powyżej 90%. Bardzo pozytywnie zaskoczyli nas uczniowie
nie tylko ci najlepsi. Młodzież również cieszy się z otrzymanych wyników, gdyż naprawdę sumiennie
pracowali przez całe 3 lata. Wszyscy napisali testy na miarę swoich
możliwości. Cieszy nas fakt, że
średnie wyniki wszystkich części
egzaminu są zdecydowanie wyższe od średniej krajowej i średniej województwa łódzkiego. Oni
naprawdę poradzili sobie bardzo
dobrze i to zarówno z matematyką (zrobili większość zadań) jak
i językiem polskim (wszyscy napisali rozprawkę) – komentuje
wyniki egzaminów wicedyrektor
Agnieszka Rutkowska.
W Gimnazjum nr 4 na Bratkowicach do egzaminów gimnazjalnych podeszło w tym roku 37
uczniów w dwóch klasach. Z historii i wiedzy o społeczeństwie zdobyli oni 57,8%, z języka polskiego
– 68,8%, z przedmiotów przyrodniczych – 47,8%, z matematyki
– 43,5%, z języka angielskiego –
56,6% na poziomie podstawowym
i 36,9% na rozszerzonym.
Najlepszymi uczniami w części
humanistycznej byli: Patryk Papuga – historia 88%, j. polski 97%,
Rafał Czajka – historia 88%, j. polski 94%, Michał Golis – historia
91%, język polski 88%, Aleksandra Fudała – historia 81%, j. polski 94%.
W części matematyczno-przyrodniczej najlepiej wypadli: Rafał

Czajka – matematyka 93%, część
przyrodnicza 96%, Michał Golis
– matematyka 83%, część przyrodnicza 75%.
W części z języka angielskiego
bezbłędny okazał się Rafał Czajka, zdobywając 100% zarówno
z części podstawowej i rozszerzonej. Dobrymi wynikami mogą się
też pochwalić Oskar Sadowski –
część podstawowa 90%, rozszerzona 88%, Michał Golis – podstawowa 98 %, rozszerzona 78%
oraz Aleksandra Fudała – podstawowa 93 %, rozszerzona 75%.
– Jest to wynik 37 uczniów,
w tym 23 chłopców klasy sportowej o profilu piłka nożna – mówi
dyrektor szkoły MAria Wojtylak.
– W opinii rady pedagogicznej
uzyskali oni dobre wyniki, biorąc pod uwagę ilość zajęć sportowych.
Wśród najlepszych uczniów są
zarówno uczniowie klasy ogólnodostępnej: Rafał Czajka, Michał Golis, Aleksandra Fudała, jak
i sportowej: Patryk Papuga i Oskar
Sadowski.
W Gimnazjum Pijarskim
we wszystkich przedmiotach
uczniowie osiągnęli średni wynik
znacznie przewyższający średnią powiatu, województwa i kraju.
Z języka polskiego ich średnia
wyniosła 85,6%, z historii 89,1%,
z matematyki 83,8%, z przedmiotów przyrodniczych – 74,7%, z języka angielskiego 93,95% na poziomie podstawowym i 84,82%
na rozszerzonym.
Bardzo dużo było uczniów,
którzy zdobyli 100% z poszczególnych przedmiotów (zestawienie uwzględnia także tych, którzy zdobyli je poprzez kuratoryjne
konkursy przedmiotowe). Z historii i WOS 100% uzyskali: Julia
Badłak, Michalina Czerwińska,
Aleksandra Pietrzak, Jan Szurgot,
Tomasz Wojciechowski, Aleksandra Filipowicz, Julia Łukawska
i Karolina Nowak. Powyżej 90%
zdobyli: Joanna Chojnacka, Magdalena, Julia Jędrzejczak, Weronika Lendzion, Martyna Mazgaj,
Borys Raczek, Zuzanna Sobierajczyk, Gabriela Włodarczyk,
Szymon Zakrzewski, Patryk Bliźniewski, Wiktoria Cęcelek, Natalia Dałek, Julia Gontarz, Adrianna
Guzek, Patrycja Jabłońska, Gabriela Kucińska, Krzysztof Malczyk, Adam Pudłowski, Wiktoria
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W Gimnazjum Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bocheń i Okolic w Sobocie egzamin w tym
roku pisała jedna trzynastoosobowa klasa. Wyniki osiągnęła wysokie i dyrektor Wojciech Szcześniak, zresztą nie po raz pierwszy,
ma powody do satysfakcji.
Średni wynik z języka polskiego wyniósł w Sobocie 78,5%, a
najlepiej tę część egzaminu zdali:
Weronika Szeląg (97%), Aleksan-
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Gmina Bielawy
W Gimnazjum im. Józefa
Chełmońskiego w Bielawach
egzamin gimnazjalny zdawały
32 osoby (2 klasy).
Średni wynik procentowy szkoły z języka polskiego wyniósł
70,3% , a najlepiej tę część egzaminu zdali: Natalia Wiechno, Klaudia
Wojtera, Piotr Bartosiak i Damian
Janczak (po 91%).
Średnia z historii i WOS-u wyniosła 55,3%, a najlepsze wyniki
osiągnęli: Natalia Urbańska (88%)
i Piotr Bartosiak (84%).
Średnia z matematyki to 51,5%,
a najlepsze wyniki osiągnęli: Magdalena Galińska (93%), Tomasz
Golis i Łukasz Szymczak (po 90%).
Średnia z przedmiotów przyrodniczych to 48,9%, a najlepsze wyniki osiągnęli: Piotr Bartosiak i Natalia Urbańska (po 79%).
Języki obce w Bielawach:
14 osób zdawało angielski, 12
rosyjski i 6 niemiecki. Średnia
z angielskiego na poziomie podstawowym wyniosła 70,7%, a na poziomie rozszerzonym 50%. Podstawę najlepiej napisali: Dominik
Kapka i Angelika Sieczkowska
(po 100%) oraz Damian Janczak
(98%). Rozszerzenie najlepiej zdali
ci sami uczniowie: Dominik Kapka (98%), Angelika Sieczkowska
(93%) i Damian Janczak (88%).
Średnia z niemieckiego wyniosła 64,6%, a najlepszy wynik
osiągnęła Natalia Wiechno (88%).
Średnia z rosyjskiego to 62,5 %,
a najlepsze wyniki należały do: Tomasza Golisa (95%), Piotra Bartosiaka (88%) i Natalii Urbańskiej
(85%).

ŚREDNI WYNIK EGZAMINU Z MATEMATYKI DLA DANEJ SZKOŁY (W %)

Gimn. Pijarskiee

Łukawska, Krzysztof Malczyk,
Adam
Pudłowski, Wiktoria Stefańska,
Kamil Walczak i Mikołaj Zapisek.
Świetne wyniki odnotować też
można z innych języków obcych
na poziomie podstawowym: Maja
Fijałkowska i Jan Szurgot powyżej
90% z niemieckiego, Magdalena
Łabendowicz powyżej 90% z rosyjskiego i Michalina Czerwińska
– 100% z francuskiego.
Przeszło 70 uczniów z poszczególnych przedmiotów uzyskało
wyniki w przedziale 80-90%, które w wielu innych szkołach stawiałyby ich w ścisłej czołówce.

Stefańska, Maciej Urbański, Kamil Walczak i Mokołaj Zapisek.
Z języka polskiego 100% uzyskały Weronika Lendzion i Wiktoria Stefańska. Powyżej 90%
zdobyli: Aleksandra Pietrzak, Joanna Chojnacka, Julia Badłak,
Zuzanna Sobierajczyk, Michalina Czerwińska, Martyna Mazgaj,
Anna Milczarek, Aleksandra Filipowicz, Emilia Filipowicz, Wiktoria Cęcelek, Adrianna Guzek, Stefania Kosiacka, Weronika Malliou,
Karolina Nowak, Piotr Skonieczny
i Mikołaj Zapisek.
Z matematyki 100% zdobyli:
Julia Badłak, Martyna Mazgaj, Jakub Papierzewski, Aleksandra Pietrzak, Dominika Wawrzyńczak,
Kosiacka i Wiktoria Cęcelek. Powyżej 90% uzyskali: Michał Anckiewicz, Borys Raczek, Zuzanna
Sobierajczyk, Weronika Lendzion,
Tomasz Wojciechowski, Jakub
Znyk, Joanna Chojnacka, Michalina Czerwińska, Jan Szurgot, Natalia Dałek, Aleksandra Filipowicz,
Patrycja Jabłońska, Marcin Koza,
Daria Kukieła, Julia Łukawska,
Wronika Malliou, Kamil Walczak
i Mikołaj Zapisek.
W części przyrodniczej 100%
zdobyły: Martyna Mazgaj, Wiktoria Cęcelek i Julia Badłak. Powyżej
90% miały: Michalina Czerwińska, Zuzanna Sobierajczyk, Weronika Lendzion, Aleksandra Pietrzak, Aleksandra
Filipowicz i Karolina Nowak.
Z języka angielskiego na poziomie podstawowym 100% uzyskali: Julia Badłak, Julia Jędrzejczak,
Julia Kołodziejczyk, Weronika
Lendzion, Martyna Mazgaj, Borys Raczek, Zuzanna Sobierajczyk, Michalina Śmiałek, Gabriela Włodarczyk, Wiktoria Cęcelek,
Aleksandra Filipowicz, Emilia Filipowicz, Patrycja Jabłońska, Monika Kaźmierska, Stefania Kosiacka, Marcin Koza, Julia Łukawska,
Krzysztof Malczyk, Weronika
Malliou, Piotr Skonieczny, Kamil
Walczak i Mikołaj Zapisek. Powyżej 90% mieli: Joanna Chojnacka, Anna Milczarek, Szymon
Zakrzewski, Jakub Znyk, Michał
Anckiewicz, Błażej Buczek, Michał Nalberczyński, Patryk Bliźniewski, Klaudia Czajka, Natalia
Dałek i Daria Kukieła.
Na poziomie rozszerzonym
z języka angielskiego 100% osiągnęli: Julia Badłak, Anna Milczarek, Zuzanna Sobierajczyk,
Aleksandra Filipowicz, Gabriela
Włodarczyk, Patrycja Jabłońska,
Weronika Malliou, Karolina Nowak i Piotr Skonieczny. Powyżej
90% mieli: Julia Jędrzejczak, Jakub Znyk, Weronika Lendzion,
Julia Kołodziejczyk, Michalina
Śmiałej, Szymon Zakrzewski, Cecelek, Emilia Filipowicz, Monika
Kaźmierska, Marcin Koza, Julia
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dra Bińczak i Klaudia Wilińska
(94%), Adrian Adamczyk (84%)
i Tomasz Gala (78%).
Średnia z historii i WOS-u wyniosła 72,3%, a najlepsze wyniki osiągnęli: Klaudia Wilińska
(97%), Adrian Adamczyk i Weronika Szeląg (po 94%) oraz Aleksandra Bińczak (88%).
Średnia z matematyki wyniosła 43,1%, a najlepsze wyniki
osiągnęli Mateusz Wysota (66%)
i Weronika Szeląg (62%).
Średnia z przedmiotów przyrodniczych to 59,4%, a najlepsze wyniki osiągnęli: Weronika
Szeląg (89%), Adrian Adamczyk
(75%) oraz Klaudia Wilińska
(71%).
Średnia z angielskiego na
poziomie podstawowym wyniosła 91,5%, a na poziomie
rozszerzonym 74%. Podstawę najlepiej napisali: Aleksandra Bińczak (100%), Klaudia Wilińska
(97%), Weronika Szeląg (93%),
Adrian Adamczyk (90%) i Mateusz Wysota (78%). Rozszerzenie najlepiej zdali: Klaudia Wilińska (83%) i Aleksandra Bińczak
(80%). Język niemiecki zdawały
3 osoby, średnia wyniosła 41,5 %.
W Gimnazjum w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic
w Starym Waliszewie do egzaminu gimnazjalnego podeszło 19
uczniów klasy trzeciej.
Średni wynik z języka polskiego wyniósł 65,1%, a tę część najlepiej napisali: Natalia Gurajek i
Szymon Trojanowski (po 94%),
Aleksander Olejniczak (84%) i
Alicja Lisiewska (81%). Średnia z
historii i WOS-u wyniosła 50%, a
najwyższe wyniki osiągnęli Aleksander Olejniczak (97%) i Natalia Gurajek (94%). Średni wynik
z przedmiotów przyrodniczych to
46,1%, a najlepiej tę część napisali Aleksander Olejniczak (82%) i
Natalia Gurajek (79%)

Średni wynik z matematyki
wyniósł 42,5%, a najlepsi byli Natalia Gurajek (93%) i Aleksander
Olejniczak (79%).
Język obcy – język angielski
w Starym Waliszewie zdawało w
tym roku 16 osób, 3 wybrały język niemiecki. Średni wynik z angielskiego na poziomie podstawowym wyniósł 57,3%, a tę część
najlepiej napisali: Natalia Gurajek (100%), Kacper Stolarczyk
(98%) Aleksander Olejniczak
(95%) i Patryk Plewka (93%).
Średnia z rozszerzenia to 39,2%,
a tę część najlepiej napisali: Aleksander Olejniczak (93%) oraz Natalia Gurajek i Kacper Stolarczyk
(po 85 %). Średnia z j. niemieckiego wyniosła 68,3%, z trójki zdających najlepszy wynik uzyskała
Alicja Lisiewska (78%).
W opinii dyrektor szkoły młodzież napisała egzamin gimnazjalny na miarę swoich możliwości.
Gmina Bolimów
W Gimnazjum w Bolimowie do egzaminu przystąpiły
w tym roku dwie klasy, łącznie
31 uczniów. Z historii i WOS uzyskali oni 59% punktów, z języka
polskiego 67,9%, z przedmiotów
przyrodniczych – 49,4%, z matematyki 43,8%, z języka angielskiego 67,2% na poziomie podstawowym i 43,8% na rozszerzonym,
a z języka niemieckiego 54,8% na
poziomie podstawowym.
Z języka polskiego najlepiej
wypadli: Julia Paprocka -94%,
Weronika Florczak – 88%, Aleksandra Furmańczyk – 84%, Justyna Przybylska – 84%, Jakub
Kobuszewski i Kamila Skrońska
– po 84%, Hubert Zagajewski i
Radosław Kozłowski – po 91%.
Z historii i WOS najlepsi byli:
Jakub: Kobuszewski – 88%,
Aleksandra Prokop, Sandra
Strzelczyk, Julia Paprocka, Dominik Kordzi – po 78%. Z matematyki najlepsze były Julia Pa-

ŚREDNI WYNIK EGZAMINU Z CZĘŚCI PRZYRODNICZEJ DLA DANEJ SZKOŁY (W %)
75
70
65
60

powiat łowicki: 54,1%

55

woj. łódzkie: 53%

74,7

60,5

59,4

58,7

57,1

54,8

54,5

52,5

52,0

51,7

51,6

49,1

48,9

48,3

47,8

47,3

47,1

46,1

45,5

44,8

Gim. Nr 2 Łowicz

Sobota

Błędów

Łaguszew

Popów

Gim. Nr 3 Łowicz

Zduny

Dzierzgówek

Kompina

Kocierzew

Bolimów

Bielawy

Domaniewice

Gim. Nr 4 Łowicz

Kiernozia

Łyszkowice

Stary Waliszew

Sanniki

Gim. Nr 1 Łowicz

40

Gim. Pijarskie

50
45

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NŁ NA PODSTAWIE INFORMACJI ZEBRANYCH Z DANEJ SZKOŁY

17

22 czerwca 2017

PRZEMYSŁAW
JABŁOŃSKI
dyrektor Pijarskich
Szkół Królowej Pokoju
– Jesteśmy bardzo
zadowoleni z wyników
egzaminu. Cieszymy
się, że po raz kolejny
wykorzystaliśmy
zdolności naszych
uczniów stawiając im
wysokie wymagania,
a teraz wszyscy mamy
satysfakcję. W uzyskaniu
wyników znacznie
wyższych od średniej
krajowej pomagało
bardzo wiele zajęć
dodatkowych, również
w ferie i soboty oraz
indywidualizacja pracy.
Na ten sukces miała
też wpływ duża liczba
laureatów (5) i finalistów
(4) w konkursach
kuratoryjnych. Będziemy
z tą młodzieżą pracować
nadal, bo w większości
wybrała pijarskie liceum.
procka – 86% oraz Milena Bugaj
– 76%. Z części przyrodniczej najlepszym wynikiem może się pochwalić Julia Paprocka – 89%.
Na poziomie podstawowym
najlepsze wyniku uzyskali: Julia
Paprocka – 93%, Kamila Skowrońska – 90%, Justyna Przybylska
– 88%, Aleksandra Furmańczyk –
i Sandra Strzelczyk – po 83%, zaś
na poziomie rozszerzonym najlepsze wyniki odnotowały: Julia
Paprocka – 85% oraz Aleksandra
Furmańczyk – 78%.
Z języka niemieckiego na poziomi podstawowym najlepsi byli:
Jakub Kobuszewski – 80%, Radosław Kozłowski – 78% oraz Aleksandra Prokop – 75%.
Gmina Chąśno
W Gimnazjum w Błędowie
do egzaminu przystąpiła jedna
klasa licząca 28 uczniów. Z historii i WOS uzyskali oni średni
wynik 64,4%, z języka polskiego
71,4%, z przedmiotów przyrodniczych 58,7, z matematyki 62,1, z
języka angielskiego 65,9% na poziomie podstawoweym i 50,1% na
rozszerzonym. Z historii i WOS
najlepsi byli Sebastian Gać –
97%, Michał Gajda 94% i Miłosz
Brzozowski – 94%. W części polonistycznej Miłosz Brzozowski
zdobył 97%, Michał Gajda 94%,
a Dorota Muras, Karolina Muras
i Karolina Płuska po 91%.

W części z przedmiotów przyrodniczych najlepszy był Sebastian Gać, zdobywając 93%.
W części matematycznej bezbłędne okazały się Dorota Muras
i Karolina Muras – obie po 100%.
93% zdobył natomiast Kamil Płuska.
Z języka angielskiego na poziomie podstawowym 100% zdobyli Dorota Muras i Miłosz Brzozowski. Michał Gajda miał 98%,
a Krystian Pięta i Damian Rosłoniak po 93%. W części rozszerzonej najlepszy, z wynikiem 90%,
był Michał Gajda.
– Nauczyciele i dyrektor są zadowoleni z wyników egzaminu
gimnazjalnego, bowiem one odzwierciedlają oceny wystawione
na koniec roku szkolnego – informuje nas dyrektor szkoły Dorota Osowska. – Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu
uczniów skutkują dobrymi wynikami procentowymi. Nasi uczniowie są dobrze przygotowani do
dalszej nauki.
Gmina Domaniewice
W Gimnazjum Publicznym
w Domaniewicach do egzaminu
przystąpiło 49 osób (dwie klasy).
Z języka polskiego uzyskali średni wyniki na poziomie 66,1%.
Najwyższy wynik osiągnęła Julia Szuflińska, która uzyskała 97%
oraz Natalia Ziarnik – 94%.
Średnia dla szkoły w części dotyczącej historii i Wiedzy o Społeczeństwie to 59,1%. Najlepiej
poradziły sobie: Julia Szuflińska
(94%) oraz Magdalena Karwacka (91%).
Z części matematycznej wynik średni dla całej szkoły to:
38%. Najwyższy rezultat uzyskała
Klaudia Stopczyk (97%). Bardzo
dobrze poradziła sobie także Patrycja Reczulska (93%).
W części przyrodniczej gimnazjaliści osiągnęli wynik średni na
poziomie 48,3%. Najlepszy rezultat osiągnęła Klaudia Stopczyk,
której udało się zgromadzić 89%
możliwych do zdobycia punktów. Warto tu jednak dodać, na
co zwraca uwagę dyrektor szkoły Marzena Sadowska, że w skali kraju tylko 2% zdających osiągnęło lepszy wynik w tej części
egzaminu.
Gimnazjaliści z Domaniewic
z języka angielskiego na poziomie
podstawowym osiągnęli średnią
na poziomie 57,4%, zaś na rozszerzonym 38%. Trójka uczniów
osiągnęła na „podstawie” wynik
100%. Byli to: Magdalena Karwacka, Natalia Ziarnik i Hubert
Dziuda. W części rozszerzonej
bliski ideału wynik (98%) uzyskała Patrycja Reczulska.
Część uczniów Gimnazjum Publicznego zdecydowła się zdawać
egzamin na poziomie podstawowym z języka niemieckiego.
→
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Osiągnęli oni wynik średni na
poziomie 59,3%. Najlepiej napisała go Julia Szuflińska (83%).
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95
90
85
80
75
70

woj. łódzkie: 67%
powiat łowicki: 65,7%

65

57,3

56,6

55,4

54,8

52,4

51,9

Stary Waliszew

Gim. Nr 4 Łowicz

Kompina

Popów

Gim. Nr 1 Łowicz

Łyszkowice

64,8
Łaguszew

57,4

65,9
Błędów

Domaniewice

66,6
Sanniki

58,8

67,2
Bolimów

Kocierzew

67,9
Dzierzgówek

60,7

70,7
Bielawy

Zduny

71,7
Gim. Nr 3 Łowicz

61,9

82,0
Gim. Nr 2 Łowicz

Kiernozia

91,5

50

Sobota

55

94,0

60

Gim. Pijarskie

Gmina Kiernozia
W tym roku w Gimnazjum
w Kiernozi egzamin pisało 33
uczniów (jeden nie przyszedł)
z dwóch klas. Średnia z historii i
wiedzy o społeczeństwie wyniosła
59%, z języka polskiego – 73,3%.
W części matematyczno-przyrodniczej średnie były niższe i wyniosły z przedmiotów przyrodniczych
47,3%, a z matematyki – 47,4%.
Egzamin z języka angielskiego
na poziomie podstawowym pisało
31 osób. Średnia wyniosła 61,9%,
zaś na poziomie rozszerzonym –
36,8%. Średnia z języka niemieckiego (egzamin z tego języka napisało 3 uczniów) wyniosła 44,2%.
Z historii najlepiej egzamin napisała Katarzyna Majer, która uzyskała 100%. Oprócz niej dobrymi
wynikami z historii może pochwalić się Mikołaj Tymoszczuk, który
zdobył 88%. Język polski: Natalia
Cieslak – 97%, Paulina Dutkiewicz
– 94%. Przedmioty przyrodnicze:
Katarzyna Majer – 89%. Matematyka: Aleksandra Milewska – 90%,
Katarzyna Majer – 90%, Dominik
Plichta – 90%. Język angielski (profil podstawowy): Michalina Pilich
– 88%, Dominik Plichta – 88%.
– Z części rozszerzonej języka
angielskiego nie mamy się czym
pochwalić. Staram się nie komentować średnich wyników wszystkich
uczniów łącznie, ponieważ mają
one charakter statystyczny, a średnią szkoły może zaniżyć jeden czy
dwóch słabszych uczniów – powiedziała nam dyr. Elżbieta Krystecka.
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angielskiego najlepsza była Justyna Modelewska z wynikiem 85%.
Najlepsze wyniki z języka polskiego uzyskali: Justyna Modelewska – 97%, Bogusława Maciągowska – 91%, Patrycja Tomaszkiewicz
i Bartosz Kret – po 84%. Z historii
i WOS najlepsze wyniki: Monika
Czapnik – 75%, zaś Justyna Modelewska, Bogusława Maciągowska,
Patrycja Tomaszkiewicz, Bartosz
Kret i Przemysław Lenart uzyskali po 72%. Z matematyką najlepiej poradzili sobie: Justyna Modelewska i Bogusława Maciągowska
– obie miały po 97%, zaś Bartosz
Kret zdobył 91%. Z przedmiotów
przyrodniczych najlepiej wypadli:
Justyna Modelewska – 86%, Patrycja Tomaszkiewicz – 82% i Bogusława Maciągowska – 71%.
W Gimnazjum w Kocierzewie Płd. do egzaminu przystąpiło 22 uczniów z jednej klasy.
Z przedmiotów w bloku humanistycznym osiągnęli wyniki: z historii i WOS 57,7%, zaś z języka polskiego 67,9%. Najlepsza
z przedmiotów humanistycznych
była Izabela Madanowska, której
udało się zdobyć 94% z języka polskiego oraz 88% z historii.
W części matematyczno-przyrodniczej gimnazjaliści uzyskali:
51,6% z przedmiotów przyrodniczych oraz 48,4% z matematyki.
Z tą częścią egzaminu najlepiej poradził sobie Jakub Staniszewski,
który z przedmiotów przyrodniczych zdobył 86%, a z matematyki
97% wszystkich pkt..
Jako język obcy nowożytny
uczniowie tej szkoły zdawali język
angielski, z którego na poziomie
podstawowym uzyskali 58,8%, zaś
na poziomie rozszerzonym 36,5%.
Na poziomie podstawowym najlepiej napisała egzamin angielskiego Karolina Kaczmarek – 98%,
na rozszerzeniu Sandra Grzywacz
i Izabela Madanowska – obie uzyskały po 80%.

Gmina Kocierzew Płd.
W Gimnazjum w Łaguszewie egzamin gimnazjalny napisało 12 uczniów z jednej klasy.
Z części humanistycznej osiągnęli wynik 69,37%: z historii i WOS
64,91% oraz z języka polskiego
73,83%. W części matematyczno-przyrodniczej uczniowie zdobyli średni wynik 59,25%, uwzględniając podział na bloki tematyczne:
z przedmiotów przyrodniczych
57,08%, z matematyki 62,41%.
Uczniowie tej szkoły wybierali
na egzaminie angielski i niemiecki, jako język obcy, który zdawali.
Z języka angielskiego egzamin pisało 11 uczniów, a ich średnia wyników na poziomie podstawowym
to 64,81%, z rozszerzenia mieli
35,27%.
Język niemiecki pisała tylko Bogusława Maciągowska, który zdobyła 85% na poziomie podstawowym i aż 90% z rozszerzenia.
Z języka angielskiego na poziomie podstawowym najwyższymi
osiągnięciami mogą pochwalić się:
Justyna Modelewska – 95%, Monika Czapnik – 90% i Sylwia Kazimierczak – 90%. Spośród wybierających rozszerzenie z języka

Gmina Łowicz
W Gimnazjum w Popowie
egzamin gimnazjalny napisało

54 uczniów z 3 klas. Z historii
i WOS uzyskali 58%, z języka
polskiego 72,1%, z przedmiotów
przyrodniczych 54,8%, z matematyki 55,9%, z języka angielskiego:
na poziomie podstawowym 54,8%
i na poziomie rozszerzonym
31,2%. Troje uczniów uzyskało maksymalną ilość 100% punktów z języka polskiego, a byli to:
Patrycja Koper, Sandra Malińska
i Jagoda Aniszewska. Dodatkowo
Jagodzie udało się zdobyć 97%
z historii i WOS oraz 100% z matematyki.
Jagoda Aniszewska i Natalia
Staniszewska miały zagwarantowane 100% z bloku przedmiotów
przyrodniczych, gdyż obie uczennice zostały laureatkami olimpiady. Dobrze z matematyki wypadli
też: Natalia Imiołek i Kamil Tomaszkiewicz – oboje uzyskali po
89%. Z języka angielski na poziomie podstawowym 100% zdobyli
Jakub Miazio i Kamil Tomaszkiewicz. Kamil dodatkowo uzyskał
88% z angielski na poziomie rozszerzonym.
Gmina Łyszkowice
W Gimnazjum w Łyszkowicach do egzaminu przystąpiło 45 uczniów w dwóch klasach.
Z historii oraz wiedza o społeczeństwie uzyskali średni wynik 51,4%,
z języka polskiego 63,9%, z przedmiotów przyrodniczych 47,1%,
a z matematyki 39,7%. Język angielski na poziomie podstawowym
zakończył się w tej szkole wynikiem 51,9%, a na poziomie rozszerzonym – 34,3%. Język niemiecki
na poziomie podstawowym (przystąpiło 10 uczniów) zakończył się
średnim wynikiem 39,5.
Z historii i wiedzy o społeczeństwie najlepszy w tej szkole okazał
się Dominik Kobierzycki z wynikiem 84 %. 78% miał Jakub Kroc,
a Klaudia Grabowicz i Rafał Siatkowski po 75%. Dominik Kobierzycki był również najlepszy z języka polskiego, zdobywając 91%.
Bardzo dobre wyniki mieli też:
Klaudia Grabowicz – 88%, Aleksandra Wawrzyńczak – 81%, Pau-

lina Marat – 81% i Wiktor Sobieszek – 81%.
W przedmiotach przyrodniczych najlepszy był Jakub Kroc –
79%, a Dominik Kobierzycki miał
75%. Z matematyki Dominik Kobierzycki uzyskał 86%, a Klaudia
Grabowicz – 83%.
Dominik Kobierzycki był również najlepszy z języka angielskiego, zdobywając 95% na poziomie
podstawowym i 93% na rozszerzonym. Na poziomie podstawowym
bardzo dobre wyniki zanotowali też Kacper Pel – 95%, Samanta
Bełc – 88% i Piotr Placek – 85%.
Gmina Nieborów
W Gimnazjum nr 2 w Dzierzgówku egzamin gimnazjalny pisało 45 uczniów z dwóch klas.
Z Historii i WOS uzyskali średni wynik 63%, z języka polskiego
71,9%, z przedmiotów przyrodniczych 52%, zaś z matematyki
49,7%. Uczniowie tej szkoły zdawali zarówno język angielski, jak
i niemiecki. Z języka angielskiego
uzyskali wynik: na poziomie podstawowym 67,9%, zaś na poziomie rozszerzonym 50,3%. Z języka niemieckiego uzyskane przez
nich wyniki to: na poziomie podstawowym 59,1%, zaś na poziomie rozszerzonym 50%. Najlepiej
z egzaminem poradziła sobie Weronika Dzik – ze wszystkich części
egzaminu uzyskała średnią 94%
(91% – język polski, 94% – historia
i WOS, 90% – matematyka, 96%
– część przyrodnicza, 98% – język
angielski podstawa, 93% – język
angielski rozszerzenie). Wysokie
wyniki w części humanistycznej
osiągali też: Maciej Grotkowski
(91% – język polski, 91% – historia), Mateusz Multan (91% – historia) i Aleksandra Jurkiewicz (94%
– język polski). Wysokimi wynikami z matematyki mogą pochwalić
się Mateusz Multan – 97% i Magdalena Wieczorek – 93%. Z języka angielskiego maksymalną ilość
100% punktów zdobył Szymon
Cichal. Wysokie wyniki mieli
też: Szymon Krysiak – 95%, Konrad Kosmatka – 95%, Mateusz
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Multan i Martyna Wojda – oboje
po 90%.
Egzamin w Gimnazjum
w Kompinie pisało 34 uczniów
z 2 klas. Średnia z historii i wiedzy
o społeczeństwie wyniosła 64,7%,
z języka polskiego 71,8%, z przedmiotów przyrodniczych – 51,7%,
z matematyki – 48,7%. Zdecydowana większość uczniów pisała
test z języka angielskiego. Średnia
z poziomu podstawowego wyniosła 55,4%, poziomu rozszerzonego
– 32,7%. Język niemiecki: 65% na
poziomie podstawowym i 87,5%
na poziomie rozszerzonym.
Dwie osoby z Gimnazjum
w Kompinie uzyskały po 100%:
Natalia Kubel z języka polskiego
oraz Monika Gala z angielskiego
na poziomie podstawowym. Z historii najwyższe średnie uzyskali:
Monika Gala – 97%, Magdalena
Kozioł – 94%, Aleksandra Miziołek – 94%, Szymon Zwoliński –
91%, Maksymilian Wójcik – 91%.
Z języka polskiego najwyższe
średnie (oprócz „setki” Natalii Kubel) uzyskali: Monika Gala, Patrycja Czapnik, Jakub Zimny – po
97%, Zuzanna Kotyńska i Magdalena Kozioł – po 94%, Maksymilian Wójcik – 91%.
Matematykę najlepiej napisali:
Marcin Klimkiewicz – 90%, Szymon Zwoliński – 83%, Maksymilian Wójcik – 79%.
Część przyrodniczą najlepiej napisali: Jakub Zimny i Maksymilian
Wójcik zdobyli po 86%, Magdalena Kozioł i Szymon Zwoliński – po
82%, Marcin Klimkiewicz – 79%.
Poziom podstawowy języka angielskiego najlepiej napisali: Monika Gala – 100%, Szymon Zwoliński i Marcin Klimkiewicz – po
95%, Aleksandra Bilczewska, Patrycja Czapnik i Sebastian Dziuda – po 90%. Poziom rozszerzony
z jęz. angielskiego napisał najlepiej
Szymon Zwoliński uzyskując 85%.
Język niemiecki na poziomie podstawowym najlepiej napisali: Aleksandra Miziołek – 90%, Zuzanna
Kotyńska – 80%. Niemiecki na poziomie rozszerzonym napisała najlepiej Aleksandra Miziołek – 88%.
– Jeśli chodzi o całościowe podejście do egzaminu, to najlepiej
go napisał, łącznie z częścią językową, Szymon Zwoliński. Bardzo
dobre wyniki całościowe uzyskały
też Aleksandra Miziołek i Monika
Gala. Moim zdaniem średnie wyniki są zbieżne z wynikami z egzaminów próbnych oraz z oczekiwaniami. Uważam, że uczniowie
napisali na miarę możliwości. Zamieszanie wokół gimnazjów nie
miało u nas negatywnego wpływu na uczniów. Cieszy tez to, że
w grupie uczniów nie było bardzo
niskich wyników – komentuje dyrektor Gimnazjum w Kompinie
Włodzimierz Gratys.
Gmina Sanniki
W Gimnazjum im. Książąt
Mazowieckich w Sannikach do

egzaminu przystąpiło 57 uczniów
z dwóch klas. Średnia z historii
i wiedzy o społeczeństwie wyniosła 51,9% (średnia powiatu gostynińskiego – 56%), z języka polskiego – 64,9% (średnia powiatu
gostynińskiego – 68,1%), przedmioty przyrodnicze uczniowie napisali średnio na 45,5% (średnia
powiatu gostynińskiego – 49,7%),
zaś matematykę 39,9% (średnia
powiatu gostynińskiego – 40,4%).
Z języka angielskiego na poziomie podstawowym średnia wyniosła 66,6% (średnia powiatu
gostynińskiego – 62,5%), języka
niemieckiego – 45,5% (średnia
powiatu gostynińskiego – 50,1%),
a z języka angielskiego na poziomie
rozszerzonym 60% (średnia powiatu gostynińskiego – 42,9%).
Najlepiej w każdej części egzaminu (zarówno humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej jak i językowej) wypadło 2
uczniów: Julia Tarka oraz Norbert Piotr Panek.
– Mój komentarz może być
tylko taki, że mogłoby być lepiej. W porównaniu do średnich
powiatowych czy wojewódzkich
rozpiętości są duże. Mamy grupę
dzieci bardzo dobrych, ale jest też
grupa dzieci słabszych, a średnie
wyniki to statystyka... – powiedział nam dyrektor gimnazjum
Dariusz Wachowicz.
Gmina Zduny
Do egzaminu przystąpiło 49
uczniów z trzech klas Gimnazjum
w Nowych Zdunach.
Średnia, jaką uzyskali z historii i WOS wyniosła 62,9%, z języka polskiego 70,7, z przedmiotów
przyrodniczych 52,5%, z matematyki – 47,6%, z języka angielskiego
na poziomie podstawowym – 60,7,
na poziomie rozszerzonym – 39,6.
Najlepiej z testem z języka polskiego poradzili sobie: Julia Fijałkowska – 94%, Bartłomiej Białas
– 94%, Kacper Zawiślak – 94%,
Weronika Jagusiak – 91%, Kamil
Kołaczyński – 91%, Szymon Wieteska – 91%, Dawid Ulanowski –
91%, Nikodem Wójcik – 91%.
Najlepsze wyniki z historii i wos
należą do: Jakuba Jarosza – 100%,
Julii Miziołek – 97%, Nikodema
Wójcika – 97%, Bartłomieja Białasa – 97%, Julii Fijałkowskiej –
94%, Kacpra Zawiślaka – 94%,
Dominiki Pilich – 91%.
Matematyka: Julia Fijałkowska – 100%, Szymon Wieteska – 100%, Nikodem Wójcik
– 100%, Kamil Kołaczyński –
97%, Zuzanna Bogus – 93%, Daria Koza – 93%, Bartłomiej Białas – 93%, Julia Miziołek – 90%.
Część przyrodnicza: Julia Miziołek – 96%, Nikodem Wójcik
– 89%, Julia Fijałkowska – 82%,
Bartłomiej Białas – 82%.
Najlepsze wyniki z języka angielskiego uzyskali: Szymon Wieteska – 100% z części podstawowej
i rozszerzonej i Nikodem Wójcik –
100% z części podstawowej i rozszerzonej, Julia Miziołek – 100%
z części podstawowej oraz 88%
z rozszerzonej, Natalia Szewczyk –
95% z części podstawowej, Daria
Koza – 95% z części podstawowej
oraz Jakub Jarosz – 93% z części
podstawowej.
Dyrektor szkoły Jolanta Gajewska uważa, że uczniowie napisali
egzamin na miarę swoich możliwości. – Wynik jest odzwierciedleniem ocen w trakcie całej edukacji w gimnazjum. Cieszymy się
z tego, że z części humanistycznej
i matematyczno-przyrodniczej nie
odbiegamy od średniej krajowej.
W tym roku mamy wielu uczniów,
którzy zdobyli po 100% możliwych punktów, jesteśmy z nich
bardzo dumni!
aa, ewr, kl, mak, mwk, tm
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Aktualności
Zmarł honorowy obywatel
miasta Peter Ramisch

Peter Ramisch był potomkiem
rodziny, która przed wojną posiadała w Łodzi kilka zakładów
dziewiarskich. W Głownie Ramischowie mieli kilkudziesięciohektarową działkę rekreacyjną, której
ozdobą była willa.
Posiadłość Ramischów w czasie
wojny została zajęta przez Niemców. W okresie powojennym cały
ich majątek został upaństwowiony. Ramischowie wyemigrowa-

URZĄD MIEJSKI W GŁOWNIE/WWW.GLOWNO.PL

W dniu 3 czerwca,
w wieku 92 lat, zmarł
Honorowy Obywatel
Miasta Głowna
– Peter Ramisch.

Peter Ramisch

li do Szwajcarii. Peter Ramisch
i jego brat Jan nie zapomnieli jednak
o Głownie. W 1974 roku odwiedzili miasto. Potem przyjeżdżał do

niego sam pan Peter. Bracia wspierali na różne sposoby Państwowy
Dom Dziecka, na którego użytkowanie przekazano willę Ramischów przy ul. Karasickiej.
Peter Ramisch do końca żywo
interesował się sprawami Głowna.
Był nawet członkiem Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Głowna, wspierał także działalność Muzeum
Regionalnego. Pomimo tego, że
mogli odzyskać swój utracony
majątek, Ramischowie w 2005 r
zgodzili się przekazać swoją posiadłość na rzecz Lasów Państwowych. Przebudowaną willę przy
Karasickiej przekazano w użytkowanie Domowi Pomocy Społecznej. Peter Ramisch został honorowym obywatelem miasta w 2006 r.
Więcej o Peterze Ramischu
i jego rodzinie napiszemy w jednym z kolejnych wydań Wieści
z Głowna i Strykowa w naszej rubryce wspomnieniowej.
kl

Warszawa | Uczniowie z Gimnazjum nr 2

Uczestniczyli w tworzeniu uchwały
W tym roku dwoje uczniów
Gimnazjum nr 2 im. Jana
Wegnera w Łowiczu –
Aleksandra Pawelec 3B oraz
Grzegorz Basiński 3A –
wzięło udział w XXIII sesji
Sejmu Dzieci i Młodzieży,
który co roku organizowany
jest 1 czerwca.
Tego dnia przedstawiciele młodzieży z całej Polski zasiadają
w ławach sejmowych i mogą na
własnej skórze poczuć, jak wygląda
praca posła. Ola i Grzegorz mogli
w tym uczestniczyć jako autorzy
pracy o postaci bp. Alojzego Orszulika i powstaniu Seminarium
Duchownego w Łowiczu w budynku po łowickich koszarach,
napisanej do projektu na temat:
„Przestrzeń publiczna jako miejsce
wolne od symboli propagujących
systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”.
W przeddzień obrad dla uczestników zorganizowano wycieczkę po Warszawie śladem miejsc,
w których swoją historię zapisały osoby powiązane z władzą komunistyczną, a także bohaterowie,
REKLAMA

bez których nie byłoby dziś wolnej Polski. Trasa prowadziła przez
północną i południową część warszawskiej Pragi, gdzie można było
zobaczyć m. in. stare budynki pełniące niegdyś funkcję ukrytych
więzień.
Po powrocie z wyjazdu nadszedł czas na ewentualne składanie propozycji poprawek do projektu uchwały, stworzonego przez
uczniowską komisję. Do późnych
godzin wieczornych trwały rozmowy między grupami o rozbieżnych poglądach, jednak udawało
się dojść do konsensusu.
Na sali obrad obecni byli marszałek sejmu oraz wicemarszałkowie, rzecznik praw dziecka, wiceminister edukacji i szef IPN, którzy
wygłosili na początek krótkie przemówienia. Zadano trzy pytania do
wiceminister edukacji, przygotowane wcześniej przez podkomisje.
Odpowiedzi nie w pełni satysfakcjonowały młodych posłów.
Potem przyszedł czas na wystąpienia młodych posłów, w których
nie unikano ostrych i dosadnych
słów oraz gestów, sala znacznie się
ożywiła, dochodziło do krzyków,
ostrych głosów sprzeciwu, ale też

Ochrona przyrody | Nowelizacja „lex Szyszko”

Wycinkę drzew trzeba
zgłosić do urzędu
17 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy
o ochronie przyrody, która zaostrza liberalne
przepisy dotyczące wycinki drzew, które weszły
w życie 1 stycznia 2017 roku.
Najważniejsza zmiana polega
na tym, że właściciel nieruchomości musi zgłosić zamiar wycięcia
drzewa do swojego urzędu miasta
lub gminy.
Urzędnicy mają 14 dni na dokonanie oględzin działki. Jest to
potrzebne do tego, aby sprawdzić
stan faktyczny nieruchomości oraz
czy nie podlega ona przepisom dotyczącym ochrony zabytków lub
ochrony przyrody. Gdyby okazało się, że taka ochrona obowiązuje,
gmina w ciągu 14 dni wydać musi
sprzeciw wobec planowanej wycinki. Jeśli nie ma przeciwwskazań, właściciel nieruchomości nie
otrzyma żadnego pisma, ponieważ ma obowiązywać tzw. milcząca zgoda. Wycinkę może w takiej
sytuacji przeprowadzić. Wcześniej
otrzymanie decyzji administracyjnej było konieczne do przeprowadzenia wycinki. Uzyskanie jej - ze
względu na tryb wydawania decyzji - zajmowało około 1,5 miesiąca. Teraz czas ten ulegnie skróceniu.

Paweł Gawroński, naczelnik
Wydziału Spraw Komunalnych
w Urzędzie Miejskim w Łowiczu
powiedział nam, że przed wprowadzeniem nowych przepisów
od stycznia tego roku, do urzędu wpływało kilka - kilkanaście
wniosków o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew tygodniowo. Od 1995 roku na pewno (tak
długo pracuje w tym wydziale)
zawsze przeprowadzana była wizja lokalna, pomimo, że przepisy
prawa nie nakładały na urząd takiego obowiązku. Ale brak takiej
wizji mógł być powodem podważenia wydanej już decyzji administracyjnej, więc urzędnicy chcieli
tego uniknąć.
– Jeździliśmy i będziemy jeździć
na te wizje – podkreśla naczelnik.
Wyjaśnia też, że według nowych
przepisów tylko 4 przypadki pozwolą urzędowi na sprzeciw wobec wycinki drzewa: gdy rośnie
ono w strefie ochrony konserwatorskiej, gdy jest zabytkiem przyrody,
gdy nieruchomość położona jest

Nadal obowiązują
surowe kary za
samowolną wycinkę
drzew, które wynoszą
dwukrotność obwodu
pnia w centymetrach
razy 500 zł
na obszarze chronionym (jakimkolwiek, dotyczy to nie tylko rezerwatów, parków krajobrazowych,
ale także Natury 2000), gdy ochrona nieruchomości lub jej zieleni jest
zapisana w planach miejscowych.
Paweł Gawroński w rozmowie
z nami przypomina, że nikogo nieznajomość prawa nie chroni. Zwraca uwagę, że nadal obowiązują surowe kary za samowolną wycinkę
drzew, które wynoszą dwukrotność
obwodu pnia w centymetrach razy
500 zł. Rząd zapowiadał wprawdzie, że zostaną one złagodzone,
ale żadne nowe rozporządzenie ministra środowiska w tej sprawie nie
ukazało się, więc obowiązuje dotychczasowe.
mwk

Grzegorz Basiński i Ola Pawelec

RZUT OKIEM | PRZEDSZKOLAKI W SZKOLE

gromkich braw. Na koniec odbyło się głosowanie dotyczące poprawek oraz całości uchwały. Mimo
znacznych sprzeciwów udało się ją
uchwalić. Podkreślała ona konieczność większych starań ze strony
państwa w celu rozpowszechniania wiedzy o lokalnych bohaterach.
Przyjęcie uchwały spotkało się z
owacjami na stojąco, choć część
niezadowolonych posłów ostentacyjnie wyszła z sali. Nie doszło do
żadnych protestów czy okupowania mównicy, o których rozpisywały się media poprzedniego dnia. 

Przedszkolaki z Kiernozi w ramach
„przygotowań” do opuszczenia
murów przedszkola gościły 14
czerwca w miejscowej, sąsiadującej
z przedszkolem, szkole podstawowej.
Zajęcia dla przedszkolaków
zorganizowała Iwona Marciniak wraz
z uczniami z klasy III. Dzieci obejrzały
klasy, gazetki ścienne, wystawki prac
uczniów oraz zeszyty i podręczniki
szkolne. Zajęły też miejsca w ławkach,
by „poczuć się jak uczniowie”.
Rozwiązywały zagadki, popisywały się
znajomością liter i rozwiązywały proste
zadania matematyczne. opr. mak

PRZEDSZKOLE W KIERNOZI

Głowno | Przykra wiadomość ze Szwajcarii
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Okruchy życia
ODESZLI OD NAS | 2.06.2017–17.06.2017
2 czerwca:
Renata Molenda, l.54.
3 czerwca:
Tadeusz Kozarski, l.82
4 czerwca:
Franciszek Mroczkowski, l.86.
5 czerwca:
Julian Górczyński, l.83.
6 czerwca:
Marian Walczak, l.72.
 7 czerwca:
Anna Sujkowska, l.49.

 13 czerwca:
Stanisław Jaśniewski, l.67;
Kazimierz Raczyński, l.83.
 15 czerwca:
Zygmunt Wosik, l.88.
 16 czerwca:
Zofia Kaczmarczyk, l.84.
 17 czerwca:
Marcin Śliwkiewicz, l.23,
Bratoszewice; Sławomir
Morawski, l.50; Jan Michalak,
l.86.

WSPOMNIENIA | POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

Janusz Gajda (1948-2016)

Janusz Gajda
(1948-2016)
Był świetnym nauczycielem
matematyki, zarażającym
pasją, a przy tym
wychowawcą kładącym
zawsze nacisk na kulturę,
rzetelność i sumienność.
W szkole przy ulicy
Powstańców 1863 roku
(dzisiejszym Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3)
przepracował 36 lat, w każdej
chwili gotowy służyć pomocą
uczniom, absolwentom,
kolegom i koleżankom
nauczycielom. Prywatnie był
znany z wielkiej miłości do
książek i teatru.


REKLAMA

Janusz Gajda urodził się 22
czerwca 1948 roku w Łowiczu.
Jego matka Wanda pochodziła ze Zdun, zaś ojciec Franciszek
z pobliskich Strugienic. Janusz był
najstarszym z trzech braci, pozostali to Jerzy i Ryszard. Od 1955
roku rodzina mieszkała w Zdunach.
Tam Janusz zaczynał edukację.
Najpierw w szkole podstawowej,
potem w Liceum Ogólnokształcącym. Maturę zdał w 1966 roku.
Później studiował matematykę
na Wydziale Matematyki, Fizyki
i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Jego specjalizacją była matematyka teoretyczna. Niedługo
po obronie pracy magisterskiej,
w 1975 roku znalazł zatrudnienie
jako nauczyciel matematyki w istniejących od czterech lat szkołach
przy Pracujących Zakładach Przemysłu Pończoszniczego „Syntex”.
Odtąd przez 36 lat, do przejścia na
emeryturę w 2011 roku, związany
był z tą placówką, która stale się
rozwijała, od stycznia 1987 roku
przekształciła się w Zespół Szkół
Zawodowych nr 3. Od 2002 roku
do dziś jest to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
Za pracę otrzymał nagrodę kuratora i 16 nagród dyrektorskich.
Był wychowawcą wielu klas,
w pewnych okresach nawet po
dwóch na raz. – Na pewno matematyka teoretyczna była dla niego czymś więcej niż sposobem
zarabiania na życie, była prawdziwą pasją – wspomina jego młodsza koleżanka z pracy Bożena Felczyńska-Pieklak. – Szczególny
nacisk kładł na wyprowadzanie
dowodów, co w tamtych czasach
było najważniejszą umiejętnością
na maturze. Żeby to lepiej wytłumaczyć, zostawał z uczniami na
przerwach albo po lekcjach. Często przepracował cały dzień bez
kanapki czy herbaty, bo zbyt absorbowały go te dowody. Można
powiedzieć, że z wielką namiętnością prowadził długie i zawiłe matematyczne dyskusje z Janem Sieczkowskim czy Leszkiem
Wojdą, byłymi dyrektorami szkoły i matematykami.

Bożena
Felczyńska-Pieklak
wspomina też niespotykaną
otwartość Janusza Gajdy i jego
gotowość pomocy. Często bywało tak, że trzeba było otwierać
szkołę w sobotę czy w niedzielę,
ponieważ on umówił się na bezpłatne konsultacje ze swoimi byłymi uczniami, którzy mieli jakieś
problemy z matematyką na studiach – a wielu z nich studiowało włókiennictwo na Politechnice Łódzkiej. – Był też taką naszą
drugą biblioteką szkolną – mówi
Bożena Felczyńska-Pieklak. – Bo
gdy okazywało się, że jakiejś potrzebnej akurat książki szkoła nie
ma szkolnych w zasobach, było
duże prawdopodobieństwo, że Janusz ją ma. Chętnie pożyczał zarówno innym nauczycielom, jak
i uczniom.
– Jako koledzy i koleżanki ceniliśmy go za życzliwość, uprzejmość i kulturę – wspomina dalej Bożena Felczyńska-Pieklak.
– Kierownictwu szkoły też musiało być na rękę to, że praktycznie
nigdy nie odmawiał, mogę chyba
zaryzykować stwierdzenie, że nigdy nie powiedział „nie” przełożonemu. Bardzo miło wspominaliśmy oczekiwanie na każde jego
imieniny, przed którymi zawsze
jeździł do Warszawy i stał godzinami, żeby dostać dla nas oryginalne czekoladki Wedla i pączki
Bliklego.
Inną jego cechą była doskonałą pamięć i istny „komputer
w głowie”. Kiedy zobaczył na ulicy twarz któregoś z absolwentów,
nawet po latach bezbłędnie potrafił podać imię, nazwisko, klasę. Nauczyciele wspominają też,
że był niedoścignionym mistrzem
w układaniu planów lekcji tak,
żeby każdy był zadowolony. Robił
to dużo lepiej niż teraz służące do
tego programy komputerowe.
– Atrybutem, który kojarzył
się z profesorem najbardziej,
był zegarek – wspomina Zdzisław Kryściak, uczeń i wychowanek Janusza Gajdy. – Niezwykle punktualny co do sekundy,
dokładny i skrupulatny. Do klasy
wchodził przed lekcją, by otwo-

rzyć ją równo z dzwonkiem.
Wśród młodych ludzi wtedy miał
opinię osoby wielce pozytywnej,
a przy tym nieco ekscentrycznej.
Na pewno był jednym z tych, którzy zarażali pasją. Nie tylko matematyczną, bo bardzo dużo mówił
nam o innych swoich miłościach
– literaturze i o teatrze. Nie wiem,
jak on to robił, ale przynajmniej
raz w miesiącu załatwiał w bardzo przestępnych cenach wyjazdy
do teatru, na bardzo różne sztuki
różnych autorów, tragedie, komedie, operetki, opery. Myślę, że niewiele osób w czasach szkoły średniej tak dużo obcowało ze sztuką
teatralną jak w naszej szkole. Jak
to często bywa z uczniami, chyba
naprawdę zacząłem go doceniać
dopiero po latach, myślę, że podobnie moi koledzy z klasy.
Janusz Gajda nigdy nie założył
rodziny. Brat Jerzy wspomina, że
absorbowała go przede wszystkim
praca z młodzieżą, a po przejściu
na emeryturę opieka nad mamą.
Koledzy z pracy zauważyli, że to
szkoła była dla niego jak rodzina.
Przez większość życia mieszkał
w domu rodzinnym w Zdunach.
– Miał własne mieszkanie w Łowiczu, ale można powiedzieć, że
w nim tylko „pomieszkiwał” – mówił nam Jerzy Gajda. – Zawsze
najlepiej czuł się w Zdunach, zawsze tam powracał. Po śmierci taty
w 1992 roku został już właściwie
na stałe przy mamie, którą się opiekował. Można powiedzieć, że była
to taka obustronna opieka. Mama
praktycznie do 90. roku życia pozostawała osobą sprawną i energiczną, brat jej pomagał, ale ona
jemu też, chociażby w gotowaniu.
Rodzina wspomina, że był człowiekiem skromnym i skrytym. Na
pewno nie należał do osób, które lubią opowiadać o sobie, dużo
chętniej wysłuchiwał innych. Trudno było powiedzieć, o czym tak naprawdę w danej chwili myśli, co
przeżywa, jakie ma problemy. Najwięcej rozmawiał ze szwagrem,
który też był nauczycielem, a mówili na ogół o szkole – i jak wspomina rodzina, były to rozmowy
wyjątkowo namiętne.
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Bielawy | Złote Gody

Uroczystość Złotych Godów
zorganizowano dla nich 16 czerwca w pięknie udekorowanej szkolnej sali gimnastycznej w Bielawach, a poprzedziła ją msza św.
odprawiona w intencji jubilatów
w kościele Nawiedzenia N.M.P.
przez proboszcza ks. Marka Grabskiego, który przyznał się, że sam
obchodzi w tym roku 42-lecie
święceń kapłańskich.
Po przybyciu do szkoły pary obchodzące złote gody zajęły honorowe miejsca, a powitała je i wszystkich zebranych kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Wiesława Jaśniewska. Medalami udekorowali szczęśliwych małżonków wójt
gm. Bielawy Sylwester Kubiński
wraz z przewodniczącym Rady
Gminy Andrzejem Zimińskim. Tegoroczni odznaczeni to: Marianna
i Edward Bendowie z Rulic, Zofia
i Józef Czerwińscy z Oszkowic,
Teresa i Tadeusz Dałkowie z Bogu-

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Dziesięć par z terenu
gminy Bielawy, które
sakramentalne „tak”
powiedziały sobie
pół wieku temu,
zostało odznaczonych
prezydenckimi Medalami
za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie.

Szczęśliwi mimo upływu lat. Złote Gody w Bielawach.

mina, Teresa i Jan Dróżkowie z Borówka, Danuta i Jan Gaudysińscy
z Bielaw, Grażyna i Józef Małasińscy z Bielaw, Honorata i Stefan Sitkiewiczowie ze Starego Waliszewa, Irena i Zdzisław Wiechnowie
z Soboty, Halina i Stanisław Wieteskowie z Soboty oraz Ewa i Marian
Woźniccy z Zakrzewa.
Oprócz medalu, każda para
otrzymała również piękny bukiet kwiatów, a bliscy jubilatów
uwieczniali te wyjątkowe chwile
na zdjęciach.
Po ceremonii wszystkich zaproszono na występ artystyczny
dzieci z przedszkola z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Sobocie, które w ludowych wierszach i piosenkach przypomniały
bohaterom spotkania o urokach

okresu zalotów i życia we dwoje. Nie mogło zabraknąć chóralnie odśpiewanego „Sto lat!” dla
szczęśliwych par. Śmiałe pięcio- i sześciolatki zasłużyły na
gromkie brawa i takimi zostały
nagrodzone. Po występie, jubilatów oraz ich bliskich zaproszono
na lampkę szampana i poczęstunek. To był moment, w którym
udało nam się porozmawiać z kilkoma parami – o narodzinach ich
miłości i późniejszym wspólnym
życiu.
Państwo Woźniccy z Zakrzewa
brali ślub przed półwieczem 16 lipca w Bielawach. Pani Ewa wspomina, że było bardzo ciepło i była
piękna pogoda. Narzeczeni pochodzili z tej samej wsi, znali się od
dziecka. Wspólne 50 lat, patrząc

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Miłość na medal!
Teresa i Tadeusz Dałkowie. Jubilaci z Bogumina chwilę po dekoracji
Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

z dzisiejszej perspektywy, minęło
im bardzo szybko.
Inni jubilaci, Teresa i Tadeusz Dałkowie, ślub cywilny brali
na Wielkanoc, 23 marca, a związek swój przypieczętowali ślubem
kościelnym 20 maja. Poznali się
na zabawie tanecznej w Popowie
Głowieńskim. Pani Teresa pochodzi z Mięsośni w gminie Głowno,
do gminy Bielawy sprowadziła się
do męża.
– Tak mi w oko wpadła, że już
do końca zostanie! – powiedział
pan Tadeusz. Małżonkowie doczekali się dwóch synów, mają też gromadkę wnucząt – dwoje dorosłych
i dwoje maluchów.
Pan Stefan Sitkiewicz ze Starego
Waliszewa swoją przyszłą żonę poznał na zabawie w Dmosinie, dokąd jeździł motocyklem. Pani Honorata pochodziła właśnie z parafii
Dmosin i właśnie tam młodzi pół

wieku temu stanęli na ślubnym kobiercu – 15 kwietnia 1967 r., dokładnie w urodziny pana młodego.
– W sobotę była ładna pogoda,
a w niedzielę śnieg padał – wspomina kwietniową przeplatankę
pani Honorata. W Waliszewie, dokąd sprowadziła się do męża, szybko się zadomowiła i zyskała przyjaciół. Nawet bardziej spodobało
jej się tam niż w rodzinnych stronach. Przez dekady wspólnego
życia obydwoje małżonkowie byli
ze sobą szczęśliwi. Doczekali się
syna, dwóch córek oraz wnuków.
– Te pięćdziesiąt lat przeszło
szybko, jakby z bata strzelił. Życie minęło nam bardzo wesoło, naprawdę jesteśmy zadowoleni. Modlimy się o zdrowie – oby dalej
nam dopisywało – mówią.
ewr
Galerię zdjęć z wizerunkami
wszystkich 10 par zamieszczamy
na www.lowiczanin.info.

Tum pod Łęczycą | Zaproszenie

Pół wieku po 1000-leciu

PARAFIA TUM

Własnego potomstwa nigdy nie
miał, ale bardzo lubił inne dzieci
w rodzinie – dwie bratanice, które były jego chrześniaczkami oraz
bratanka. Nigdy nie odmawiał, jeśli któreś poprosiło go o pomoc
w matematyce. Zawsze pamiętał
o szeroko rozumianej rodzinie.
Miał w zwyczaju w każde święta
wysyłać krewnym kartki pocztowe z życzeniami – tradycyjne, pisane ręcznie. Życzeń przesyłanych
przez SMS czy e-maila nie uznawał. W ogóle, w odróżnieniu od
braci, nie należał do entuzjastów
informatyki czy nowinek technologicznych.
Był też zapalonym czytelnikiem, bibliofilem i filatelistą. Czytał przeróżne książki, niekoniecznie związane z dydaktyką czy
matematyką, fascynował się także literaturą piękną. Jerzy Gajda
wspomina, że w czasach, kiedy
o zdobycie książek było trudno, brat niemal stawał na głowie,
żeby zamówić konkretne pozycje
i mu się to udawało – a w domu
pod zgromadzonymi woluminami
niemal uginały się półki. Był przy
tym świetnie obeznany w nowościach wydawniczych, wiedział,
co kiedy się ukazuje, czasem nawet zamawiał dla siebie daną pozycję jeszcze przed jej wydaniem.
Znaczki pocztowe zbierał do
mniej więcej 50. roku życia, potem odpuścił, ale klasery zachował. Po przejściu na emeryturę jego ulubionym zajęciem były
prace przy domu. Uwielbiał sadzić i pielęgnować drzewka czy
inne rośliny.
Był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Można powiedzieć, że formalnie należał do tej
partii i z nią sympatyzował, nigdy
jednak nie był czynnie zaangażowanym działaczem. W pewnym
stopniu interesowały go sprawy
samorządowe i polityczne, ale nie
na tyle, by sam chciał znaleźć się
w ich centrum. Ludowe przekonania odziedziczył po rodzicach.
Rodzina zgodnie mówi, że Janusz odszedł za szybko, zbyt niespodziewanie. Miał wprawdzie
problemy z sercem i inne dolegliwości, ale nic nie wskazywało
na to, że jego życie jest zagrożone. 24 czerwca 2016 roku pojechał zawieźć matkę do przychodni
w Zdunach. Wysadził ją, po czym
miał poszukać miejsca do zaparkowania. Wówczas zasłabł. Mimo
interwencji ratowników nie udało
się go uratować. Spoczął na cmentarzu parafii św. Jakuba Apostoła
w Zdunach.
Zarówno dla rodziny, jak i dla
wszystkich znajomych był to duży
szok i zarazem strata, z którą do tej
pory trudno się pogodzić.
tm
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Rok 1966 w Tumie. W środku pod baldachimem kard. Prymas Stefan Wyszyński, na prawo od niego ówczesny
abp. metropolita krakowski Karol Wojtyła, z lewej abp. metropolita poznański Antoni Baraniak.

11 czerwca minęło 50 lat od obchodów Milenium Chrztu Polski
w Tumie łęczyckim, w których
wzięli udział m.in. ówczesny Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński
i metropolita krakowski kard. Karol
Wojtyła. Wydarzenie to zgromadziło wtedy ok. 7 tys. wiernych. Służba Bezpieczeństwa planowała m.in.
nie dopuścić do „wrogich” wystąpień uczestników zgromadzenia,
a także dokumentować wystąpienia duchownych i osób świeckich
uczestniczących w uroczystościach.
Pomimo wielu przeszkód ze strony
władz, braku przychylności urzędników, szalejącej propagandy antykościelnej, zastraszania wiernych,
łódzkie uroczystości milenijne stały
się wielką manifestacją wiary, miłości do Chrystusa, przywiązania do

Kościoła Katolickiego i Ojczyzny,
która w osobie Mieszka I przyjęła
chrzest.
Po 50 latach od tego wydarzenia
będziemy dziękować Bogu za ten
czas. Mszy św. w dniu 25.06.2017
r. będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, a homilię wygłosi Prymas senior abp Henryk Muszyński. Uroczystość rozpocznie
się o godz. 12.00 w archikolegiacie. Oprawę muzyczną przygotuje
chór SOLI DEO z parafii pw. Św.
Andrzeja Apostoła w Łęczycy oraz
orkiestry dęte z Tumu, Góry św.
Małgorzaty i Łęczycy. To również
kolejne wydarzenie wpisujące się
w 25. rocznicę powstania diecezji
łowickiej. Stąd zaproszenie kierujemy do wszystkich mieszkańców
diecezji.
pn

Film | „Obłoki śmierci – Bolimów 1915”

Finisz społecznej zbiórki na dokończenie filmu

ARCHIWUM PRYWATNE

Jeszcze niecałe 5 dni, do
poniedziałku, 26 czerwca,
do godz. 18.00 można
wspierać cegiełkami
dokończenie filmu
dokumentalnego „Obłoki
śmierci – Bolimów 1915”
na portalu PolakPotrafi.pl.

Pojawienie się Jakuba Smeli w mundurze na Dniach Łowicza było
okazją do robienia sobie z nim zdjęć. Ze sceny przypominał o kończącej
się zbiórce na film.

O filmie pisaliśmy obszernie
w nr 20/2017 NŁ, kiedy odwiedziliśmy z aparatem plan zdjęciowy w Bolimowie. Fabularyzowany dokument historyczny będzie
opowiadał o rozgrywającej się
w dolinach rzek Rawki i Bzury bitwie pozycyjnej wojsk rosyjskich
i niemieckich, podczas której po

raz pierwszy w tej części Europy
i na taką skalę zastosowano broń
chemiczną.
Według źródeł historycznych
Niemcy wykorzystali pod Bolimowem 12.000 butli z ciekłym
chlorem – toksycznym odpadem
z koncernów chemicznych. Na
skutek jego działania, w konwulsjach, konali nie tylko żołnierze
wrogich wojsk rosyjskich, ale także walczący po obu stron bratobójczej wojny Polacy. Film przybliża też sylwetkę wynalazcy tej
śmiercionośnej broni, którym był
chemik niemieckiego pochodzenia i noblista – Fritz Haber. Przed
atakiem chemicznym pod Bolimowem nie powstrzymało go nawet samobójstwo żony.

Pomysłodawcą oraz reżyserem
filmu opowiadającego o lokalnej
historii jest pochodzący z Bolimowa Ireneusz Skruczaj, którego
na planie wspiera grono młodych
i zaangażowanych filmowców.
Większość materiału zrealizowali z własnych oszczędności i z pomocą lokalnej społeczności.
Produkcja filmowa przerosła
jednak budżet, jakim dysponowali filmowcy, dlatego została uruchomiona zbiórka na dokończenie
filmu na portalu Polakpotrafi.pl.
Właśnie upływają jej ostatnie dni.
Jak mówi nam zajmujący się
promocją filmu Jakub Smela, im
bliżej ukończenia akcji, tym widzi
coraz większą mobilizację osób
wspierających ukończenie filmu,

dlatego wierzy, że uda się uzbierać pełną sumę.
– Udało się zrealizować etap
zdjęć i trwają przygotowania do
dalszej obróbki materiału filmowego. Jeżeli społeczna zbiórka zakończy się sukcesem, film będzie
miał premierę w kinach w całym
regionie jeszcze jesienią tego roku
– mówi nam Jakub Smela. – Jeżeli
nie uda się zebrać brakującej kwoty
– wszystkie składki zostaną zwrócone do donatorów zgodnie z regulaminem akcji crowdfundingowych. Akcjonariusze nie ponoszą
zatem żadnego ryzyka – dodaje.
W budżecie produkcji brakuje
jeszcze ponad 25.000 zł. Na osoby
biorące udział w zbiórce czekają
nagrody.
aa
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Reportaż
Łowicz | Dni Łowicza 2017 – w tym roku bardzo młodzieżowo

Dwudniowa zabawa na Starym Rynku
W sobotę zagrali: Saszan, happysad i Feel. Pierwsza na scenie
pojawiła się popularna przede
wszystkim wśród młodych odbiorców Saszan. Artystka, która
tak naprawdę nazywa się Roksana Pindor i pochodzi z Żyrardowa, jest nie tylko piosenkarką, ale
też blogerką. To właśnie w internecie rozpoczęła się jej muzyczna kariera. Początkowo publikowała bowiem piosenki w serwisie
You Tube.
Wkrótce Saszan została zauważona przez wytwórnię My
Music, z którą podpisała kontrakt
płytowy. W 2014 roku pojawił się
jej pierwszy album, zatytułowany
„RSP”.
Na łowickiej scenie 23-letnia
wokalistka wykonywała zarówno
piosenki z „RSP”, jak i kawałki,
które dopiero mają się znaleźć na
kolejnym krążku. Choć na występie Saszan ludzie dopiero zaczęli
powoli schodzić na Stary Rynek,
to pod sceną zebrała się spora
grupka jej młodych fanów. Sympatycy znali na pamięć wszystkie
jej teksty. Zaraz po koncercie nie
omieszkali zaś wziąć od swojej
ulubienicy autografów.
Kolejnego wykonawcy nie
trzeba było specjalnie przedstawiać. Pochodzący ze Skarżyska-Kamiennej happysad (pisownia
REKLAMA

celowo z małej litery, tak bowiem
należy zapisywać nazwę zespołu
– przyp. red.) grał już w Łowiczu
dwukrotnie, ostatnio w 2010 roku,
także na Dniach Łowicza. Abstrahując jednak od ilości występów w mieście nad Bzurą, happysad to jeden z najpopularniejszych
w kraju zespołów grających alternatywną muzykę rockową.
Licznie zgromadzeni fani kapeli nie mogli czuć się po koncercie zawiedzeni, a i postronni
słuchacze się nie nudzili. Zespół
zagrał w Łowiczu naprawdę
świetnie. W bardzo dobrej formie wokalnej był zarówno frotman, autor tekstów, gitarzysta
Kuba „Quka” Kawalec. Pozostali członkowie happysadu także
nie odstawali. Warto tu dodać, że
grupa nie opiera się tylko na typowo rockowym brzmieniu: gitary, basu i perkusji, ale chętnie
korzysta także z saksofonu, instrumentów klawiszowych i różnego rodzaju syntezatorów.
W Łowiczu happysad zaprezentował utwory z całego przekroju swojej kariery. Były więc
kawałki z nowego albumu „Ciało
obce”, jak i znane nie tylko fanom
zespołu „Zanim pójdę” czy „Łydka”.
Pierwszy dzień dwudniowych
obchodów Święta Miasta za-

TOMASZ MATUSIAK

Za nami tegoroczne Dni Łowicza, zorganizowane
w weekend po święcie Bożego Ciała. W tym roku
wykonawców prezentujących się na scenie wybierali
w głosowaniu internauci, co miało niemały wpływ
na oblicze imprezy i wyraźne „odmłodzenie” widowni.
Gwiazdami na scenie byli m.in. Feel, happysad,
Dawid Kwiatkowski i Video.

Dawid Kwiatkowski na scenie Dni Łowicza.

mknął występ najbardziej rozpoznawalnej kapeli tego dnia, czyli grupy Feel. Również i ta bijąca
swego czasu rekordy popularności grupa w przeszłości bywała
w Łowiczu (grała także w Maurzycach). W porównaniu do happysadu, w katowickim zespole widać było wyraźnie kto jest
w niej postacią numer 1. To oczy-

wiście wokalista grupy – Piotr
Kupicha. Pozostali muzycy, nie
licząc gitarzystów, grali schowani
z tyłu sceny.
Ubrany w skórzany strój
– przypominający kostium motocyklisty – wokalista, wraz z kolegami, śpiewał w Łowiczu najbardziej znane kawałki, takie jak:
„A gdy jest już ciemno” czy „Jak

anioła głos”, ale też cover zespołu
Bon Jovi „It's My Life”.
Widownia,
zwłaszcza
w pierwszych rzędach, chętnie
śpiewała z Piotrem Kupichą popularne przeboje zespołu Feel.
Publiczność na występie zespołu zebrała się bardzo licznie, choć
można było odnieść wrażenie, że
w przypadku kapeli z Katowic

najwięcej było widzów zainteresowanych zobaczeniem świetnie
znanego z radia i telewizji artysty niż stricte fanów muzyki grupy Feel.
Dni Łowicza to także szereg
imprez towarzyszących, jak VIII
Puchar Burmistrza w szachach
szybkich na OSiR, wystawa „Pan
radca Klimecki” w łowickim od-
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Saszan zaśpiewała piosenki ze swojej płyty RSP oraz dopiero mające
znaleźć się na kolejnym albumie.

Fanki Dawida Kwiatkowskiego podczas koncertu chciały być jak najbliżej niego.

Dzień drugi
zdominowany
przez młodzież
Drugiego imprezy dnia do wyjścia na Stary Rynek zachęcała letnia, słoneczna aura. Zabawa na
scenie rozpoczęła się o 16.30 blokiem atrakcji dla dzieci „Pamparampa”. Pierwszy koncert rozpoczął się o 17.30. Zagrał miejscowy,
działający od 2012 roku, zespół
coverowy The Thrill. W zaprezentowanym repertuarze znalazły się
wielkie przeboje muzyki rockowej. – Dobrze, że jest The Thrill,
bo to chyba jedyny tu wykonawca dla mojego pokolenia, czyli ludzi 50+ – stwierdził Adam Zagórowski z Żychlina. – Brakuje mi
w tym roku kogoś takiego jak Oddział Zamknięty, Dżem czy Lady
Pank, więc dobrze przynajmniej

posłuchać ich coverów. Wystarczy
się rozejrzeć i od razu widać, że to
młodzi wybierali zespoły i młodzi
na nie przyszli.
Wielu młodych fanów, a jeszcze więcej fanek z niecierpliwością wyczekiwało na godzinę
18.30. Zgodnie z planem, pojawił
się wówczas Dawid Kwiatkowski.
21-letni piosenkarz, któremu sławę w całej Polsce przyniosły między innymi występy w programie
„Taniec z gwiazdami”, również
w Łowiczu i okolicach cieszy się
dużym uwielbieniem młodzieży.
Można to było usłyszeć w niedzielę, kiedy dziesiątki fanek z pamięci śpiewały wraz z nim.
– Byliśmy na koncertach
i wczoraj, i dzisiaj, dla nas najlepsi byli Saszan i oczywiście Dawid
Kwiatkowski – mówili Agnieszka

JAKUB LENART

dziale Archiwum Państwowego
w Warszawie czy wystawa prac
Agnieszki Kopczyńskiej i Jadwigi Dębskiej, warsztaty w Muzeum
czy spacery z PTTK. Dla najmłodszych dostępne były karuzele
i inne zabawy przy Starym Rynku.
Tradycją jest już jedna z najszybciej przemieszczających się
pielgrzymek, czyli bieg sztafetowy na Jasną Górę, organizowany
po raz szósty. W tym roku wzięło w nim udział aż 19 biegaczy
(w tym wielu przedstawicieli Służby Więziennej), którzy,
zmieniając się na trasie, pokonali
dystans przeszło 180 km. Dziękując im za to burmistrz Krzysztof
Jan Kaliński już zapowiedział, że
bieg – jako stała tradycja – również w przyszłym roku odbędzie
się w czasie Dni Łowicza.

Lider zespołu happysad Kuba Kawalec.

TOMASZ MATUSIAK

Grzyb i Jacek Rusek. Na koncercie Dawida Kwiatkowskiego byli
po raz pierwszy. Jacek podkreślał, że jest on świetnym piosenkarzem, zaś Agnieszka dodała, że
też bardzo przystojnym.
– Jest przystojny, ma piękny
głos i emanuje pozytywną energią – o swoim idolu zgodnie mówiły Dominika Kopeć i Karolina Wawrzyńska. – Ten koncert to
były super emocje i super energia.
Na żywo widziałyśmy go po raz
pierwszy i na pewno nie ostatni.
– Dawid to mój przyszły mąż!
– rzuciła jedna z dziewcząt. – Mój!
Mój! Mój! – natychmiast zareagowały zazdrosne koleżanki. Jedyne
co mogło nieco rozczarować podekscytowane fanki, to brak możliwości spotkania z ich idolem po
koncercie. Dawid Kwiatkowski
śpieszył się jednak na samolot,
grał bowiem tego dnia jeszcze jeden koncert.
Ostatnim muzycznym akcentem tegorocznych Dni Łowicza
był koncert pop-rockowej grupy
Video, która również może pochwalić się wiernym fanklubem
i licznymi sympatykami, także
w Łowiczu i okolicach. Największe fanki – głównie nastolatki pochodzące z różnych województw
– jeżdżą z zespołem po całej Polsce, pomagają w przygotowaniach
do koncertów i sprzedaży gadżetów. Duża ich grupa nie ominęła
Dni Łowicza.
– Fanką Video jestem od siedmiu lat, jeżdżę wszędzie tam,
gdzie oni grają – mówiła nam
Paulina Kalinowska. – Pomijając
to, że grają fantastyczną muzykę,
uwielbiam ich też za to, że są po
prostu fajnymi ludźmi, z którymi
można miło porozmawiać i spędzić czas. Czasem się dziwię, że
jeszcze nie mają nas dość.
– Ponieważ córka jest niepełnoletnia, ja też jeżdżę z nią na koncerty – mówiła nam Bożena Flis,
mama Oktawii. – W tamtym roku
byłyśmy na około 40. Na Dniach
Łowicza jesteśmy przez dwa
dni, ponieważ Oktawia uwielbia
nie tylko Video, ale również Saszan czy Dawida Kwiatkowskiego. Zresztą ja sama się przy tym
świetnie bawię, znam na pamięć
wszystkie ich teksty!
Nie udało się sprowadzić na
Dni Łowicza Zenka Martyniuka – którego domagało się wielu
internautów, ale panowie z Video
zrobili w jego stronę mały ukłon,
wykonując własną, rockową przeróbkę hitu „Przez twe oczy zielone” – była to jedna z przygotowanych przez nich muzycznych
niespodzianek.
Następną dużą imprezą w Łowiczu będzie festiwal Księżackie
Jadło – ale to dopiero po wakacjach.
jl, tm

Wojciech Łuszczykiewicz i Marek Kisieliński z zespołu Video.
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TOMASZ MATUSIAK

Gitarzysta Video Marek „Kisiel” Kisieliński.

Fanki Video. Pochodzą z różnych stron Polski, spotykają się
na koncertach ulubionego zespołu.

REKLAMA
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Na początku procesji niesiony był krzyż.

MARCIN KUCHARSKI

MARCIN KUCHARSKI

Fotoreportaż

Najświętszy Sakrament był niesiony pod baldachimem trzymanym przez dumnych ze swojego stroju łowiczaków.

Łowicz | Boże Ciało w Księstwie Łowickim 2017

Tysiące wiernych i turystów

Bielanki w strojach łowickich sypały kwiaty przed Najświętszym Sakramentem.

MARCIN KUCHARSKI

Azjatka fotografowała Boże Ciało wykorzystując do tego tablet.

To nie była procesja, w której uczestniczyły tylko starsze panie, ale całe pokolenia.

MARCIN KUCHARSKI

MARCIN KUCHARSKI

Procesja przeszła w tym roku
zmienioną trasą – między innymi
po to, by ominąć źle wyglądającą część ulicy Zduńskiej. Decyzja
o zmianie trasy wzbudzała kontrowersje, między innymi z tego
względu, że trzeba było wyłączyć
z ruchu większą niż do tej pory
część miasta, a dostępne parkingi
nie są z gumy. Kłopotów z parko-

MARCIN KUCHARSKI

Barwna procesja
eucharystyczna na Boże
Ciało od dawna przyciąga
do Łowicza rzeszę wiernych
oraz turystów chcących nie
tylko uczestniczyć w ważnej
uroczystości religijnej, ale
również zobaczyć na własne
oczy „jak to jest z tym
słynnym łowickim Bożym
Ciałem”. Wszakże nasza
procesja jest znana na całym
świecie, a od ubiegłego
roku wpisana na krajową
listę niematerialnego
dziedzictwa kulturowego
UNESCO.

Chwila odpoczynku po długiej procesji w cieniu katedry.
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Obrywanie gałązek z konarów brzozy, którymi przystrojone są ołtarze
podczas Bożego Ciała, to też już element naszej tradycji.

MARCIN KUCHARSKI

Turyści chcieli oglądać przede wszystkim piękne łowiczanki i przystojnych łowiczaków niosących feretrony, chorągwie, sztandary.

MARCIN KUCHARSKI

Nie sposób nie wyjąć aparatu i nie robić zdjęć, widząc piękne
łowiczanki w pięknych strojach – mówił pasjonat fotografii Artur Rożniata
(pierwszy z prawej).

wych profili było jeszcze tego samego dnia kolorowych od łowickich pasiaków:
„3ci raz w łowickiej procesji
#Łowicz” – twittował i zamieścił
zdjęcie córki w pięknym stroju łowickim Stach 1910 – z urodzenia

Bryczką jechali także: przewodniczący Rady Miejskiej Michał Trzoska,
mer Montoire-sur-le-Loir Guy Moyer oraz burmistrz Krzysztof Kaliński.

łowiczanin z Bratkowic, mieszkający od kilku lat poza Łowiczem.
„Jeśli #BozeCialo to tylko
w #Łowicz :) #PolskaJestPiękna
#folklor” – pisał Paweł Czekalski.
Chwalono nie tylko nas, ale też
i dodatkowe rozwiązania ułatwiające uczestniczenie w atrakcjach
z okazji Bożego Ciała w Łowiczu:
„Zabierz dzieciaki pociągiem do
#Łowicz. Usłysz, że jak podstemplujesz na Rynku bilety, to wracacie gratis. @KolejLodzkie, robicie to dobrze.” – twittował Robert
Rutkowski.
Wzorem ubiegłych lat, przy
każdym z ołtarzy odczytywane
były fragmenty Ewangelii w kilku językach. Nie mogło zabraknąć też słów w łowickiej gwarze.
Osoby, które nie mogły uczestniczyć w procesji, mogły wysłuchać transmisji całej uroczystości
na częstotliwości 107,00 FM.
W tym roku wreszcie zadbano
o porządne nagłośnienie na trasie
całej procesji. Nagłośnieniem za-

jął się w tym roku Urząd Miejski.
– Zobaczycie jaka będzie różnica. Będzie bardzo dobrze – mówił
w rozmowie z NŁ wiceburmistrz
Bogusław Bończak i nie mylił się.
Po uroczystościach kościelnych
przed godziną 14.00 z ul. 11 Listopada wyruszyła na Nowy Rynek „Parada Pasiaków”. Przeszła
ulicami: 11 Listopada, Al. Sienkiewicza, Sikorskiego, Kurkową
i Stanisławskiego na na Nowy Rynek. Uczestniczyło w nim wiele osób w strojach łowickich, ale
wydaje się, że nieco mniej niż
w samej procesji – może dlatego,
że grupa była zwarta – nie tak rozciągnięta jak procesja. Tradycją
jest też przejazd bryczką władz
miejskich oraz Księżanki i Księżaka Roku (przypomnijmy, że po
niedawnym konkursie są to Anna
Kapusta i Robert Fortuński).
Wokół rynku swoje stoiska
z rękodziełem rozstawili łowiccy twórcy ludowi. Można było
uczestniczyć w bezpłatnych

MARCIN KUCHARSKI

W Paradzie Pasiaków, która odbywa się po procesji, uczestniczą co roku – jadąc bryczką – Księżanka i Księżak
Roku. Tym razem byli to: Anna Kapusta i Robert Fortuński.

MARCIN KUCHARSKI

waniem nie dało się uniknąć, ale
wydaje się, że tragedii nie było.
Zapowiadając uroczystości proponowaliśmy mieszkańcom, żeby
nie wyruszali w czwartek do miasta samochodami i wygląda na to,
że wiele osób tak właśnie postąpiło.
Procesja wyruszyła z łowickiej katedry po mszy świętej
o godzinie 10.30. Pierwszy ołtarz zorganizowano przy kościele pijarskim, kolejne przy „Mazowieckiej”, sklepie „Kasia”
na skrzyżowaniu ul. 3 Maja
i Tkaczew, a ostatni na Starym
Rynku przed dzwonnicą katedry. Trasę procesji wypełnili turyści, chcący oglądać nie tylko
dostojników kościelnych, przedstawicieli miasta, rządu czy ambasadorów, ale przede wszystkim
piękne łowiczanki i przystojnych
łowiczaków niosących feretrony,
chorągwie, sztandary itd. W procesji uczestniczyli m.in. ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce
Jonathan Knott wraz z rodziną,
wojewoda łódzki Zbigniew Rau,
delegacja z zaprzyjaźnionego
z Łowiczem francuskiego miasta
Montoire-sur-le-Loir oraz posłowie Piotr Polak (PiS) i Tadeusz
Woźniak (Solidarna Polska).
Można by rzec, że tradycyjnie już łowickie Boże Ciało odbiło się szerokim echem we wszelakich mediach społecznościowych.
Wiele facebookowych i twittero-
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Ostatnie przygotowania tuż przed procesją Bożego Ciała.

Bobiki kolorowe jak łowickie stroje ludowe jak co roku ustawiały się
wzdłuż ul. Starzyńskiego.

warsztatach ludowych, np. z garncarstwa, rzeźbiarstwa, koronkarstwa, wikliniarstwa, wycinankarstwa, hafciarstwa itp. W tym
czasie na scenie można było oglądać występy zespołów ludowych.
Konferansjerką zajęli się twórczyni ludowa Anna Staniszewska
i gawędziarz Eligiusz Pietrucha.
Wystąpiło łącznie 7 zespołów.
Tradycją łowickiego Bożego
Ciała są też „bobiki” oraz wesołe miasteczko. Stragany rozstawiły się wzdłuż ul. Starzyńskiego,
a karuzele i strzelnice na placu
przy ul. Kaliskiej.

Jak co roku nie obyło się bez
incydentów. – Policja interweniowała kilka razy, ale były to tylko
drobne incydenty – powiedziała
nam rzecznik prasowa łowickiej
KPP Urszula Szymczak. Interweniowała też straż pożarna gasząc popołudniowy, nieduży pożar suchej trawy w sąsiedztwie
wesołego miasteczka przy Kaliskiej.
mak
Zapraszamy do obejrzenia
dwóch dużych galerii zdjęć z Bożego Ciała w Łowiczu na stronie
www.lowiczanin.info.
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Aktualności
Bobrowniki | Peregrynacja Obrazu Nawiedzenia

Ikona przyjechała samochodem-kaplicą z kościoła p.w. św.
Ducha wraz z delegacją z tamtejszej parafii z ks. proboszczem Władysławem Moczarskim. Wierni
oczekiwali na jej przybycie pod kapliczką w Parmie. Tam jako pierwsi witali ikonę bp Wojciech Osial
i proboszcz parafii w Bobrownikach ks. Piotr Sapiński.
W uroczystej procesji, z pieśnią
na ustach, do kościoła obraz nieśli m.in. strażacy, matki i ojcowie,

AGNIESZKA ANTOSIEWICZ

Trwa peregrynacja
kopii obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej
po diecezji łowickiej.
We wtorek, 13
czerwca, nawiedzenie
przeżywała parafia
w Bobrownikach.

W uroczystej procesji do kościoła nie zabrakło dziewcząt ubranych
w łowickie stroje, one też niosły przez pewien czas obraz.

młodzi mężczyźni i dziewczyny,
nauczyciele oraz ministranci i lektorzy. Wiele osób zadecydowało
się tego dnia ubrać łowickie stroje i galowe mundury, a atmosferę

wielkiego święta wyczuwało się
obserwując przystrojoną wizerunkami Matki Bożej oraz flagami
i wstążkami wieś. Drogę, po której
szła procesja, bielanki obsypywały

Bełchów | Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
Parafia pw. św. Macieja Apostoła w Bełchowie kopię ikony Matki
Bożej Częstochowskiej przyjmowała 16 czerwca.
Parafianie i ich goście wyszli
w procesji z kościoła do skrzyżowania z drogą krajową nr 70, gdzie
obraz został przywieziony w samochodzie-kaplicy. Jako pierwsi
powitali go, poprzez złożenie pocałunków na ramie, ks. biskup Józef Zawitkowski i proboszcz ks.
Paweł Staniszewski. Ewangeliarz
przekazał proboszczowi o. Marian
Galas – rektor łowickiego zgromaREKLAMA
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Tłum wiernych witał Czarną Madonnę

Oprawę muzyczną zapewniła procesji strażacka orkiestra dęta.

kwiatami. Dalsze uroczystości były
już kontynuowane w świątyni.
Wówczas z obrazem pożegnał
się duszpasterz parafii św. Ducha
wraz z jedną z rodzin z parafialnej wspólnoty. W imieniu wspólnoty pod wezwaniem Matki Bożej
Jasnogórskiej powitania dokonali tamtejszy ks. proboszcz oraz rodzina Cichalów z Parmy: Sylwester
z małżonką Anną oraz córkami
Aurelią i Alicją oraz rodzicami
pana Sylwestra – Henryką i Ireneuszem. Słowa powitania wypowiedziała też delegacja młodzieży.
Przekazanie ikony do parafii
w Bobrownikach w dekanacie
Łowicz-Katedra zapoczątkowało ostatni etap nawiedzeń w naszej
diecezji. Pożegnanie obrazu nastąpi 24 czerwca w Łowiczu – o uroczystościach z tym związanych piszemy w osobnym artykule. Jako
kolejna nawiedzenie przeżywać
będzie diecezja warszawsko-praska.
aa

dzenia oo. pijarów, u których obraz
przebywał podczas święta Bożego
Ciała.
Następnie, już z obrazem, wierni powrócili do kościoła tą samą
drogą. Ikonę nieśli kolejno: członkowie rady parafialnej, nauczyciele, członkowie Parafialnego Kręgu
Domowego Kościoła, młodzież,
samorządowcy, sołtysi, lektorzy
i strażacy – ci ostatni wnieśli ją do
kościoła. Podczas zatrzymań procesji rozważano „siedem boleści
Matki Bożej”.
Słowo powitalne wygłosili tam
dzieci, młodzież i ich rodzice. Eucharystii przewodniczył ks. bp Józef Zawitkowski. Później nastąpiło
całonocne czuwanie.
tm

MARCIN KUCHARSKI

Matka Boża Jasnogórska w świątyni swego imienia

W powitaniu Matki Bożej Częstochowskiej brał udział m.in. poczet
sztandarowy szkół pijarskich.

Łowicz | Obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Z kaplicy biskupa
do kościoła pijarskiego
W uroczystość Bożego Ciała, 15
czerwca, obraz Matki Bożej Częstochowskiej nawiedził kościół ojców pijarów w Łowiczu. Uroczystości powitalnej i krótkiej procesji
przewodniczyli biskup pomocniczy diecezji łowickiej Wojciech
Osial razem z rektorem zgromadzenia ojców pijarów o. Marianem
Galasem SP.
Podczas teoretycznej przerwy
w peregrynacji po parafiach diecezji łowickiej (teoretycznej, bo przecież obraz był ciągle w drodze),
związanej z tą uroczystością, ikona
nawiedziła najpierw Dom Kapłana Seniora w Sochaczewie, później kaplicę biskupa łowickiego. To
właśnie z rezydencji biskupa Andrzeja F. Dziuby samochód-kaplica przewiózł obraz do kościoła rektorskiego oo. pijarów. Odległość
nie była duża, jednak ze względu
na uroczystości Bożego Ciała nie
został procesyjnie przyniesiony.
Przed bramą kościoła, od strony ul.

Zduńskiej, ramy obrazu na powitanie ucałowali biskup Osial i o. Galas. Ikonę na ramionach nieśli do
kościoła ubrani w stroje łowickie
rodzice uczniów Pijarskich Szkół
Królowej Pokoju w Łowiczu oraz
uczniowie. Podczas powitania nie
zabrakło sztandaru szkoły. Uczniowie ustawili ikonę przy ołtarzu na
postumencie z napisem „Polski Tyś
Królową i najlepszą Matką”.
– Dziś raz jeszcze chcemy powiedzieć: „Maryjo, przyrzekamy” i zawierzyć naszą małą ojczyznę, nasze rodziny, rodzinę
zakonną, szkołę i nasze osobiste
sprawy. Wszystko to włączymy
w Eucharystię, podczas której
Maryjo chcesz nam powiedzieć:
„Zróbcie wszystko, co powie wam
mój syn” – mówił podczas powitania w kościele o. Galas. Tak samo,
jak podczas nawiedzenia obrazu
w parafiach, również w kościele
pijarskim odbywały się czuwania
modlitewne.
mak
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Bednary | Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Biesiada na Korabce
W najbliższą niedzielę,
25 czerwca przy kościele
Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Łowiczu
odbędzie się Biesiada na
Korabce, organizowana
przez parafię oraz zarząd
osiedla.

TOMASZ MATUSIAK

niosący obraz parafianie – każda
wioska miała swoją reprezentację.
Po przybyciu do kościoła obraz
ulokowano na tronie przygotowanym w prezbiterium. Słowa powitania wygłosili ks. Józef Paciorek,
który również odprawiał uroczystą mszę świętą, a także rodzice,
młodzież i dzieci. Świątynia była
przyozdobiona pracami uczniów
Szkoły Podstawowej w Bednarach, którzy brali udział w projekcie katechetycznym „Czekając
na...”. W czasie mszy świętej czytano też napisane przez nich na tę
okazję wiersze i opowiadania.
Z Bednar cudowny wizerunek
został 19 czerwca przekazany do
parafii w Kompinie.
tm

Przez Bednary przeszła długa procesja, w której każdy chciał
ponieść obraz.

RZUT OKIEM | MATKA BOŻA PRZYWITANA W KOMPINIE
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Łowicz | Parafia MB Nieustającej Pomocy

Wielu wiernych niosło święty wizerunek
Z Nieborowa do Bednar trafiła 18 czerwca kopia ikony Matki
Bożej Częstochowskiej, której peregrynacja po diecezji łowickiej
powoli zmierza ku końcowi. W
parafii p.w. św. Macieja Apostoła
i św. Małgorzaty dziewicy Czarna
Madonna przebywała do następnego dnia, bez przerwy adorowana.
Jako pierwsi powitali obraz ks.
bp Andrzej F. Dziuba i proboszcz
ks. Józef Paciorek. W procesji do
kościoła uczestniczył tłum parafian, w tym także samorządowcy, strażacy, harcerze, członkowie
parafialnych wspólnot, poza tym
także liczni księża z dekanatu Łowicz-katedra. Podczas długiej procesji przeszło 20 razy zmieniali się
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Po każdej mszy św. sprzedawane będą losy loterii fantowej,
w której losowanie nagród głównych zaplanowano o godz. 20.
Występy zaplanowano od godz.
15. W programie biesiady znalazły się: Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Wicie
(od godz. 15.00), Marysia Zabost

(godz. 15.40), rodzinne śpiewanie (godz. 16.20), przedstawienie bajki „Czerwony Kapturek”
w wykonaniu rodziców uczniów
SP 3 (godz. 17). Imprezę zakończy zabawa taneczna, która rozpocznie się po losowaniu nagród
loterii, a zakończy o godz. 22. O
godz. 17.30 w kościele odprawione będzie nabożeństwo czerwcowe, o godz. 18.00 – msza św.
w intencji dobroczyńców. Oprawią ją wyświęceni w tym roku
na księży dwaj absolwenci Wyższego Seminarium Duchownego
w Łowiczu: Szymona Smółka
z parafii z Brochowa oraz Rafał
Woronowski z parafii Niepokalanego Serca NMP w Skierniewicach.
mwk

Kocierzew | Peregrynacja kopii ikony Matki Bożej

Czarna Madonna w Kocierzewie

MARCIN KUCHARSKI

Z kościoła w Bednarach do Kompiny dotarła w poniedziałek, 19 czerwca, kopia ikony Matki Bożej
Częstochowskiej, której peregrynacja po diecezji łowickiej powoli zmierza ku końcowi. Od godziny 17 do godziny
15 dnia następnego cudowny wizerunek był adorowany w parafii pod wezwaniem św. Wojciecha, biskupa
i męczennika oraz św. Barbary, dziewicy i męczennicy. Zanim Matka Boska została wniesiona do kościoła,
ikonę na skrzyżowaniu dróg w Kompinie powitali m.in. ks. bp Józef Zawitkowski i ks. Dariusz Gasiński a przede
wszystkim mieszkańcy Kompiny i okolic. Obraz procesyjnie został wniesiony do kościoła. Zapraszamy do
obejrzenia galerii zdjęć z Kompiny na stronie www.lowiczanin.info mak
REKLAMA

Cudowny wizerunek przyjechał
w te strony z parafii w Kompinie.
Przed kapliczką w Kocierzewie
Płd. jako pierwsi przywitali Czarną Madonnę bp Andrzej F. Dziuba i proboszcz miejscowej parafii
ks. Jan Janik.
Parafianie przeszli w uroczystej procesji do świątyni. Stojący wzdłuż drogi wierni z pokorą przyklękali na widok idącej
w ich kierunku ikony. O oprawę
muzyczną i podniosłą atmosferę
pochodu zadbała Dziecięco Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
Wicie. Obraz ponieśli m.in. mężczyźni i kobiety, myśliwi, sołtysi
oraz strażacy.
Bardzo osobiste słowa powitania wygłosił ks. proboszcz Jan Janik. – Gdyby nie było matki w tej
zawierusze różnych spraw, to trud-

AGNIESZKA ANTOSIEWICZ

Kopia ikony Matki Bożej
Częstochowskiej we wtorek,
20 czerwca, dotarła do
parafii p.w. św. Wawrzyńca
w Kocierzewie.

Wierni przeszli z kopią ikony Matki Bożej Częstochowskiej do
kościóła p.w. św. Warzyńca w procesji, której przewodniczył bp
ordynariusz Andrzej F. Dziuba.

no byłoby to wszystko przetrzymać
– mówił stojąc przed kopią jasnogórskiej ikony. Po nim słowa powitania wygłosili: w imieniu rodzin
państwo Gasikowie, w imieniu
młodzieży z parafii Martyna Trzos
i Kacper Szymański oraz jako delegacja dzieci z parafialnej wspól-

noty Maja Grochocka i Szymon
Scencelek. Dekanat Łowicz-Katedra jest ostatnim, który przeżywa
nawiedzenie kopii obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej w naszej
diecezji. W środę ikona gościła w
parafii w Boczkach – o czym napiszemy już za tydzień w NŁ. aa

28

22 czerwca 2017

www.lowiczanin.info

nr 25

Kultura
Teatr | Agnieszka Wąsikowska w niezwykły sposób opowiada o życiu

W reżyserii odnalazłam siebie
Debiutowała ze scenariuszem monodramu
w poznańskim Teatrze Ósmego Dnia.
Dotychczas wystawiła tam dwa autorskie spektakle,
ale na koncie ma ich więcej. Jej specjalnością jest
sztuka dokumentalna, która często schodzi z desek
teatru i wychodzi poza jego mury. Pochodząca
z Łowicza Agnieszka Wąsikowska jest reżyserem
spektakli teatralnych – chcemy o niej opowiedzieć,
tak jak ona opowiada historię innych ludzi.

agnieszka.antosiewicz@lowiczanin.info

Od kilku lat Agnieszka związała się Warszawą, choć tak naprawdę nieustannie jest w podróży, bo
praca reżysera wiąże się z częstymi wyjazdami do różnych miast
i teatrów, w których w danym momencie realizuje projekty. Sentymentalnie wciąż jednak związana
jest z rodzinnym Łowiczem i Bogorią Górną, gdzie odwiedza ukochanych dziadków.
Nikt mi nie powiedział,
że mogę być reżyserem
Agnieszka przyznaje, że długo
szukała swojej zawodowej drogi,
jednak aby opowiedzieć o jej początkach, cofa się do lat spędzonych w liceum „Chełmońskiego”.
– Tutaj nastąpiło pierwsze ważne
w moim życiu spotkanie. Myślę,
że gdyby nie Jacek Wiśniewski
od filozofii, to może dzisiaj robiłabym coś zupełnie innego. On pokazał mi dobre filmy i uświadomił
istnienie zupełnie innej przestrzeni
kultury – mówi nam Agnieszka.
– Wtedy nie miałam jeszcze odwagi, by myśleć o sobie jako o twórcy. Przez długi czas pracowałam
w charakterze producenta i asystentki w teatrze. Dopiero po studiach zajęłam się reżyserią – dodaje.
Po ogólniaku Agnieszka wybrała studia z zakresu kulturoznawstwa
na Uniwersytecie Warszawskim,
które ukończyła z dyplomem. Eksperymentowała też z sinologią i akREKLAMA

Inspirująca Łódź
Po studiach losy Agnieszki splotły się na chwilę z Łodzią,
gdzie została wolontariuszką Festiwalu Łódź Czterech Kultur
(wydarzenie nawiązuje do kultur,
które wywarły wpływ na historię
Łodzi: niemieckiej, żydowskiej,
polskiej i rosyjskiej). Współpracowała przy instalacji „Hotel Savoy” w reżyserii Michała Zadary.
– To kolejna ważna osoba na mojej drodze. Po tygodniu pracy nad
projektem Michał zwołał zebranie, na którym oznajmił, że wyjeżdża do Wiednia robić operę.
Zapytał mnie, czy nie chciałabym

Takich momentów,
które każdy z nas ma,
kiedy spotykasz się
sam ze sobą
i decydujesz jeszcze
raz, co zrobić.

MAGDA GŁOWALA

AGNIESZKA
ANTOSIEWICZ

torstwem, ale nie czuła się w tym
spełniona. Po rocznej przerwie
trafiła do szkoły Andrzeja Wajdy,
gdzie zrobiła kursy dokumentalne
i scenariuszowy.
– Nie miałam pojęcia, że można być kimś takim jak reżyser.
Może to głupio zabrzmi, ale nikt
mi o tym nie powiedział. Po skończeniu liceum to kulturoznawstwo
wydawało mi się totalnie szalonym pomysłem, a co dopiero reżyseria – mówi.

Agnieszka Wąsikowska podczas próby do spektaklu „Tylko to, co zrobić należało”, którego jest reżyserem.

wraz z drugim reżyserem być odpowiedzialna za ostatni etap pracy nad spektaklem – wspomina
Agnieszka.
Spektakl tworzył zespół Teatru
Nowego im. K. Dejmka. Różnił się on jednak od klasycznego przedstawienia. Zadara zapragnął wystawić Mickiewiczowskie
„Dziady” w łódzkich realiach,
a kanwą dla nich stała się powieść
Józefa Rotha. Oglądanie kolejnych aktów tej sztuki wiązało się
z podróżą w głąb hotelowej przestrzeni, gdzie w pokojach zaaranżowanych na miejsca, jak sala
dancingowa, bohaterowie powieści przeżywali kolejne wydarzenia. – Łódź zawsze jakoś tak artystycznie mi się kojarzyła, a praca
nad tym spektaklem bardzo mnie
twórczo uruchomiła – mówi nam
Agnieszka.

Michał Zadara reżyseruje w całej Polsce, głównie w Warszawie,
jest założycielem Teatru Centrala
skupiającego wokół siebie aktorów i twórców. Agnieszka do dziś
współpracuje z nim przy rożnych
projektach.
Instalacja
w willi Żabińskich
To nie przypadek, że kilka lat
później w Warszawie Agnieszka postanawia zrobić coś swojego, posługując się właśnie metodą
tworzenia sztuki site-specific, dedykowanej konkretnej przestrzeni.
– Mój spektakl „Tylko to, co zrobić należało” został zrealizowany w willi Żabińskich na terenie
warszawskiego zoo – mówi nam
Agnieszka. Historia domu Antoniny i Jana Żabińskich, którzy w
trakcie II wojny światowej ukrywa-

li Żydów, jest obecnie znana szerszej publiczności za sprawą filmu
„Azyl”.
Instalacja dokumentalna wyreżyserowana przez Agnieszkę
przeniosła wydarzenia na powrót
do willi. Miała formę symultaniczną: gdy jedna grupa była na
parterze, gdzie odbywała się część
fabularna, przybliżająca losy Żabińskich, druga grupa widzów
była na dole, w piwnicy, gdzie
małżonkowie ukrywali Żydów.
Tam odbyła się instalacja performatywno-ruchowa.
Wszystko działo się jednocześnie, a mniej więcej po połowie widzowie zamieniali się. – Gdy było
się na dole, słyszało się kroki żołnierzy niemieckich. Wtedy bardzo łatwo można było utożsamić
się z ludźmi, którzy się tam ukrywali. Będąc na górze, jakikolwiek

dźwięk z dołu wprowadzał niepokój. Można było być bardzo blisko
tych emocji, przeżywania tego strachu – intryguje Agnieszka.
Premiera spektaklu odbyła się
30 września ubiegłego roku, ale
instalację będziemy mogli obejrzeć ponownie jesienią.
Debiut w poznańskich
„Ósemkach”
Agnieszka debiutowała jednak w 2013 roku monodramem
„Press to reset the world: czyli rzeczy, których zazwyczaj nie robię
w czwartki” w poznańskim teatrze Teatrze Ósmego Dnia. Dotychczas wystawiła tam dwa
spektakle, dzięki wygranej w konkursie OFF: Premier/Prezentacji.
Wspomniany monodram powstał
na podstawie historii nadesłanych
przez ludzi z całej Polski. – Do-
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Fotografia z cyklu „Powidokiem”, którego bohaterami stali się mieszkańcy Bogorii Górnej.

Historia zatoczyła koło
Spektakl mogli obejrzeć widzowie w Łowiczu podczas inauguracji projektu „To miasto to moja
opowieść”, który przeprowadziła
Agnieszka wraz z grupą artystów
tworzących od niedawna kolektyw
twórczy b•sides.
Do udziału w projekcie zgłosiło się czworo licealistów, wszyscy
są uczniami liceum „Chełmońskiego”, które kończyła Agnieszka. Po
tygodniowych warsztatach wystawili na strychu ŁOK spektakl, który powstał w dużej mierze w oparciu o zapisy rozmów i nagłówki
REKLAMA

prasowe z „Nowego Łowiczanina”. – Moim głównym zamierzeniem było to, żeby pokazać, że jest
też taka ścieżka: że można robić
teatr i opowiadać historie. To dla
mnie bardzo osobiste, że wracam
tutaj z takimi warsztatami – mówi
Agnieszka.
Jak ocenia, grupa bardzo się zaangażowała i wytworzył się między nimi rodzaj twórczej energii.
– Wsłuchiwali się w to, co miasto chce im powiedzieć. Z dnia
na dzień przynosili na spotkania kolejne nagrania i rozmowy.
Spotykaliśmy się codziennie, siedzieliśmy do późna, aż żal było
się rozstawać – mówi Agnieszka.
Już teraz zapowiedziała, że będzie
chciała ich zaprosić do współpracy przy projektach w Warszawie.
Agnieszka ma przekonanie,
że takie działania przynoszą wymierne efekty. Po uprzednio przez
nią realizowanych warsztatach filmowych „Nakręć się na Łowicz”
jedna z uczestniczek dostała się
na montaż do Szkoły Filmowej
w Łodzi, zaś druga do szkoły Wajdy z gotową etiudą.
Zdjęcia pełne
wspomnień
Pokazowi finałowemu warsztatów „To miasto to moja opowieść”
towarzyszyła wystawa „Powidokiem” Agnieszki Wąsikowskiej.
Zdjęcia składające się na wystawę to portrety najstarszych mieszkańców Bogorii Górnej, pozujących z archiwalnymi fotografiami.
Agnieszka nie tylko ich sfotografowała, ale też dała im możliwość sentymentalnych powrotów
do chwil zachowanych na zdjęciach. Wystawie towarzyszyły

Praca nad spektaklem „Tylko to, co zrobić należało!” w reż. Agnieszki Wąsikowskiej (w centrum fotografii).

mierza skupić się jednak na robieniu teatru, filmów i słuchowisk.

ARCHIWUM PRYWATNE

tyczyły one momentów granicznych, kiedy trzeba przeformułować lub przewartościować całe
swoje swoje życie. Takich momentów, które każdy z nas ma,
kiedy spotykasz się sam ze sobą i
decydujesz jeszcze raz, co zrobić
– mówi nam Agnieszka.
Rok później ponownie wygrała
ten konkurs, tym razem ze scenariuszem spektaklu „Jesteśmy przynętą, kochanie”, który później objechał „całą” Polskę. Spektakl został
oparty na wspomnieniach jej przyjaciela Marcina Kundery, który pojechał na kijowski Majdan z pomysłem robienia filmu i zdjęć, ale
widząc, co tam się dzieje, porzucił
to. – W pewnym momencie pomyślałam, że trzeba tę historię opowiedzieć właśnie z perspektywy Marcina: młodego człowieka z Polski,
który jedzie z potrzeby serca na
Majdan i angażuje się do tego stopnia, że w pewnym momencie staje się częścią tej rewolucji – mówi.
Inscenizacja odbywa się z wykorzystaniem nagrań i filmów,
które kręcił Marcin.

MAGDA GŁOWALA

AGNIESZKA WĄSIKOWSKA
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„Jesteśmy przynętą, kochanie!” w reżzserii Agnieszki Wąsikowskiej. Na zdjęciu: Mateusz Mosiewicz,
Helena Ganjalyan, Filip Kosior.

zarejestrowane rozmowy między
bohaterami, z których rozbrzmiewały wspomnienia pierwszego
zauroczenia, egzaminów na motor, zabaw, wycieczek i służby
wojskowej.
Kolektyw
z twórczej pasji
Zawód reżysera wykonywany
przez Agnieszkę jest specyficzny, bo taka osoba nie jest zwykle
REKLAMA

związana na stałe z żadną instytucją. W jej pracy dochodzi jednak
do twórczych spotkań, które chce
się kontynuować. Z takiej potrzeby wspólnego tworzenia i porozumienia na płaszczyźnie sztuki powstał kolektyw twórczy b•sides.
To stowarzyszenie łączące grupę kilku osób, które spotkały się
podczas pracy nad monodramem
„Jesteśmy przynętą, kochanie”, a
potem dochodziły do nich kolej-

ne osoby i robiły kolejne spektakle. – Jesteśmy niezależną grupą,
która chce robić swoje. Poza tym,
a może przede wszystkim, jesteśmy grupą przyjaciół, lubimy ze
sobą pracować. Wierzę, że to przekłada się na jakość realizowanych
przez nas projektów – mówi nam
Agnieszka.
Warsztaty „To miasto to moja
opowieść” grupa zamierza prowadzić w całej Polsce. Najbardziej za-

Problemy społeczne
w teatrze
Ostatnim projektem, który wyszedł spod skrzydeł Agnieszki, była instalacja MIASTO|stan
w ramach festiwalu Nowa Siła Kuratorska w Poznaniu. Reżyserka
porusza w niej problem polityki
mieszkaniowej miasta. – Chciałam
opowiedzieć o różnych aspektach
tej polityki, z których najistotniejsze są dla mnie poznańskie kontenery, czyli rodzaj getta stworzonego dla ludzi, którzy nie zasługują
na to, aby żyć w centrum miasta.
Eksmituje się tam osoby, które zalegały z czynszem lub takie, które
z różnych innych względów uznano za niedostosowane. Pozbywamy się tych, którzy „zawadzają”
– mówi nam Agnieszka. By przedstawić ten problem, reżyserka po
raz kolejny sięgnęła po teatr dedykowany miejscu. Tym razem instalacja została zorganizowana w
piwnicy Jeżyckiego Centrum Kultury na powierzchni ok. 300 m2.
Agnieszka wciąż pracuje nad nowymi spektaklami, o których
pewnie znów będzie głośno. 
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Muzeum | Nagrodzono najlepsze prace malarskie

Malowali pałac
i park w Nieborowie
Wspólny plener malarski,
w którym brało udział kilkadziesiąt osób, głównie uczniów z terenu gminy i miasta Łowicz oraz
uczestnicy WTZ w Parmie i Urzeczu, został zorganizowany pod
koniec maja. W tym roku przebiegał pod nazwą „Pałac i park
w Nieborowie”, a jego efektem
było powstanie prac malarskich,
z których została utworzona wystawa w Muzeum w Łowiczu.
We wtorek wszyscy uczestnicy
zgromadzili się w sali barokowej,
gdzie zostały wręczone nagrody
za najlepsze prace. Zostały one

przyznane w kilku kategoriach.
Pierwszą grupą wiekową były
szkoły podstawowe, a wśród nich
nagrody odebrali: Łukasz Sałuda
z SP Popów oraz Szymon Milczarek z SP Jamno. Wyróżnienia
w tej kategorii powędrowały dla:
Krysi Wyszyńskiej z SP Jamno,
Natalii Marat z SP Jamno i Moniki Wróbel z SP Wygoda. – Wybrałem jedną z XII-wiecznych figur,
która znajduje się w parku w Nieborowie. Wydaje mi się, że jest to
obiekt wart namalowania – powiedział nam nagrodzony Łukasz Sałuda z SP Popów.

Wśród gimnazjalistów przyznano tylko wyróżnienia dla
Wiktorii Boryckiej, Olgi Muras
i Weroniki Walczak z Gimnazjum nr 4 w Łowiczu. Spośród
uczniów szkół ponadgimnazjalnych wyróżniona została Kasia
Pietrzak z ZSP nr 4 w Łowiczu.
W kategorii osób niepełnosprawnych nagrodzeni zostali:
Andrzej Rybus, Paweł Sielawka i Zbigniew Surma z WTZ
w Urzeczu, a także Katarzyna
Piątkowska, Łukasz Walczak,
Sylwia Latek, Daniel Wieczorek, Grzegorz Kret, Piotr Ka-

ŁOK | Warsztaty i trzy koncerty

Niebawem rusza twórcza machina
Trwa nabór do 2. edycji
Łowickiej Przetwórni
Młodych Talentów, której
działalność zainaugurował
rok temu znany w Łowiczu
muzyk Michał Janocha.
Trwają zapisy na zajęcia
do czterech prowadzących.
Zajęcia poprowadzą studenci Akademii Muzycznej w Poznaniu: wokalistka jazzowa Hanna Gieda – specjalizująca się w
nauce śpiewu, emisji głosu, pracy nad interpretacją oraz z zespołami wokalnymi; Michał Janocha,
którego specjalność to kompozycja elektroakustyczna i dyrygentura symfoniczna; Jakub Kraszewski, mający w kręgu zainteresowań
kompozycję i aranżację, fortepian
REKLAMA

jazzowy, harmonię, zespoły rozrywkowe, ćwiczenia rytmiczne
i improwizację; Joanna Mazurek –
zajęcia dla najmłodszych, podstawy nauki nut, nauka o instrumentach, zabawy umuzykalniające.
– Tegoroczna edycja będzie
dużo bardziej rozbudowana niż
poprzednia. Będzie nieco dłuższa
i z większą ilością wydarzeń. Rozbudowujemy warsztaty również
o możliwość poznania muzyki
elektronicznej. Zaplanowaliśmy
trzy koncerty: inauguracyjny i finałowy (jak rok temu), ale i nowy,
dodatkowy koncert muzyki elektronicznej w połowie warsztatów –
mówi nam Michał Janocha.
Wszystkie wydarzenia towarzyszące odbędą się w budynku
ŁOK. Projekt rozpocznie się 2 lip-

ca o godz. 19 koncertem inauguracyjnym, po zakończeniu którego
uczestnicy będą mogli zapisywać
się na zajęcia. 3 i 4 lipca odbędą
się zajęcia indywidualne i grupowe oraz wieczorne, a także otwarte
dla wszystkich wykłady o muzyce.
Środa, 5 lipca zostanie poświęcona muzyce elektronicznej. W kolejnych dniach, 6 i 7 lipca będą odbywały się warsztaty oraz wykłady.
Projekt zakończy się w sobotę, 8
lipca o godz. 18 koncertem finałowym w wykonaniu uczestników.
Zgłoszenia: lowickaprzetwornia@gmail.com. W treści należy
podać: imię, nazwisko, wiek i prowadzących, u których chciałoby
się szkolić. Ilość miejsc jest ograniczona. Projekt jest realizowany
dzięki Małym Grantom ŁOK. aa

AGNIESZKA ANTOSIEWICZ

We wtorek, 13 czerwca w Muzeum w Łowiczu został zorganizowany wernisaż prac
powstałych podczas majowego pleneru malarskiego w Nieborowie, połączony
z wręczeniem nagród dla najlepszych uczestników, którego organizatorem
było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” w Parmie.

Łukasz Sałuda z SP Popów otrzymał nagrodę za pracę, na której uwiecznił jedną z figur parku w Nieborowie.

sprzyk, Anna Szcześniak, Dorota Kujawska i Zygmunt
Haczykowski – wszyscy z WTZ

w Parmie. – Jestem bardzo zadowolony z opiekunów i z naszej
zdolnej młodzieży: jesteście ar-

tystami – mówił prezes stowarzyszenia „Tacy Sami” Wiesław
Sierota.
aa

Kino Fenix | Dotacja na projekty

Po raz kolejny wsparte z zewnątrz
Filmoteka Narodowa i Sieć
Kin Studyjnych i Lokalnych
przyznała wsparcie
finansowe w wysokości
13.500 zł dla kina Fenix
na projekty edukacji
filmowej oraz działalność
programową DKF
Bez Nazwy w 2017 roku.
Dzięki tym pieniądzom zrealizowana zostanie we wrześniu druga edycja warsztatów filmu dokumentalnego „Nakręć
się na Łowicz”, za której przygotowanie odpowiadają Agnieszka Wąsikowska (kolektyw twórczy b•sides) i Marcin Kundera.
Jak powiedziała nam Agnieszka, po pierwszej edycji projektu

jedna z uczestniczek dostała się
na montaż do Szkoły Filmowej
w Łodzi, a druga z gotową etiudą
została przyjęta do szkoły Andrzeja Wajdy.
Projekt został złożony do konkursu Małe Granty 2017, wraz ze
zrealizowanym już „To miasto to
moja opowieść” i to właśnie drugi z wymienionych dostał grant.
Dyrektor ŁOK Maciej Malangiewicz mówił nam jednak, że pomysł kontynuowania warsztatów
filmu dokumentalnego spodobał
się ekipie kina na tyle, że postanowili postarać się pozyskanie dofinansowania na jego realizację z innych źródeł.
Wcześniej, bo w wakacje, odbędą się filmowe spotkania dla
najmłodszych z Willym ŁOKiem

pt. „Willy ŁOK & Companieros”.
Dzięki dotacji cotygodniowe pokazy będą bezpłatne.
Wiadomo już, że kontynuowany będzie projekt X Muza. Tym
razem kino zaprosi młodzież na
cykl spotkań pod hasłem „Lubimy się śmiać, czyli charakterystyka komedii filmowej”.
Od września, ruszą spotkania
Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Bez Nazwy”. Istnieje on od
1996 roku przy ŁOK i od początku należy do Polskiej Federacji
DKF. Za działalność w roku 2014
był nominowany do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
– Należeć może do niego każdy
zainteresowany dobrym kinem
i działalnością edukacyjną – mówi
dyrektor Malangiewicz.
aa
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Łowicz | Rodzice uczniów wystawili własną wersję spektaklu

Agnieszka Staszewska świetnie
wypadła w roli Babci.

Małgorzata Tarka jako Czerwony
Kapturek.

jak stwierdziły skromnie obydwie
panie. Później rodzice sami przygotowali scenografię, uszyli bądź
pożyczyli stroje oraz podzielili pomiędzy siebie role.
W środę, 14 czerwca wystąpili najpierw przed gimnazjalistami, później przed uczniami szkoły podstawowej. Obydwie grupy
żywiołowo reagowały na żarty ze
sceny.
Przedstawienie ma być wkrótce
wystawione również w salce katechetycznej kościoła na Korabce
oraz podczas jednego z lokalnych
pikników.

W przedstawieniu zagrali: Małgorzata Tarka jako Czerwony
Kapturek, Agnieszka Staszewska
– Babcia, Daniel Legacki – Wilk,
Radosław Podkoński – Gajowy,
Irena Tomaszkiewicz – Narrator,
Magdalena Iwanow – Małgosia,
Tomasz Grzegorek – Jaś, Monika Mularska – Mama, Sylwia
Brodecka, Małgorzata Banasiak,
Agnieszka Grzegorek – Babcie
z Domu Seniora.
Po przedstawieniach rodzice
twierdzili, że mieli dużą tremę,
ale na scenie tego nie było widać. Szczególnie obawiali się re-

Wystąpił młody pianista
i jeszcze młodsza skrzypaczka

REKLAMA

prawdę nie lubi się rozstawać.
Zgodziła się na dodatkowy akcent przy koncercie brata i zagrała
utwór Wieniawskiego – relacjonuje Monika Gadzińska.
Kolejna niedziela z muzyką fortepianową w parku 18 lipca. Zagra
Aleksandra Bobrowska. opr. mak

MARCIN KUCHARSKI

akcji gimnazjalistów. Tym jednak
przedstawienie podobało się, co
chwilę wybuchały salwy śmiechu.
W ubiegłym roku rodzice ci
wystawili po raz pierwszy sztukę
„Kopciuszek” dla dzieci z okazji
Dnia Rodziny. Zapowiedzieli wystawienie kolejnej w przyszłym
roku. Jak powiedzieli wtedy: „plany już są”. Widać, że grupa rodziców bardzo się zżyła, wspólnie
opracowują scenariusze, przygotowują przedstawienia i dla nich
najważniejszy jest uśmiech dziecka – chwali rodziców wicedyrektor szkoły Agnieszka Rutkowska.
Zapraszamy do obejrzenia
zdjęć ze spektaklu na stronie
www.lowiczanin.info.
mak

Są one dedykowane m.in. szkołom specjalnym, klasom integracyjnym, stowarzyszeniom, fundacjom i świetlicom itp.
Muzeum w Nieborowie i Arkadii już po raz drugi realizuje projekt w ramach programu „Kultura
Dostępna”, który odbywa się z inicjatywy i jest dotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. – Podczas minionej edycji limit lekcji wyczerpaliśmy już jesienią, a ci, którzy brali
w nich udział, pytali nas, czy powtórzymy projekt również w tym
roku – mówi nam kierownik Działu Sztuki Monika Antczak.
Zajęcia poprowadzą edukatorzy w ramach projektu „Kultura
Dostępna” przy współpracy pracowników Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Będą one składały
się z części poświęconej na narrację i warsztaty.
Zgłoszenia wraz z kilkoma
zdaniami uzasadnienia chęci
uczestnictwa należy wysyłać na
adres mailowy: edukacja@nieborow.art.pl. Grupy biorące udział
w programie mogą rezerwować

Przegląd Tra la la... już za nami
BARTŁOMIEJ LEWANDOWSKI

Marcelina Sztekmiler

Daniel Legacki w roli Wilka.

lekcje, zgodne z pionem wiekowym. Ze względu na to, że realizacja projektu przypada też na początek przyszłego roku szkolnego,
kiedy pierwsze roczniki rozpoczną ośmioletnią naukę, to muzeum
posługuje się już nowym podziałem klasowym, ale niektóre lekcje są też adresowane dla gimnazjalistów.
Do wybory są lekcje: Z wizytą u książąt Radziwiłłów (dla dla
kl. IV– VIII SP); Akademia Pana
Kleksa w Nieborowie (przedszkola i klasy I-III SP); Zabytki–
zbytki (dla kl. II –VI SP); Pierwsze kroki w muzeum (przedszkola
i kl. I-II SP); Majątek ziemski –
rodzinne przedsiębiorstwo wielobranżowe (dla kl. VI-VIII SP,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych); Jak tańczono przed wiekami (lekcja dedykowana dla każdego pionu wiekowego); Myć się
czy wietrzyć – czyli higiena na sucho (lekcja dedykowana od II kl.
SP); W świecie bajek – warsztaty
ceramiczne (od II kl. SP); Zabawy
naszych przodków (przedszkola i kl. I-IV); Tajemnice Ogrodu
Księżnej Heleny – zajęcia na terenie Ogrodu Arkadyjskiego (dla
kl. IV-VIII SP, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych);
Wije,
dłubki i pleciugi – czyli, jak rośliny rozmaite obłaskawić i korzyści
z nich czerpać (dla kl. I-VIII SP);
Prace ogrodnika i ogrodniczka
– poradnik sprzed lat (dla kl. III-VIII SP).
aa

Zduny | Dom Kultury

Sanniki | Rozpoczęły się letnie koncerty

Poza biletowanymi koncertami chopinowskimi w sali pałacu
w Sannikach, w przypałacowej
muszli koncertowej w parku odbywają się też darmowe koncerty
plenerowe w ramach cyklu „Wakacje na miarę Chopina”.
Podczas pierwszego tegorocznego koncertu tego typu wystąpił
11 czerwca 22-letni pianista Michał Sztekmiler. Zagrał nie tylko
znane utwory Chopina, ale też innych kompozytorów. W Sannikach towarzyszyła mu młodsza
siostra Marcelina, również uzdolniona muzycznie. – Szczęśliwym
zbiegiem okoliczności miała ze
sobą skrzypce, z którymi tak na-

Muzeum w Nieborowie
i Arkadii przyjmuje zapisy
od grup chcących wziąć
udział w przygotowanym
pakiecie 110 lekcji
muzealnych, które będą się
odbywały od 1 lipca
do 29 grudnia.

Tylko 10 wykonawców (solistów i zespołów) zgłosiło się do
Przeglądu Piosenki Dziecięcej
Tra la la..., który 14 czerwca odbył
się w Domu Kultury Gminy Zduny. Przegląd taki organizowany był
po raz pierwszy. W przeciwieństwie do festiwalu piosenki, który
jest organizowany w Zdunach, była
to propozycja tylko i wyłącznie
dla dzieci ze szkół podstawowych
z gminy Zduny.
Prezentacjom
przysłuchiwała się Marta Czerwińska – pedagog, instruktor wokalny. Jak powiedziała podczas podsumowania,
jej rolą nie było wydanie werdyktu – jak robi jury podczas festiwalu – ale wyróżnienie wykonaw-

DK GMINY ZDUNY

Radosław Podkoński wcielił się
w rolę bajkowego Gajowego.

110 lekcji w programie
„Kultura Dostępna”

MARCIN KUCHARSKI

MARCIN KUCHARSKI
MARCIN KUCHARSKI

Scenariusz przedstawienia napisały Agnieszka Staszewska
i Magdalena Iwanow „przy pomocy i współudziale całej grupy”,
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Nieborów i Arkadia | Muzeum

Czerwony Kapturek
w wykonaniu rodziców

Zabawną wersję bajki
o Czerwonym Kapturku
– z morałem, by nie
zawsze wierzyć każdemu
spotkanemu na drodze
dorosłemu – przygotowali
dla uczniów Zespołu Szkół
przy ul. Grunwaldzkiej
w Łowiczu rodzice dzieci
z klasy III B.
Wychowawczynią klasy jest
Grażyna Rosa-Wuestermann.

22 czerwca 2017

W przeglądzie udział brali wokaliści oraz kilkuosobowe zespoły. Na
zdjęciu „Witaminki”.

ców, których występy zwróciły jej
uwagę. A byli to: Julia Redo oraz
Igor Ignaczak – oboje z klasy II B
Szkoły Podstawowej w Nowych
Zdunach, którzy występowali
w kategorii I, obejmującej
uczniów klas I – III; Aleksandra
Dałek i Monika Stefańska – obie
z klasy VI Szkoły Podstawowej
w Bąkowie.
Wszyscy uczestnicy przeglądu
otrzymali płyty z piosenkami z filmu „Akademia Pana Kleksa” oraz
książki. Przegląd zakończył się
wspólnym odśpiewaniem piosenki zaczynającej się od słów„Lato, lato, lato czeka” i zaproszeniem do podobnej imprezy, która
zostanie zorganizowana za rok.
W jakim odbędzie się ona miesiącu, aby uczestników zachęcić do
liczniejszego udziału – tego jeszcze nie ustalono. Być może będzie
to kwiecień.
mwk
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Bedlno | Ogólnopolski Przegląd Kapel Ludowych

Dużo ludowej muzyki i świetna zabawa
zychlin@lowiczanin.info

Przed jury zaprezentowało się
21 kapel. Przesłuchania trwały kilka godzin, zaś do wieczora
muzyka ludowa rozbrzmiewała
w całym Bedlnie.
Zespoły, które przyjechały
do Bedlna, miały o co walczyć,
gdyż w tym roku nagrody finansowe były wysokie. Za I miejsce było to 2.500 zł, za II miejsce 1.500 zł, za trzecie 1.000
zł, za wyróżnienie 700 zł, zaś
dla wszystkich pozostałych zespołów przewidziano za udział
w przeglądzie po 400 zł.
Wysokie nagrody finansowe
były możliwe dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 40.000
zł oraz 8.700 zł z Urzędu Gminy
Bedlno.
Patronat honorowy nad przeglądem objęli marszałek województwa łódzkiego, starosta kutnowski oraz wójt gminy Bedlno.

Pamięć o genialnym
harmoniście
Krzysztof Kołach, inicjator
Przeglądu kapel Ludowych w Bedlnie, podkreślał, że cieszy się, że
przegląd nosi imię Adama Radzymińskiego. – Wprawdzie nie znałem go osobiście, gdyż miałem
2 lata jak umarł, ale wielokrotnie
słuchałem jego muzyki w radio.
Z pomysłem, by przegląd miał imię
znanego harmonisty z pobliskiego
Dobrzelina, wyszedł Zbigniew Tomaszewski. Uznałem, że to świetny pomysł. Iwona i Krzysztof Maciejewscy z Żychlina, rodzina pana
Adama, wyrazili zgodę, by wykorzystać jego wizerunek i żeby przegląd nosił jego imię.

KIM BYŁ ADAM RADZYMIŃSKI?
województwa łódzkiego.
Urodził się 23 stycznia 1907
Jego kapela wchodziła w skład
roku w Budzyniu koło Żychlina.
Łowickiego Zespołu Pieśni
Następnie z rodzicami,
i tańca, który powstał w 1953 r.
Katarzyną i Wojciechem
W 1959 roku otrzymał też
Radzymińskimi, zamieszkał
od Rady Państwa Srebrny Krzyż
w Dobrzelinie. Tam też
Zasługi. W lipcu 1959 roku
prowadził gospodarstwo rolne,
kapela zajęła I miejsce w sekcji
miał 4 dzieci, ale prawdziwą
kapel ludowych w Światowym
jego miłością była muzyka
Festiwalu Muzycznym Zespołów
ludowa. W założonej przez
Regionalnych w Llangollen
niego kapeli grali m.in. Roman
w Anglii. Rok później,
Kowalewski z Żychlina oraz
w czerwcu 1960 r.,
Władysław Biedrzycki. To on
na zaproszenie redakcji
utorował drogę wielu innym
Neues Deutschland, zespół
ludowym zespołom z wiejskich
koncertował w Berlinie.
opłotków. W repertuarze mieli
W 1961 roku koncertował
ok. 200 utworów, większość
w duńskiej Kopenhadze.
opartych na folklorze
W 1963 roku zespół zajął IV
łowickim. Uczestniczyli w wielu
miejsce na Międzynarodowym
wojewódzkich przeglądach
festiwalu w Argigento na Sycylii.
kapel, pieśniarzy i gawędziarzy
Koncertował w Aviano,
ludowych, m.in. w Piotrkowie,
Tarcento i Udine.
Łodzi, Kielcach.
Adam Radzymiński zmarł
W 1959 r. Adam Radzymiński
w 1963 roku, w wieku 56 lat.
otrzymał nagrodę artystyczną
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Gościem specjalnym podczas przeglądu kapel był Zespół Pieśni Tańca Ziemi Sędziejowickiej.

Po tym ujmującym wstępie głos
zabierali zaproszeni goście: poseł
Paweł Bejda (PSL) i poseł Tadeusz Woźniak (Solidarna Polska).
Obaj podkreślali wagę przeglądu.
Małgorzata Kania z departamentu edukacji Urzędu marszałkowskiego w Łodzi opowiedziała
osobistą sytuację, gdy jako dziewczyna, przychodząc na obiad do
dziadków, nie raz słyszała płynącą z radia muzykę ludową. – Dzia-

dek powtarzał, że muzyka ludowa jest źródłem naszej tożsamości
i z muzyki ludowej czerpie wielu artystów. Dziś wiem, że tak jest.
Jestem szczęśliwa, że po 15 latach
pracy w urzędzie i współpracy
z gminą Bedlno, mogę dziś gościć
tutaj i posłuchać pięknej muzyki.
A muzyka rzeczywiście była
na najwyższym poziomie artystycznym. Przegląd poprowadził
Eligiusz Pietrucha z Łowicza,

oczywiście w ludowym stroju,
w przerwach zabawiając publiczność licznymi dowcipami.
Na dobry początek gościnnie
z tańcami ludowymi wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Sędziejowickiej, który zaprezentował się
w różnych strojach ludowych, prezentując tańce z różnych regionów
Polski. Występ wszystkim bardzo
się podobał, a artyści otrzymali
mnóstwo braw.

ZDOBYLI SYMPATIĘ
PUBLICZNOŚCI

EUGENIUSZ STRYCHARSKI

DOROTA
GRĄBCZEWSKA

Aby przybliżyć wszystkim postać patrona, zaprezentowano film
zmontowany również ze zbiorów
archiwalnych rodziny. Krzysztof
Maciejewski, siostrzeniec nieżyjącego Adama Radzymińskiego,
opowiadał o wuju i udostępnił materiały do filmu.
Był bratem rodzonym mojej
mamy – mówił pan Krzysztof.
Wprawdzie od jego śmierci minęły 54 lata, ale zawsze żyje w naszych wspomnieniach. W imieniu
rodziny dziękuję, że wuj doczekał
się takiego zaszczytu.
Okazuje się jednak, że żyje też
we wspomnieniach wielu sympatyków muzyki ludowej. Mieczysław Cichocki z gminy Bedlno napisał wiersz poświęcony
patronowi, w którym opowiadał o jego życiu. Z kolei panowie
Lewandowski i Zieliński z Żychlina, w imieniu sympatyków
muzyki ludowej z Żychlina, dziękowali organizatorom, że nadając
przeglądowi imię Adama Radzymińskiego, uczcili pamięć wyjątkowo utalentowanego muzyka,
samouka o doskonałym słuchu.
– My, mieszkańcy gminy Żychlin,
jesteśmy wdzięczni, że sąsiedzi
z sąsiedniej gminy nie zapomnieli harmonisty międzynarodowej
klasy – mówili ze wzruszeniem
w głosie.

Jak co roku nie zawiodła publiczność, która przyjechała nie
tylko z gminy Bedlno, ale też
z gmin ościennych.
– W tym roku zmieniliśmy formułę przeglądu na ogólnopolską.
Przegląd po raz pierwszy ma patrona, legendarnego harmonistę
Adama Radzymińskiego – mówiła Jolanta Rosół, dyrektor GOK,
witając zebranych gości.

DOROTA GRĄBCZEWSKA

Po raz 27. w Bedlnie odbył się 11 czerwca Przegląd Kapel Ludowych.
W tym roku po raz pierwszy był to przegląd ogólnopolski,
a nie międzywojewódzki. Po raz pierwszy przegląd odbywał się jako
dedykowany pamięci harmonisty Adama Radzymińskiego z Dobrzelina.

Dziecięco-Młodzieżowa Kapela Ludowa: Antoni Klimkiewicz, Kinga Foks, Dominik Nowak i Michał
Sierota.

Wyróżnienie w kategorii kapel
stylizowanych oraz nagrodę publiczności
Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel
Ludowych w Bedlnie otrzymała
Dziecięco-Młodzieżowa Kapela Ludowa,
działająca przy Łowickim Towarzystwie
Muzycznym im. M. Zieleńskiego pod
kierunkiem Eugeniusza Strycharskiego.
To młoda formacja, istniejąca dopiero
od roku. Jej członkami są uczący
się gry na instrumentach uczniowie
Społecznego Ogniska Muzycznego
w Łowiczu. W Bedlnie wystąpili: Antoni
Klimkiewicz (11 lat) – skrzypce, Kinga
Foks (14 lat) – skrzypce, Dominik Nowak
(13 lat) – akordeon i Michał Sierota (16
lat) – bębenek. Zaprezentowali: polkę,
przyśpiewkę ludową „Gdzie idziesz
Wojtuś?” oraz oberka łowickiego. aa
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Kapela Zielińskich z Bedlna w przeglądzie występuje od wielu lat.
W tym roku dostała nagrodę wójta gminy Bedlno.

kutnowskiego przyznano Kapeli
Ludowej Dobrzeliniacy. Nagroda
specjalna od wójta gminy Bedlno,
dla najlepszej kapeli z gminy Bedlno, powędrowała do Rodzinnej
kapeli Zielińskich oraz Kapeli Ludowej z Bedlna.
Nagroda publiczności trafiła do
Łowickiej Dziecięco-Młodzieżowej Kapeli Ludowej.
Występy poszczególnych kapel można było oglądać zarówno
w sali GOK, jak też na dużym telebimie ustawionym na zewnątrz,
na placu wokół GOK. Tam też
były stoiska zespołów śpiewaczych z Szewc i Pleckiej Dąbrowy z jadłem polskim, ciastami
i owocami. Były też warsztaty wyplatania z wikliny oraz wyrabiania
kwiatów z bibuły.
Ponieważ pogoda sprzyjała, zabawa na świeżym powietrzu trwała do wieczora. 

MUZYKA TOWARZYSZY
IM OD DZIECKA
Jedno z wyróżnień na
tegorocznym Ogólnopolskim
Przeglądzie Kapel Ludowych
im. Adama Radzymińskiego
w Bedlnie w kategorii kapel
stylizowanych,
w której jury nie zdecydowało
się przyznać pierwszych
miejsc, odebrała Kapela
Szymona Mońki. Muzycy
wystąpili w składzie: Szymon
– akordeon, jego siostra
Weronika – skrzypce
i Kamil Jarosiński – bębenek.
Zgłosili się w kategorii kapel
stylizowanych, gdyż, jak
wyjaśnił nam Szymon, są
w niej wszystkie kapele, które
na scenie prezentują się
z instrumentami innymi niż
dawniej wykorzystywanymi
do gry. – Kiedyś były to
głównie skrzypce i bębenek,
u nas pojawia się też
akordeon i klarnet – mówi.
Warto przypomnieć, że
kapela Szymona działa
od 6 lat, ale rodzeństwo
Mońków muzyką zajmuje
się już od dziecka. Kapela
uświetnia wiele imprez
ludowych i towarzyszy
na scenie zespołom
ludowym. Od początku roku
ze stałym towarzyszeniem
kapeli ćwiczą i występują
„Koderki”. aa

ARCHIWUM GOK KIERNOZIA

SUKCES KAPELI LUDOWEJ Z KIERNOZI
brakuje, słuch trochę już
Kapela Ludowa z Kiernozi
gorszy... – skromnie mówi
powstała w latach 70-tych,
Stanisław Madanowski. Kapela
współpracę z Gminnym
koncertuje samodzielnie
Ośrodkiem Kultury w tej
oraz z Zespołem Pieśni
miejscowości rozpoczęła
Ludowej „Kiernozianie”.
w 1982 roku. Od tamtego
11 czerwca Kapela wzięła
czasu wielokrotnie zmieniał
udział w Ogólnopolskim
się skład kapeli, działalność
Przeglądzie Kapel Ludowych
była zawieszana. Kapela była
im. Adama Radzymińskiego
reaktywowana w 1995 roku.
w Bedlnie już po raz kolejny.
Skład jednak ciągle nie był
Który? – Kto by to wszystko
stały. Od samego początku gra
spamiętał? Gramy i tyle
w niej na klarnecie Stanisław
– mówi pan Stanisław.
Madanowski. – Zaczęło się
Po analizie repertuaru,
grać dawno, dawno temu
sposobu i poziomu wykonania
i tak się razem gra. Jakoś
oraz zgodności z tradycją
to leci, chociaż sił czasami

regionalną, przyznano Kapeli
z Kiernozi I miejsce w kategorii
kapel autentycznych. Kapela
wystąpiła w składzie: Stanisław
Baranowski – akordeon,
Stanisław Madanowski
– klarnet, Sławomir Uczciwek
– bęben. W Bedlnie nie
wystąpił Robert Ślepecki, który
też jest członkiem kapeli – gra
na akordeonie, zastępując
Stanisława Baranowskiego.
Kapela wraz z zespołem
oraz samodzielnie zdobyła już
wiele nagród na przeglądach
zespołów ludowych.
Zdobywała nagrody główne
m.in. na Wojewódzkim
Festiwalu Folklorystycznym
„Tradycje” czy też Powiatowym
Przeglądzie Kapel Ludowych
Północno-Zachodniego
Mazowsza w Gąbinie.
W Bedlnie występuje co roku
od wielu lat i zwykle zajmuje
czołowe miejsca. Po śmierci
skrzypka Jana Krysteckiego,
co nastąpiło kilka lat temu,
sukcesy kapeli były jakby
mniejsze. Pierwsze miejsce
w Bedlnie w tym roku cieszy
więc tym bardziej. – Gra się
i tyle, dobrze nam się gra, co tu
dużo mówić – mówi skromnie
pan Stanisław. mak

Prawie 4,6 tys. zł
na leczenie 4-letniego
Aleksandra Szymańskiego
udało się zebrać dzięki
charytatywnemu koncertowi
„Jednego serca” w Galerii
Browarna w piątek,
16 czerwca. Wystąpiła tam
Ewa Smerecka
– łowicka wokalistka,
instrumentalistka,
kompozytorka, autorka
tekstów i instruktorka
muzyczna.

Ewa Smerecka grała solo
na pianinie, zachwycając słuchaczy nieprzeciętnymi zdolnościami
wokalnymi. Większość repertuaru stanowiły klasyki polskiej piosenki, ale pojawiły się też całkiem
nowe przeboje (np. „Od dawna
już wiem” Korteza). Była też kołysanka, napisana i skomponowana przez samą Ewę Smerecką, jak
powiedziała – w jedną nieprzespaną, muzyczną noc. O tym, że
ma to być właśnie kołysanka, zadecydowali internauci w przeprowadzonym na portalu społecznościowym głosowaniu – 26 z nich
chciało właśnie kołysankę, czemu
trudno się dziwić, skoro tak podpowiadała mama Olka. – Olek
uwielbia kołysanki, kolędy, bajki i wszelkie książeczki, wierszyREKLAMA

TOMASZ MATUSIAK

DOROTA GRĄBCZEWSKA

Kołysanka dla Olusia
i inne piosenki

Kiernozianie zdaniem jury byli najlepsi w kategorii kapel oryginalnych.

Kapela podczas dożynek w Spale.
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Łowicz | Recital Ewy Smereckiej w Galerii Browarna

DOROTA GRĄBCZEWSKA

Każdy z konkursowych wykonawców miał wykonać po
trzy utwory, w czasie 10 minut. Występy kapel oceniało jury
w składzie: dr hab. Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska z Zakładu
Muzykologii Systematycznej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Przemysław
Hachorkiewicz – dyrektor Ośrodka Muzycznego ŁDK, prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
oddział w Łodzi oraz Janina Kolado-Frątczak – instruktor zespołów
folklorystycznych, dyrygent.
Po analizie repertuaru, sposobu i poziomu wykonania, a także
zgodności z tradycją regionalną,
komisja konkursowa przyznała nagrody w dwóch kategoriach:
kapel autentycznych i stylizowanych.
W kategorii kapel autentycznych najwyżej oceniła występ Kapeli Ludowej z Kiernozi, II miejsce przyznała Kapeli Ludowej
Tadeusza Kubiaka z gminy Ozorków. Były też dwa III miejsca dla
Kapeli „Opocznianka” oraz Kapeli Józefa Kowalczyka.
W kategorii kapel stylizowanych I miejsce jury przyznało Kapeli Ludowej Zgierzanie, II
miejsce Kapeli Folklorystycznej
„Ozorkowianie”. Trzeciego miejsca nie przyznano, za to przyznano cztery wyróżnienia: Kapeli Ludowej Witaszewiacy, Kapeli
Ludowej Jerzego Jasiaka, Kapeli
Szymona Mońki oraz Łowickiej
Dziecięco-Młodzieżowej Kapeli
Ludowej.
Nagrodę starosty kutnowskiego dla najlepszej kapeli powiatu
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Ewa Smerecka urzekała publiczność swoim wokalem, momentami
wywołując u wielu słuchaczy autentyczne wzruszenie.

ki – pisała na Facebooku. „Dziś
cały świat jest z tobą, spokojnie
będziesz spał i może wspomnisz
kiedyś, że ktoś dla ciebie grał” – to
krótki fragment refrenu zaprezentowanej kołysanki.
Koncert cieszył się dobrą frekwencją, choć w Galerii Browarna dostawiano krzesła, tylko
pojedyncze z nich pozostawały
nie zajęte. Najważniejszą osobą
w audytorium był sam Oluś, a także jego rodzice i siostra. Zebrano
4.575,43 zł. Operacja w Saint Louis, której potrzebuje chłopiec, ma
kosztować ok. 250-300 tys. zł – od
niej zależy, czy cierpiący na mó-

zgowe porażenie dziecięce czterokończynowe chłopiec będzie
w stanie poruszać się przy pomocy chodzika.
– Bardzo mi się podobało połączenie szczytnego celu z muzyką
i wokalem na wysokim poziomie
– mówiła nam pani Agnieszka, jedna ze słuchaczek. – Koncertów charytatywnych w Łowiczu powinno być jeszcze więcej.
Przyszłam tu też z uznania dla
doktora Szymańskiego (tata Olusia – przyp. red.), którego znam
jako osobę zawsze uśmiechniętą,
wręcz zarażającą uśmiechem i pozytywnym myśleniem.
tm
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Bobrowniki

Wystąpią dzieci
i młodzież
Filia GOK w Bobrownikach
zaprasza wszystkich na występy
artystyczne i spotkanie w ramach
Dni Kultury Gminy Nieborów.
Rozpocznie się ono w piątek, 23
czerwca, o godzinie 16.
W tym roku Dni Kultury nie odbywają się w jeden weekend, jak
w poprzednich latach, ale w trzech
różnych terminach. Impreza w Bobrownikach jest drugą w tym cyklu. Na scenie wystąpią działające
przy filii w Bobrownikach Dziecięcy Zespół Ludowy „Krzewina”
i Grupa Śpiewacza „Modraczki”
oraz zaprezentuje się też dziecięca
grupa tańca nowoczesnego.
tm

Łowicz

Malarstwo grupy
„Kierunek”
Od 30 czerwca do 15 sierpnia
w Muzeum w Łowiczu będziemy
mogli oglądać wystawę „Granice
wyobraźni”, złożoną z prac grupy artystycznej „Kierunek”. Wernisaż rozpocznie się w piątek 30
czerwca o godzinie 18.
„Kierunek” to trzynaścioro artystów z różnych stron Polski, związanych z łódzką ASP
im Władysława Strzemińskiego:
Elżbieta Bogusławska, Magdalena Czapiga, Elżbieta Czerwińska, Lucyna Krzywik, Zbigniew
Matysek, Oryszyn, Anna Polanowska, Jagna Safińska, Maga
Smolik, Bernadeta Sudnikowicz,
Aleksandra Tropisz Alexit, Katarzyna Wasilewska i Maria Zelenova. Wszyscy oni specjalizują
się w malarstwie, ale korzystają
z różnych środków wyrazu, podkreślając indywidualizm każdego
członka grupy z osobna. Grupa
zawiązała się w 2015 roku, kiedy
jej członkowie byli jeszcze studentami.
Chociaż działają od niedawna,
mają już na koncie sporo wystaw
w Polsce, a także pojedyncze w
Wielkiej Brytanii i na Litwie. tm
REKLAMA
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Nowe Zduny | Aktywnie i zdrowo w Gimnazjum

Na różne sposoby o zdrowym odżywianiu
Festyn zdrowego
odżywiania połączony
z Dniem Sportu
zorganizowany został
9 czerwca
w Gimnazjum
w Nowych Zdunach.
Był on związany
z projektem „Czas na
zdrowie”, w którym
szkoła bierze udział.

Projekt ten to ogólnopolski
konkurs Banku Ochorny Środowiska, w którym bierze udział ponad 500 zespołów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół
średnich. Ma on na celu promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania.
Uczestnicy projektu mieli do
wykonania zadania podzielone
na dwa etapy. W pierwszym, który nazwano rozgrzewka – mieli za
zadanie, aby pod opieką nauczyciela zdobywać wiedzę na temat rolnictwa ekologicznego, a następnie
promować ją na forum szkoły. Etap
drugi to zorganizowanie szkolnego festynu zdrowia, który będzie
obfitował w atrakcje: wspólne zabawy ruchowe dla młodzieży i do-

Festyn rozpoczął się
projekcją filmów pt.
„Śmietnik w mojej
głowie”, które dotyczą
zagrożeń, które
czekają na nas na
sklepowych półkach.
GIMNAZJUM W NOWYCH ZDUNACH
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Festyn zdrowego odżywiania w Gimnazjum w Nowych Zdunach związany był z projektem „Czas na zdrowie”.

rosłych, zdrowy poczęstunek oraz
udział zaproszonych przez młodzież gości. I to właśnie ta impreza
odbyła się w Zdunach 9 czerwca.
Teraz uczestnikom pozostanie już
tylko wykonanie krótkiego podsumowującego filmu oraz sporządzenie raportu. Organizatorzy punktują zadania w I i II etapie, ich suma
zdecyduje o przyznaniu nagród,

których pula wynosi 30 tys. zł. Wyniki będą ogłoszone w październiku.
Ale wróćmy do Zdun. Tutaj festyn poprzedzały akcje promujące, takie jak quiz o zdrowym
odżywianiu, czy apel przedstawiający różnice między ekologiczną żywnością, a żywnością
z hipermarketów. Sam festyn roz-

Polesie | Running OSP po raz drugi

Koncerty | Impreza na dziedzińcu ŁOK

Biegać będą dorośli i dzieci
Już w najbliższą niedzielę, 25
czerwca, jedna z największych
sportowych imprez w naszym regionie – Running OSP Polesie
2017. Fani biegów i nordic walkingu po raz drugi zjadą się do Polesia
w gminie Łyszkowice. Spodziewanych jest 300 zawodników.
Początek biegu głównego planowany jest na 17.30. Jego uczestnicy pobiegną na dystansie 5 kilo-

metrów (dwa okrążenia po 2,5 km)
inną trasą niż w ubiegłym roku,
wzdłuż osiedla Bełchów. 3/4 trasy
wiedzie przez drogę asfaltową, 1/4
przez nieutwardzoną. Wcześniej, o
14.50, na 3-kilometrową trasę wyruszą miłośnicy spacerów z kijkami. Running OSP to także biegi w
kategoriach juniorskich. Starty planowane są o godzinach:
 godz. 14.00 – Bieg Bąbla

począł się projekcją filmów pt.
„Śmietnik w mojej głowie” (dostarczonych przez organizatorów
projektu), które dotyczą zagrożeń, które czekają na nas na sklepowych półkach.
W dalszej części uczniów odwiedził łowiczanin Piotr Antosik –
wcześniej lekkoatleta (wicemistrz
Polski w rzucie oszczepem),

a obecnie trener personalny i dietetyk. Mówił on o tym, na czym
polega jest praca, a potem odpowiadał na pytania uczniów.
Kolejnym punktem dnia był
poczęstunek przygotowany przez
klasy II – tzn. uczniów i ich rodziców, na który składały się: soki,
koktajle, kompoty, surówki, sałatki, kanapki oraz przekąski.
Zmagania sportowe rozpoczęły się od meczu rodzice kontra
uczniowie, który rodzice wygrali
4:1. Maraton konkurencji sportowych trwał dwie godziny i – jak
zapewniają organizatorzy – każdy mógł w nim znaleźć coś dla
siebie. Odpowiedzialnymi za ich
przeprowadzenie byli nauczyciele wf: Aleksandra Mostowska
i Stanisław Znyk.
mwk

godz. 14.30 – Bieg Krasnala
godz. 15.00 – Bieg Urwisa
 godz. 16.15 – bieg nastolatka
Oprócz samych biegów, organizatorzy gwarantują inne atrakcje.
W planach są pokazy karate, yoyo
czy zumby, zjeżdzalnia, mega piłkarzyki i poczęstunek, w tym także grill. Dla uczestników zawodów przygotowane są atrakcyjne
nagrody.
tm



Bzura Rock Show
już za tydzień
W sobotę 1 lipca o godzinie
17 już po raz trzeci odbędzie się
Bzura Rock Show, czyli impreza
z koncertami promującymi lokalne zespoły muzyczne.
Została ona zapoczątkowana
przez nieżyjącego basistę zespołu Koniunktura Adama „Egiego” Klimkiewicza i podobnie

jak rok temu zostanie zadedykowana jego pamięci. Tym razem
koncerty przeniosą się z muszli
koncertowej w parku Błonie na
dziedziniec Łowickiego Ośrodka Kultury.
Za tydzień napiszemy o tym, jakie zmiany nastąpiły w Koniunkturze oraz kto jeszcze zagra.
aa
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Informacje
 INFORMATOR DLA ŻYCHLINA I OKOLIC
informacje

apteki

Informacja PKP (ogólnokrajowa)
22-194-36
Krajowe Biuro Numerów 118-913
Międzynarodowe Biuro Numerów
118-912
Rozmowy krajowe – zamawianie
19050 (koszt 1,07 zł z VAT)
Rozmowy międzynarodowe – zamawianie 19051 (koszt 1,07 zł z VAT)
Awarie tel. stacjonarnych – zgłoszenia:
801 505 505
Biuro zleceń 19497 (zamawianie budzenia, przypominanie o terminie załatwienia
sprawy, przekazywanie życzeń itp.).

Żychlin
Dyżury nocne w godz. 20.00-8.00:
czwartek, 22 czerwca:
ul. Narutowicza 71/1, tel. 24-285-10-46
piątek, 23 czerwca:
ul. Narutowicza 71/1, tel. 24-285-10-46
sobota, 24 czerwca:
ul. Narutowicza 71/1, tel. 24-285-10-46
niedziela, 25 czerwca:
ul. Narutowicza 71/1, tel. 24-285-10-46
poniedziałek, 26 czerwca:
ul. Łąkowa 3a, tel. 24-285-19-94
wtorek, 27 czerwca:
ul. Łąkowa 3a, tel. 24-285-19-94
środa, 28 czerwca:
ul. Łąkowa 3a, tel. 24-285-19-94
Pacyna, ul. Łukasiewicza 29/1,
tel. 24-285-86-34
Punkt apteczny w Pleckiej
Dąbrowie 15, tel. 24-282-21-28
Punkt apteczny w Oporowie 25/1,
tel. 24-383-15-19

telefony
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 9287
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: 998 alarmowy
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) 285 80 06, 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, czynna od pon.-pt. godz.
14.00-22.00 pod bezpłatnym numerem
telefonu 116 123; www.116123.edu.pl
Policyjny telefon zaufania
w Kutnie: (24) 254 27 93
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) 282 26 31
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. Traugutta 11a, tel. 605-973-325
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
z siedzibą w Kutnie; telefon alarmowy:
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. Popiełuszki 1, NZOZ Red-Med
tel. (24) 355-60-11, 697-859-705

msze święte
w niedziele i święta
Żychlin, parafia pw. Św. Apostołów Piotra
i Pawła: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00.
Żychlin, kaplica pw. św. Maksymiliana
Kolbego: 9.30, 11.00, 12.30
Śleszyn, parafia pw. św. Aleksandra
Papieża i Męczennika: 9.00, 11.00
Luszyn, parafia pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika: 9.00, 11.30
Plecka Dąbrowa, parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny: 9.00, 11.30
Suserz, parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny: 8.00, 10.00, 12.00
Trębki, parafia pw. św. Stanisława Kostki
w Trębkach: 8.00, 9.30, 11.30
Bedlno, parafia pw. św. Floriana Biskupa
i Męczennika: 9.00, 11.30
Pacyna, parafia pw. św. Wawrzyńca,
diakona i męczennika: 8.30, 10.00, 12.00
Oporów, parafia pw. św. Marcina Biskupa: 8.30, 10.00, 11.30

ośrodki kultury
Żychliński Dom Kultury (24) 285-10-34
czynny w od poniedziałku do piątku w godz.
6.30 – 17.30, w soboty w godz. 6.30 – 14.30
Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie:
(24) 282-10-36; czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00-16:00
Gminny Ośrodek Kultury w Pacynie:
(24) 285-80-56
Kutnowski Dom Kultury (24) 254 21-37

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
sportu Remigiusz Michalak)
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1
w Kutnie – tel. 667-218-122, pon.-pt.,
w godz. 15-20, sob. 10-16-, ndz. 14-19
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6
w Kutnie – pon.-pt. 15-20, w weekendy
w godz. 9-16, do ustalenia na miejscu
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 9
w Kutnie – pon.-pt. 15-20, w weekendy
w godz. 14-21
MOSiR w Kutnie – tel. 24-355-22-24;
stadion ogólnodostępny z wyjątkiem
boisk piłkarskich (opłata za wynajęcie)
Sala gimnastyczna w Gimnazjum
w Bedlnie – tel. 24-282-14-26
(tylko dla mieszkańców gminy Bedlno)
Hala OSiR nr 1 w Łowiczu; ul. Jana
Pawła II nr 3, tel. 46-837-51-06;
Hala OSiR nr 2 w Łowiczu; ul. Topolowa 2, tel. 46-837-09-04

aquapark w Kutnie
ul. Kościuszki 54, tel. 24 357 56 07 (08)

Strefa basenowa
codziennie w godz. 6.-22.00
Strefa saun czynna w dni robocze
6:00-21:45 (caldarium oraz kabina mroźna), 16:00-21:45 (sauna sucha, sauna parowa oraz pomieszczenie wypoczynkowe),
w środy – sauna sucha czynna cały dzień;
w soboty, niedziele i święta: 6:00-21:45
(sauna sucha, parowa, caldarium, kabina
mroźna, pomieszczenie wypoczynkowe)
Strefa squash
codziennie w godz. 6.00-22.00
Strefa cardio-siła
codziennie w godz. 8.00-22.00
Strefa bowling
czynna od pn.-czw. w godz. 12.00-22.00,
w pt.-sob. 12.00-24.00, w niedziele
i święta w godz. 10.00-22.00.
Rezerwacje tel. 24 357 56 11

baseny w Łowiczu
ul. Kaliska 5, tel. 46-837-32-94

Pływalnia – nieczynna do odwołania
Baseny otwarte – czynne od soboty
24 czerwca codziennie w godz. 10.00-18.00

muzea i wystawy
 Muzeum Zamek w Oporowie – czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 10.0016.00, kasa 10.00-15.30; w soboty
i niedziele w godz. 10.00-17.00, kasa
10.00-16.30. Bilety: normalny 8 zł, ulgowy
5 zł; w poniedziałki wstęp bezpłatny.
Oprowadzanie po muzeum 30 zł po
wcześniejszej rezerwacji. Ostatni zwiedzający wchodzi na pół godziny przed
zamknięciem.
 Park przy Zamku w Oporowie
czynny codziennie, do 31 sierpnia w godz.
8.00-20.00; wstęp bezpłatny.
Muzeum Regionalne w Kutnie czynne:
poniedziałek – piątek w godz. 10:00-18:00;
niedziela 10:00-16:00. Ostatni zwiedzający
wchodzi 30 min. przed zamknięciem. Bilety:
5 zł normalny, 2,50 zł ulgowy, 1 zł z Kartą
Dużej Rodziny; wstęp wolny w niedziele.
Kutno, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 20.
„Miasto w czasie i przestrzeni” – wystawę rozpoczyna dział archeologiczny,
dot. najdawniejszych dziejów Ziemi
Kutnowskiej; dalej: część przyrodnicza,
etnograficzna i historyczna.
„Rzeźba po kutnowsku” – wystawa
prezentuje muzealną kolekcję rzeźb
współczesnych twórców ludowych i nieprofesjonalnych z terenu Kutna i powiatu.
Galeria Okno na Sztukę, Kutnowski
Domu Kultury, ul. Żółkiewskiego 4:
Magdalena Hanysz-Stefańska:
„Kolory w linorycie” – wystawa czynna
do 30 czerwca.
Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie –
czynne codziennie oprócz poniedziałków
w godz. 10-16. Ekspozycja ukazuje przebieg dramatycznych walk, jakie toczyły
nad Bzurą oddziały polskie dowodzone
przez generała dywizji Tadeusza Kutrzebę.
Zebrane pamiątki, zdjęcia, elementy
uzbrojenia, umundurowania dokumentują
największą bitwę Kampanii Wrześniowej
1939 roku. Kutno, Park Wiosny Ludów.
Bilety: normalny – 5 zł, ulgowy – 2,50 zł,
niedziele – wstęp bezpłatny.
Kutno: „Jarocin w obiektywie bezpieki” – wystawa plenerowa Oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej w Łodzi; czynna do
30 czerwca; Plac Piłsudskiego w Kutnie
Wstęp wolny.
Muzeum w Łowiczu ul. Stary Rynek 5/7,
czynne codziennie oprócz poniedziałków
w godz. 10.00-16.00 (ostatnie wejście do
muzeum na pół godziny przed zamknięciem). Bilety: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł;
wstęp bezpłatny na wystawy stałe – wtorek.
„Sztuka Baroku” – stała wystawa
rzemiosła artystycznego (meble, tkaniny,
szkło, porcelana), malarstwa i rzeźby;
Kaplica św. Boromeusza w Muzeum.
„Historia miasta i regionu” – stała
wystawa zabytków archeologicznych, militariów, portretów trumiennych, pamiątek
powstańczych, gabinet kolekcjonera.
„Etnografia Księstwa Łowickiego”
– stała wystawa strojów ludowych, wycinanek, rzeźby, ceramiki, tkanin i eksponatów
z dziedziny papiero-plastyki.
Izba Pamięci Łowickich Żydów – wystawa stała, ukazuje dzieje społeczności żydowskiej w Łowiczu, od chwili
pojawienia się starozakonnych w mieście,
poprzez powstanie i intensywny rozwój
Gminy Żydowskiej, aktywny udział
w społeczno-gospodarczym życiu miasta
w XIX i XX wieku, wybuch II wojny światowej, aż do ostatecznej jej zagłady.
A. Kopczyńska i J. Dębska: „Światło
i czas” – wspólny projekt rodowitych łowiczanek, wystawa malarstwa i ceramiki,
czynna do 25 czerwca.
„Historia przedwojennego łowickiego
sportu” – wernisaż: sobota 24 czerwca,
godz. 17.00; wystawa dedykowana
postaci plutonowego Zdzisława „Lelona”
Lelonkiewicza (1907-1968) żołnierza
10 pp, wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego w łowickich szkołach;
czynna do 3 września.
„Granice wyobraźni”. Malarstwo
Grupy Kierunek – wernisaż: piątek,
30 czerwca, godz. 18.00. Wystawa
będzie czynna do 15 sierpnia.
Mini skansen przy Muzeum w Łowiczu
– do 30 czerwca – nieczynny (remont)
Łowicki Park Etnograficzny – Skansen
w Maurzycach – do 30 września czynny
codziennie w godz. 10.00-18.00, od godz.
18.00 do 19.00 zwiedzanie obiektów tylko
z zewnątrz (obowiązuje bilet spacerowy).
Muzeum Diecezjalne w Łowiczu –
zwiedzanie katedry wraz z eksponatami
znajdującymi się w wieży; możliwość oglądania panoramy miasta z tarasu – czynne
pon.-czw. w godz. 10-16; pt. i sob. w godz.
10-14; w ndz. i święta – nieczynne. Łowicz,
Stary Rynek 20.
Muzeum Guzików w Łowiczu – ekspozycja 500 guzików, w tym ok. 200 sztuk
guzików personalnych; Galeria Łowicka,
I piętro, ul. Stanisławskiego; czynna pon.-pt.
w godz. 10.-19., sob. 9.-15. Wstęp wolny.
Izba Pamięci Stanisława Klickiego
w Łowiczu – wystawa urządzona przez
Grupę Historyczną „Kampinos” na I piętrze
Baszty im. gen. Klickiego; czynna w niedziele, w godz. 16.00-18.00. Wstęp wolny.
Kiernozia: „Wiosna” – wystawka zdjęć,
rysunków, wierszy tematycznych; Gminna

Biblioteka Publiczna, ul. Sobocka 1, czynna:
pon.-czw. 8.00-16.00, pt. 9.00-17.00.
Nieborów: Pałac i wystawa majoliki –
do 30 czerwca czynne codziennie
w godz. 10.00-18.00; poniedziałek – wstęp
wolny (oprócz świąt i długich weekendów).
Nieborów i Arkadia: Ogrody –
czynne: wtorek – niedziela w godz. 10.0018.00 (Świątynia Diany w Arkadii - ostatnie wejście 17.30); poniedziałek – wstęp
wolny (oprócz dni świątecznych i długich
weekendów).
Muzeum Motoryzacji w Nieborowie–
czynne: pt., sb., ndz. w godz. 10.-18.00 (lub
po uzgodnieniu tel. 46 838-50-68, 501-945960); Nieborów 231a; bilety: normalny 10 zł,
ulgowy (dzieci i młodzież do lat 15, emeryci,
renciści) 7 zł, dzieci do lat 7 bezpłatnie.
Sanniki: Zespół Pałacowo-Parkowy
– czynny od pn.-pt. w godz. 8.00-21.00,
opieka przewodnika od pn.-pt. w godz.
od 8.00-15.30. Bilety do pałacu: 10 zł
(normalny), 3 zł (ulgowy), dzieci do lat 6 –
gratis; park – wstęp wolny. Tańsze wejście
do pałacu za okazaniem biletu lub dowodu
zakupu biletu na przejazd pociągiem
Kolei Mazowieckich: bilet normalny – 6 zł,
ulgowy – 3 zł, wstęp do parku – bezpłatny.
Rabat obowiązuje w ciągu 30 dni
od terminu ważności biletu.
„Ożywić historię, czyli pałac w Sannikach za czasów Natansonów
i Dziewulskich” – wystawa stała przedstawiająca historię kolejnych właścicieli
dóbr sannickich;
Anna Macionek-Stańko: ,,Światło
i kolor” – wystawa malarska; czynna
do 30 czerwca.
Sromów: Muzeum Ludowe rodziny
Brzozowskich – czynne pon.-pt. w godz.
9.-17.00, ndz. i święta w godz. 12-17.00. Sromów 11, gm. Kocierzew; tel. 46-838-44-72.
Pałac w Walewicach – wart obejrzenia
jest m.in. apartament Napoleona Bonapartego z XVIII-wiecznymi malowanymi ręcznie
tapetami ściennymi – czynny w każdą
sobotę i niedzielę; oprowadzanie z przewodnikiem w godz. 10.00-16.00. Bilety: 5 zł
(dzieci i seniorzy), 8 zł (dorośli w grupach
zorganizowanych), 15 zł (indywidualnie).
Wystawa on-line: „Gloria Victis
1863-1864. Pamięć i tradycja w 150.
rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego na Ziemi Łowickiej” – wystawa
przygotowana na podstawie materiałów
archiwalnych prezentowanych w 2013 r.
w siedzibie Oddziału w Łowiczu Archiwum
Państwowego m.st. Warszawy; scenariusz
Marek Wojtylak; www.warszawa.ap.gov.pl/
powstanie/lowicz/.

koncerty
Piątek, 23 czerwca:
godz. 18.00 – Kapela Hanki Wójciak:
„Znachorka” – muzyka z pogranicza
world music, folku, piosenki autorskiej;
wystąpią: Hanka - śpiew i harmoszka,
Jacek Długosz - gitara, Tomek Czaderski
- instrumenty perkusyjne, Mateusz
Frankiewicz - kontrabas, Tomek Pawlak
- skrzypce, Andrzej Zagajewski - mandol;
Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie,
ul. Teatralna 1. Bilety: 7 zł.
Sobota, 24 czerwca:
godz. 18.00 – Naked Mind „Remember
me” – koncert zespołu w składzie:
Michał Augustyniak – śpiew gardłowy,
sitar, misy tybetańskie, Michael Jones –
skrzypce, altówka barokowa, ravanhuta,
Alina Czerwińska – gongi i misy tybetańskie, śpiew, Piotr Górka – kontrabas,
Jakub Rutkowski – perkusja, to misterium
dźwięku i ciszy, eksploracja muzycznej
wolności podczas improwizacji. Centrum
Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie, ul.
Teatralna 1. Bilety: 7 zł.
Sobota, 15 lipca:
godz. 18.00 – Kołomyja – słowiańsko-bałkańska muzyka ludowa; wystąpi
zespół w składzie: Oksana Hamerska
– wokal, skrzypce, Jacek Skowroński
– fortepian, syntezator, Michał Gajda
– akordeon, głos, Piotr Max Wiśniewski –
kontrabas, Andrzej Mazurek – perkusja.
Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie,
ul. Teatralna 1. Bezpłatne wejściówki do
odbioru w kasie.
Niedziela, 16 lipca:
godz. 19.00 – Ŝanĝo „Zmiana Wibracji
Ziemi” – 7-osobowy zespół i 25 instrumentów na jednej scenie, zaprezentuje
muzykę świata, elementy tradycji wszystkich kontynentów kuli ziemskiej jako
zintegrowanej wspólnoty.
Wstęp wolny. Plac Piłsudskiego w Kutnie
(w razie niepogody: Centrum Teatru,
Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1).

kino Kutnowskiego
Domu Kultury
ul. Żółkiewskiego 4, tel./fax 24-254-21-37
Czwartek, 22 czerwca:
kino nieczynne
Piątek – środa, 23-28 czerwca:
godz. 16.00 – Auta 3 (2D dubbing) –
familijny animowany prod. USA; reż. Brian
Fee; czas trwania: 107 min.; Legenda
sportu motorowego, Zygzak McQueen,
zostaje zepchnięty na boczny tor przez
auta nowej generacji. Wrócić do gry
pomoże mu młoda mechaniczka, Cruz
Ramirez, która obmyśla autorski plan
zwycięstwa. I choć na swojej drodze
Zygzak napotka kilka niespodziewanych
zakrętów, udowodni, że zdobywca Złotego Tłoka nie poddaje się!

godz. 18.00 – Auta 3 (3D dubbing) – familijny animowany; czas trwania: 107 min.
godz. 20.00 – Gwiazdy – film obyczajowy, sportowy, prod. Polska; reż. Jan
Kidawa-Błoński; czas trwania: 106 min.;
Posiadający polsko-niemieckie korzenie
Jan Banaś (Mateusz Kościukiewicz)
dorasta na Śląsku. Od dzieciństwa jego
największą pasją jest piłka, a największym rywalem... oddany kumpel Ginter
(Sebastian Fabijański). Z czasem rywalizacja przyjaciół przenosi się z podwórka
na stadiony śląskich klubów – Polonii
Bytom i Górnika Zabrze. A to nie koniec
ich zmagań. Prawdziwe emocje zaczynają się, gdy w życiu gwiazd sportu pojawi
się piękna Marlena (Karolina Szymczak).
Walczący o jej względy Jan i Ginter
szybko odkrywają, że w grze o miłość nie
obowiązują żadne przepisy. Kiedy ciężka
kontuzja kończy karierę Gintera, a samego Banasia przybliża do składu „orłów
Górskiego”, bohater staje przed trudnym,
życiowym wyborem. Stawką jego decyzji
będzie udział w olimpiadzie i piłkarskich
mistrzostwach świata
Czwartek, 29 czerwca:
kino nieczynne
Piątek – środa, 30 czerwca – 5 lipca:
godz. 16.00 – Auta 3 (2D dubbing) – familijny animowany; czas trwania: 107 min.
godz. 18.00 – Auta 3 (3D dubbing) – familijny animowany; czas trwania: 107 min.
godz. 20.00 – Król Artur: Legenda miecza (3D napisy) – dramat / przygodowy
prod. Australia / USA / Wielka Brytania;
reż. Guy Ritchie; czas trwania: 126 min.;
Odważna historia cwanego młodzieńca
Artura, który większość czasu spędza
w zaułkach Londonium wraz ze swoją
ferajną, nieświadomy losu, jaki jest mu
pisany. Wszystko zmienia się jednak, gdy
dostaje w swoje ręce miecz Excalibur —
a wraz z nim przyszłość. Porażony mocą
Excalibura Artur staje przed trudnym
wyborem. Dołącza do buntowników z Ruchu oporu i podąża za tajemniczą młodą
Ginewrą. Uczy się władać mieczem,
aby zmierzyć się ze swoimi demonami
i zjednoczyć lud w walce z tyranem
Vortigernem, który ukradł należną mu
koronę i zamordował jego rodziców, po
czym ogłosił się królem.
Bilety: 2D piątek-niedziela 16 zł (normalny),
14 zł (ulgowy), pozostałe dni 14 zł (normalny), 12 zł (ulgowy); 3D piątek-niedziela 20 zł
(normalny), 18 zł (ulgowy), pozostałe dni
18 zł (normalny), 16 zł (ulgowy).

Kino
Fenix
Łowicz ul. Podrzeczna 20, tel. 46-837-40-01
Czwartek, 22 czerwca:
godz. 16.00 – Zielona szkoła – film
familijny prod. Holandia; reż. Simone van
Dusseldorp; czas: 1 godz. 20 min.
godz. 17.30 – Piraci z Karaibów:
Zemsta Salazara (2D, dubbing) – film
fantasy, przygodowy prod. Australia/USA,
reż. Joachim Rønning, Espen Sandberg;
czas: 2 godz. 9 min.
godz. 20.00 – Królowa Hiszpanii –
dramat, komedia prod. Hiszpania; reż.
Fernando Trueba; czas: 2 godz. 8 min.;
w roli głównej Penélope Cruz.
Piątek – czwartek, 23-29 czerwca:
godz. 15.00 – Smerfy: Poszukiwacze
zaginionej wioski (3D dubbing) – film
animowany, familijny, fantasy prod. USA
reż. Kelly Asbury; czas: 1 godz. 29 min.
godz. 16.45 – Smerfy: Poszukiwacze
zaginionej wioski (2D) – – film animowany, familijny, fantasy prod. USA
godz. 18.15– Piraci z Karaibów:
Zemsta Salazara (3D, dubbing) – – film
fantasy, przygodowy prod. Australia/USA
godz. 20.30 – Zwyczajna dziewczyna –
komedia, prod. Wielka Brytania; reż. Lone
Scherfig; czas: 1 godz. 57 min.
Bilety: seanse 2D: 16 zł (normalny),
14 zł (ulgowy), 12 zł (tanie poniedziałki);
seanse 3D: 18 zł (normalny), 15 zł (ulgowy).

inne
Czwartek, 22 czerwca:
godz. 20.15 – „To Ci tłumaczę!” - kabaret Smile; Kutnowski Dom Kultury,
ul. Żółkiewskiego 4. Bilety: 60 zł.
Piątek, 23 czerwca:
godz. 18.00-1.00 – Noc Świętojańska
w Kiernozi; w programie: konkurs na
Sobótkowy Wianek, występy: Kiernozianie, Blichowiacy, Future Folk; zabawa
taneczna z zespołem Diwer.
Sobota, 24 czerwca:
godz. 11.00 – Uroczyste zakończenie
Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej
w Diecezji Łowickiej; Stary Rynek
w Łowiczu.
godz. 18.00 – Noc Świętojańska na
boisku w Orłowie; w programie: przyśpiewki, występy artystyczne, konkurs na
najładniejszy wianek, zabawa taneczna.
godz. 15.00 – Wianki Dworskie; park
koło dworu w Dobrzelinie; wstęp wolny.
Wtorek, 27 czerwca:
godz. 11.00 – Mama nie sama – kolejne
spotkanie dla mam z małymi dziećmi
i kobiet w ciąży – zajęcia sensomotoryczne dla najmłodszych; sala konferencyjna Kutnowskiego Domu Kultury, ul.
Żółkiewskiego 4.
Niedziela, 16 lipca:
godz. 17.00 – Warsztaty gry na bębnach afrykańskich z zespołem Foliba
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp
wolny. Kutno, Plac Piłsudskiego (w razie
niepogody: Centrum Teatru, Muzyki
i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1).

KRONIKA
WYPADKÓW
MIŁOSNYCH
Joanna Schlucker i Jarosław Mroczek
oboje z Głowna
 Milena Dominika Grabowicz z Osin
i Jakub Wojciech Słubik z Łodzi


OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE
(stan na 20.06.2017 r.)

























Operator równiarki / robotnik działu
sprzętu i transportu
Kierownik budowy
Oczyszczacz
Magazynier
Pracownik pomocniczy w przemyśle
Pracownik transportu
Spedytor
Kierowca samochodu ciężarowego
kat. CE
Kierowca autobusu
Robotnik gospodarczy
Elektryk samochodowy
Monter-ślusarz
Technik farmaceutyczny
Handlowiec stacjonarny
Murarz do elewacji z cegły klinkierowej
Kierowca C+E (tandem)
Doradca klienta
Sprzedawca
Koordynator do spraw czasowego
zatrudniania pracowników
Piekarz
Monter ociepleń budynków
Pracownik produkcji
Magazynier
Konserwator/ka czystości

SKARB ROLNIKA

NOTOWANIA Z TARGOWISKA MIEJSKIEGO
(ceny z dnia 20.06.2017 r.)
agrest
kg
borówki
1/4 kg
botwinka
pęczek
bób
kg
brokuły
szt.
buraki czerwone
kg
cebula
kg
cebula dymka
pęczek
czereśnie
kg
czosnek
szt.
fasola zielona
kg
fasola żółta
kg
gruszki
kg
jabłka
kg
jaja fermowe
15 szt.
jaja wiejskie
15 szt.
kalafior
szt.
kapusta biała
szt.
kapusta kiszona
kg
kapusta pekińska
kg
koperek
pęczek
maliny
0,5 kg
miód
litr
marchew
pęczek
natka pietruszki
pęczek
ogórki kiszone
kg
ogórek gruntowy
kg
ogórek zielony
kg
papryka czerwona
kg
papryka zielona
kg
papryka żółta
kg
pietruszka
pęczek
pomidor szklarniowy kg
por
szt.
rabarbar
pęczek
rzodkiewka
pęczek
sałata
szt.
seler
szt.
szczypiorek
pęczek
słonecznik
szt.
truskawki
kg
wiśnie
kg
włoszczyzna
pęczek
ziemniaki
kg

w Łowiczu
7
6
2,5
10
3,5
4
2,5
18
2
12
10
8
2-2,5
6-10
12
5
3,5-4
5
5
2
8
30
3,5
2
5
4
3
12
12
12
4
5
2
2
2,5
2
2
3,5
2

w Głownie
8,00
1,50-2,00
1,50
4,00
14,00
10,00
7,00
2,00
5,00-7,50
10,00-12,00
4,00
2,50
1,00
30,00
1,50
1,00
4,00
9,00
3,00
3,60-4,00
1,00-1,50
4,00
1,50
1,00-1,50
3,00/kg
1,00
5,00-6,00
1,00-1,50
1,50-2,00

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 20.06.2017)
Żywiec wieprzowy:


Różyce: 5,30 zł/kg+VAT



Domaniewice: 5,30 zł/kg+VAT



Chąśno: 5,20 zł/kg+VAT



Kiernozia: 5,30 zł/kg+VAT



Skowroda Płd.: 5,50 zł/kg+VAT



Karnków: 5,30 zł/kg+VAT

Żywiec wołowy:


Skowroda Płd.: jałówki 7,00 zł/kg+VAT, krowy
5,60-5,70 zł/kg+VAT; byki 7,50 zł/kg+VAT;



Różyce: jałówki 6,50 zł/kg+VAT; krowy 5,00 zł/
kg+VAT; byki 7,00 zł/kg+VAT.



Domaniewice: jałówki 6,50 zł/kg+VAT; krowy
5,00 zł/kg+VAT; byki 7,00 zł/kg+VAT.
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SKODA Octavia kombi, 2007, 2006
rok, tel. kom. 600-833-190.

VW Polo, 1.4 gaz, 2003 rok,
sprzedam, tel. kom. 692-465-143.

TOYOTA Avensis, D4D, 2004 rok,
tel. kom. 785-077-007.

VW Sharan, 1.9 TDI, 2008
rok, 7-osobowy, w rozliczeniu
mogę przyjąć mniejszy, tel. kom.
604-706-309.

TOYOTA Avensis T22, 2.0
D4D, 2002 rok, 110 KM, tel. kom.
693-830-147.
TOYOTA Avensis, 2D, 2001 rok,
skóra, tel. kom. 572-254-511.
TOYOTA Yaris, 2004 rok, tel. kom.
882-404-160.
VOLVO C70, 2006 rok, kabriolet
z metalowym dachem, tel. kom.
602-657-161.
VW Bora, 1.9 TDI, 2000 rok, tel.
kom. 791-000-972.

FIAT 126p, sprzedam, tel. kom.
789-101-800.

NISSAN Almera Tino, 2.2 DCI,
2001 rok, tel. kom. 669-015-836.

kupno

FIAT CC, 900 gaz, 1995 rok, tel.
kom. 600-519-519.

OPEL Astra III, 1.9 CDTI, 2006
rok, tel. kom. 606-948-824.

Skup aut do 5.000 zł. Uczciwa
wycena, tel. kom. 781-833-314.

FIAT Cinquecento, 900 gaz, 1996
rok, tel. kom. 509-343-660.

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

FIAT Cinquecento 900, 1994 rok,
tel. kom. 728-121-674.

OPEL Astra II, 1.7 CDTI, 2005
rok, klimatyzacja, tel. kom.
604-706-309.

Absolutnie każde auto, tel. kom.
509-837-633.
Auto skup, płacimy najlepsze
ceny, całe i uszkodzone, tel. kom.
604-191-186.
Kupię każde auto do 3.000 zł, tel.
kom. 691-270-855.
Kupię każde auto. Zadzwoń!!!, tel.
kom. 690-694-705.
Skup aut, tel. kom. 604-102-787.
Skup aut za gotówkę. Szybki
dojazd i wycena na miejscu, tel.
kom. 536-266-926.
Skup powypadkowych, starych,
skorodowanych samochodów, tel.
kom. 512-476-760.
Skup skrzyni biegów (1.6
Polonez) i LPG sekwencja, tel. kom.
512-476-760.
Skup skrzyni biegów (1.6
Polonez) i LPG sekwencja, tel. kom.
512-476-760.
Złomowanie Pojazdów–
zaświadczenia, auto-skup:
uszkodzone, rozbite,
wyeksploatowane, Rząśno 13, tel.
kom. 602-123-360.

sprzedaż
AUDI A4, 1.9 TDI, tel. kom.
512-981-861.

FIAT Ducato, 2.0 JTD, 2003 rok, tel.
kom. 603-103-174.
FIAT Ducato, 2.5 TDI, 1997 rok,
Zduny, tel. kom. 666-075-465.

OPEL Astra, 1.7 Diesel, 2011 rok,
kombi, tel. kom. 507-150-766.

FIAT Panda, 2003 rok, tel. kom.
608-585-389.

OPEL Corsa Komfort, 1.4
benzyna, 1997 rok, tel. kom.
698-739-309.

FIAT Panda II, 1.1 benzyna, 2003
rok, niebieski, idealny na dojazdy,
okolice Skierniewic, 4.000 zł, tel.
kom. 505-109-554.

OPEL Corsa, 1.3, 2004 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 698-023262, 696-198-181.

FIAT Grande Punto, 2012 rok, tel.
kom. 600-833-190.

OPEL Frontiera, 1992 rok,
sprzedam lub zamienię na ciągnik,
8.800 zł, tel. kom. 506-355-899.

FIAT Punto gaz, 1999 rok, tel. kom.
693-054-784.
Fiat Seicento, 1999 rok, tel. kom.
531-166-975.
FORD C-Max, 1.8 16V, 2004 rok,
rzeczywisty przebieg 157.000 km,
stan idealny, tel. kom. 604-706-309.
FORD Focus, 1.8 TDCI, 2004 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 604-833-866.
FORD Mondeo, 1.8 benzyna,
1998 rok, okazyjna cena, tel. kom.
515-749-788.
FORD Transit, 2009 rok, tel. kom.
600-833-190.
HYUNDAI Akcent, 1.3 benzyna/
gaz, 2003 rok, 6.000 zł, tel. kom.
517-719-072.

AUDI A4, 2.0 benzyna, 2002 rok,
131 KM, sedan, bogate wyposażenie,
tel. kom. 509-837-633.

HYUNDAI i20, 1.4 D, 2012 rok,
kupiony w salonie, serwisowany,
bezwypadkowy, cena konkurencyjna
(w rozliczeniu przyjmę tańszy), tel.
kom. 513-375-786.

AUDI A6, 1.8 Turbo automat,
1998 rok, stan dobry, tel. kom.
790-423-670.

KIA Carens, 2.0 CRD, 2002
rok, minivan, I właściciel, tel. kom.
721-460-456.

CITROËN C4 Picasso, 1.6 HDI,
2008 rok, 7-osobowy, beżowy
metalik, tel. kom. 722-152-794.

KIA Ceed kombi, 2008 rok, I
właściciel, salon Polska, tel. kom.
886-397-434.

CITROËN Xsara, 1.9D, tel. kom.
511-311-145.

KIA Venga, 1.4 benzyna, 2010 rok,
35.000 km, Salon Polska,srebrny
metalik, stan bdb, 31.900 zł, tel. kom.
666-574-189.

DAEWOO Lanos, 1.5 benzyna/
gaz, 2000r., tel. kom. 692-696-669.
DAEWOO leganza benzyna/gaz,
2000 rok, tel. kom. 668-117-939.
FIAT 126 pE, 2000 rok, 55 tys. km,
stan dobry, tel. (42) 719-48-39.

OPEL Astra II, 1.7 CDTI, 2004
rok, klimatyzacja, tel. kom.
726-843-828.

OPEL Insignia, 2.0 CDTI, 2010
rok, tel. kom. 503-953-444.
OPEL Zafira B, 1.9 DTI, 2006
rok, czarny metalik, 7-osobowy, w
zamianie mogę przyjąć mniejszy,
tel. kom. 604-706-309.
POLONEZ ATU Plus, 1.6, 1999
rok, 60.000 km, I właściciel,
niekwestionowany stan, tel. kom.
513-375-786.
POLONEZ Caro Plus, tel. kom.
603-945-983.
POLONEZ Truck, tel. kom.
602-537-502.
RENAULT Clio 3, 1.2
benzyna, 2006 rok, 128.000 km,
bezwypadkowa, zadbana, grafitowy
metalik, 5-drzwiowy, 13.300 zł, tel.
kom. 608-174-892.
RENAULT Espace diesel, 2004
rok, tel. kom. 502-768-277.

RENAULT Megane, 1.4 16V
benzyna/gaz, 1999 rok, tel. kom.
515-291-421.
RENAULT Megane, 2.0 benzyna,
1996 rok, 1600 zł, tel. kom.
607-353-492.
RENAULT Scenic, 1.9 DTI, 2000
rok, tel. kom. 693-943-718.
RENAULT Scenic, 1.9 DCI, 2001
rok, tel. kom. 602-241-042.
RENAULT Scenic, 1.9 DCI,
2004 rok, zarejestrowany, tel. kom.
604-392-876.
RENAULT Thalia, 1.4 benzyna,
2001 rok, 75 KM, I właściciel, 3.500
zł, tel. kom. 665-154-597.
SEAT Ibiza, 1.4 TDI, 2008 rok, tel.
kom. 509-837-633.
SEAT Ibiza, 1997 rok, zadbany, tel.
kom. 534-977-949.
Seicento, 1.1 benzyna/gaz,
2005 rok, 150.000 km, tel. kom.
532-715-613.
SKODA Fabia, 1.4 benzyna, 2000
rok, tel. kom. 508-899-393, po 17.00.
SKODA Fabia, 1.4 16V, benzyna/
gaz, 2003 rok, tel. kom. 605-137-883.
SKODA Fabia, 2001 rok, tel. kom.
500-803-757.
SKODA Fabia, 1.2, 2009 rok,
186.000 km, hatchback, stan bdb.,
niebieski, tel. kom. 604-403-654,
507-150-766.
SKODA Fabia, 1.4 diesel, 2006 rok,
hatchback, stan bdb., srebrny, tel.
kom. 604-403-654, 507-150-766.
SKODA Felicia, 1.3, 1998 rok, tel.
kom. 502-163-313.
SKODA Octavia, 1.6 benzyna,
2005 rok, kombi, tel. kom. 604-403654, 507-150-766.

VW Transporter, 1995 rok, tel. kom.
516-538-983.
VW Transporter, 1.9 TD, 1999
rok, long, 5-osobowy, tel. kom.
509-837-633.

inne

VW Golf III, 2.0 GTI, LPG, 1995 rok,
1.600 zł, tel. kom. 512-476-760.

Opony, felgi z Niemiec,
hurtownia. Największy skład w
rejonie, klimatyzacja, mechanika.
Bratoszewice, ul. Łódzka 28, www.
opony-gaweda.pl, tel. (42) 719-63-08,
tel. kom. 505-151-701.

VW Golf V, 1.4 benzyna, 2007 rok,
tel. kom. 604-403-654.

Przyczepa samochodowa
6-tonowa, tel. kom. 604-994-832.

VW Golf V, 1.4 FSI, 2004 rok, stan
bdb., tel. kom. 513-329-718.

Felgi „15” BMW, tel. kom.
693-054-784.

VW Golf, 1.9, 1999 rok,
5-drzwiowy, srebrny metalik, tel. kom.
508-276-387.

Alufelgi do Renault, tel. kom.
515-291-421.

VW Crafter, 2006 rok, 3-osobowy,
24.200 km, tel. kom. 693-542-137.

samochodowe

VW Touran, 2.0 TDI, 2005/2006
rok, srebrny, tel. kom. 604-403-654,
507-150-766.

VW Golf, 1.9 TDI, 2001 rok, kombi
sprzedam, tel. kom. 692-465-143.

Sprzedam przyczepkę
samochodową lekką, ładowność
220 kg, tel. kom. 601-359-273.

VW Passat, 1.9 Tdi 90 KM, 1998
rok, tel. kom. 608-011-466.

Alufelgi VW 15 5x100, tel. kom.
786-180-754.

VW Passat B6, TDI 2.0, 2005 rok,
tel. kom. 603-972-528.
VW Passat, B5 1.8 kombi, 1997
rok, benzyna, wyposażenie full opcja,
stan bdb, tel. kom. 661-584-272.

motorowe
kupno

VW Passat, 1.9 TDI, 2002 rok,
kombi, tel. kom. 785-077-007.

Kolekcjoner kupi stare motocykle,
samochody, części, tel. kom.
513-185-357.

VW Passat, 1.6 TDI kombi, 2010
rok, sprowadzony, tel. kom. 604-403654, 507-150-766.

Kupię stare motocykle: WSK, MZ,
Motorynka, Komarek itp., tel. kom.
609-942-407.

VW Passat, 1.9 TDI, 1999 rok, stan
dobry, 8.500 zł do negocjacji, tel.
kom. 603-201-092.

sprzedaż

VW Polo, 1.0, 1998 rok, tel. kom.
693-051-319.
VW Polo, 1.4 TDI, 2005 rok, tel.
kom. 517-719-072.
VW Polo, 2006 rok, 5-drzwiowy,
sprowadzony, opłacony, gotowy do
rejestracji, tel. kom. 604-403-654,
507-150-766.
VW Polo, 1.4 16V, 2002 rok,
5-drzwiowy, w oryginale, stan
rewelacyjny, tel. kom. 604-706-309.
VW Polo, 1.2 benzyna, 2008
rok, czarny metalik, Salon Polska,
5-drzwiowy, zadbany, 14.900 zł, tel.
kom. 694-547-204.

Yamaha YBR 125, tel. kom.
504-475-567.
Skuter 50 cm TODI, tel. kom.
697-148-843
Sprzedam motorower Benzer
Router 50,8, 2013 rok, 10.000 km,
stan bdb, tel. kom. 691-778-707.
Barton 50, tel. kom. 501-583-327.
Sprzedam motocykl sportowoturystyczny Yamaha 2000 r., tel. kom.
668-974-749.
Skuter Toros F16, tel. kom.
603-617-046.
Sprzedam motor Z-125, tel. kom.
501-830-367.

MAZDA Primacy, 2001 rok, tel.
kom. 795-629-994.
MERCEDES klasa A, 1.7 CDI, 1999
rok, od kobiety, w bardzo dobrym
stanie, tel. kom. 721-168-425.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ”: BIURO OGŁOSZEŃ ŁOWICZ, UL. PIJARSKA 3A; BEDNARY, SKLEP P. PAPIERNIK 24A; BOBROWNIKI 27, SKLEP P. PACLER; BOLIMÓW, UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 17, SKLEP
„EWA”, P.PAPIERNIK; DOMANIEWICE, UL. GŁÓWNA 26, SKLEP P. JAKUBIAK; GĄGOLIN POŁUDNIOWY, SKLEP „KOS”; HUMIN 1A, SKLEP P. GREFKOWICZ; IŁÓW: PL. RYNEK STAROMIEJSKI 2A; SKLEP P. PAPIEROWSKIEGO; KIERNOZIA,
RYNEK KOPERNIKA, KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ; KOCIERZEW PÓŁNOCNY 37A, SKLEP P. KRYGIER; KURABKA 17A, SKLEP P. TOPOLSKIEJ; ŁOWICZ, OS. BRATKOWICE, KIOSK LOTTO; ŁYSZKOWICE, SKLEP „DUET”, UL. GMINNA 6;
NIEBORÓW, AL. LEGIONÓW POLSKICH 18, SKLEP P. FIGATA; NOWA SUCHA 22, SKLEP P. SIEWIERY; OSTRÓW 20, SKLEP P. BEJDY; OSMOLIN, UL. RYNEK 2, SKLEP P. SERWACH; PSZCZONÓW 147, SKLEP P. LIPIŃSKIEGO; SANNIKI,
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Motor Honda CB500 2001 rok, tel.
kom. 606-286-544.
Ogar, tel. kom. 781-781-321.

garaże
sprzedaż
Garaż sprzedam, wynajmę,
Kościuszki, Stryków, tel. kom.
603-642-202.
Sprzedam garaż, ul. Tuszewska,
Łowicz, tel. kom. 533-721-720.
Garaż wolnostojący, Tuszewska,
na wysokości Bursztynowej, tel. kom.
601-946-284.

wynajem
Poszukuję garażu w Łowiczu, tel.
kom. 607-850-855, (17:00-22:00).
Do wynajęcia garaż przy os.
Noakowskiego na samochód lub
magazyn, tel. kom. 602-187-540.
Wynajmę garaż pod działalność,
Łowicz, tel. kom. 502-268-632.
Wynajmę garaż przy domu okolice
Bratkowic i Dąbrowskiego, tel. kom.
793-123-803.

nieruchomości
kupno
Kupię ziemię, gm. Łyszkowice i
okolice, tel. kom. 502-602-463.
Przyjmę w dzierżawę lub
kupię grunty rolne w Bocheniu
(bardzo dobre warunki), tel. kom.
601-857-267.
Kupię każdą nieruchomość:
ziemię, działkę, mieszkanie, dom
itp. (również zadłużone), tel. kom.
501-020-993.
Kupię/przyjmę w dzierżawę ziemię,
tel. kom. 696-736-701.
Ziemię rolną powyżej 1 ha przy
drodze do 15 km od Łowicza, tel.
kom. 888-431-443.
Przyjmę grunty orne w dzierżawę,
tel. kom. 693-743-824.

sprzedaż
Działka rolno-budowlana 9.300
mkw., Placencja, bardzo tanio, tel.
kom. 606-889-643.
Działka budowlana, Mysłaków, tel.
kom. 692-363-474.
Sprzedam tanio działkę
budowlaną, 5 km od Łowicza, tel.
kom. 509-231-973.
Działka 4,6 ha, Łazin, tel. kom.
501-020-993.
Mieszkanie 61 mkw., III piętro,
Kaliska, tel. kom. 664-767-412.
Sprzedam dom w Nieborowie,
stan surowy, zamknięty, tel. kom.
602-292-175.
Sprzedam działki budowlane
Bronisławów 39, tel. kom.
791-802-472.
Sprzedam mieszkanie w Borowie,
tel. kom. 503-608-793.
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Działkę budowlano-rolną o
pow. 3,45 ha, Bielawy, tel. kom.
725-132-080.

Dom w Łowiczu, Żwirki i
Wigury 7A, 280.000 zł, tel. kom.
500-287-713.

Dom po remoncie, 120 mkw.,
działka 900 mkw., okolice
Domaniewic, tel. kom. 530-723-789.

Dom, Łowicz, tel. kom.
880-651-700.

Bratoszewice – sprzedam nowy
dom parterowy z poddaszem
użytkowym o pow. 76 mkw. z
działką o pow. 1.137 mkw., tel. kom.
607-147-988.

Działka budowlana w Łowiczu,
1.058 mkw., tel. kom. 609-800-335.

Budowlana, 1.155 mkw., media,
Bełchów, ul. Polna, tel. kom.
517-640-507.
Dom 293 mkw, stan surowy
otwarty, działka 1900 mkw, wszystkie
media, Łowicz, ul. Grunwaldzka, tel.
kom. 501-932-818.
Sprzedam 3,5 ha ziemi, Wola
Stępowska, gm. Kiernozia, tel. kom.
501-504-723.
Siedlisko ze stawem i działką tanio
sprzedam, tel. kom. 504-571-878.
Sprzedam działkę z domem w
stanie surowym, Domaniewice, tel.
kom. 793-946-596.
Domek 60 mkw., działka 6.000
mkw., budowlano-usługowa,
narożna, Łowicz, tel. kom.
603-878-783.
Mieszkanie 33 mkw, III piętro, os.
Starzyńskiego, tel. kom. 697-144-875.
Łąka z lasem, 1,5 ha, Strugienice,
za Bzurą, tel. kom. 661-230-235.
Sprzedam mieszkanie 32 mkw, os.
Starzyńskiego, tel. kom. 793-997-819.
Sprzedam działkę rekreacyjną, tel.
kom. 795-563-722.
Sprzedam gospodarstwo rolne
wraz z budynkami 13 h, okolice
Zosinowa, tel. kom. 535-201-784.
Ziemia orna, 3.67 ha, Bobrowa, tel.
kom. 606-626-575.
Dom w Głownie, sprzedam, tel.
kom. 697-327-976.
Działka 6.600 mkw., z domem
drewnianym, Bąków Górny, tel. kom.
607-517-238.

Mieszkanie, Nowe Zduny, 85.000
zł, tel. kom. 604-122-730.
Gospodarstwo 1,4 ha, budynki,
Sypień 14 k./Nieborowa, tel. kom.
518-443-192.
Sprzedam mieszkanie
własnościowe 36 mkw, 2-pokojowe,
IV piętro, Łowicz-centrum, tel. kom.
600-235-160.
Sprzedam działkę rolnobudowlaną o powierzchni 0,470 ha
w miejscowości Głuchów, gmina
Bedlno. Dom gliniany do rozbiórki.
Możliwość podłączenia prądu,
wody, cena 40.000 zł, tel. kom.
791-441-475.
Ziemia 2,20 ha, Bogoria Górna 24,
tel. kom. 609-075-682.
Sprzedam działkę rekreacyjną, ul.
Łódzka, tel. kom. 603-555-327.
Do sprzedania 2 ha, woda, prąd
w ulicy, Bratoszewice, tel. kom.
698-561-760.
Działka budowlana 1.400 mkw.,
Chąśno, tel. kom. 666-287-727.
Sprzedam domek o powierzchni
41 mkw w centrum Głowna, tel. kom.
694-684-235, 505-097-860.
Domek całoroczny, woda, prąd, 2
pokoje, kuchnia. Działka 50 a, 18 km
od Łowicza/Sochaczewa, tel. kom.
698-068-945.
Działka budowlana 2.700 mkw.,
centrum Dmosina, ogrodzona,
media, domek letniskowy, tel. kom.
727-753-907.

Dwie działki po 1500 mkw., 50 zł/
mkw., Zielkowice-Czajki, tel. kom.
502-778-128.
Sprzedam uzbrojone działki,
Łowicz, ul. Wschodnia (kierunek
Nieborów): 800 mkw., 1000 mkw.,
1.600 mkw., tel. kom. 602-615-399.
Sprzedam 3,27 ha, Michałówek,
tel. kom. 695-413-291.
Działka budowlana, Klickiego 42,
tel. kom. 502-163-313.
Wulkanizacjaz budynkami,
Napoleońska 6, Łowicz, tel. kom.
502-163-313.
Działki budowlane, kilometr od
Łowicza (1 ha) z domem. OLX:
253453859, tel. kom. 501-213-061,
501-213-062.
Sprzedam kawalerkę, 25,5
mkw, Tkaczew, II piętro, tel. kom.
505-406-307.
Sprzedam mieszkanie 27
mkw. z C.O. w Głownie, tel. kom.
507-359-112.
Pilnie sprzedam działkę rolną 2,07
ha, w tym 3.000 mkw. budowlana,
2 km od Łowicza, tel. kom.
601-385-520.

Działka, Głowno, ul. Graniczna 17,
tel. kom. 694-903-240.

Sprzedam działki budowlane w
Bobrownikach w bardzo atrakcyjnym
miejscu, tel. kom. 604-169-278.
Łowicz, 72 mkw, parter, tel. kom.
698-581-666.
Sprzedam działki rekreacyjnobudowlane, 100 m od jeziora, z
dojściem do rzeki, w Zaździerzu
k/Koszalówki, gm. Łąck, tel. kom.
508-321-600.
Sprzedam 3,5 ha rolne, z
możliwością podziału na mniejsze i
zabudowy, Wincentów k/Koszelówki,
gm. Łąck, tel. kom. 508-321-600.
Sprzedam 15 ha w jednym
kawałku, z możliwością
dokupienia, blisko Kutna, tel. kom.
697-059-660.

Sprzedam lub zamienię dom
pod Łowiczem na bloki, tel. kom.
606-967-338.
Sprzedam dom + 1 ha działki,
Świeryż I, tel. kom. 504-501-038.
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zamiana

M-3, 60 mkw., os. Bratkowice, tel.
kom. 608-580-065.

Zamienię kawalerkę (Powstańców)
na większe lub kupię (też
Powstańców), tel. kom. 725-799-487.

Siedlisko z budynkami
gospodarczymi i domem
mieszkalnym, działka 2,54 ha, tel.
kom. 503-047-710, Złaków Borowy
117.

wynajem
Budynek gospodarczy na wsi, tel.
kom. 508-953-694.
Poszukuję pokoju do wynajęcia
w Łowiczu, tel. kom. 607-850-855,
(17:00-22:00).
Budynek na działalność
gospodarczą, tel. kom. 508-953-694.
Pokój, tel. kom. 883-363-814.
Firma wynajmie pomieszczenie
magazynowe wysokiego
składowania o powierzchni
190 mkw. z dostępem do
paleciaka i wózka widłowego,
obiekt chroniony, tel. kom. 602389-703, Łowicz.

Na działalność gospodarczą 400
mkw z dużym placem, tel. (46) 83742-46, tel. kom. 605-578-502.

Sprzedam mieszkanie 52 mkw,
Łowicz, os. Tkaczew, tel. kom.
731-724-938.

Sprzedam ziemię 2,24 lub 4,5 ha,
Psary, tel. kom. 604-260-576.

Sprzedam działkę, Łowicz, ul.
Zduńska, tel. kom. 609-514-291.

Bratkowice 60 mkw., blok 34, tel.
kom. 691-961-280.

Łąka 1,13 ha, Otolice, tel. kom.
793-969-908.

Mieszkanie własnościowe, osiedle
Kopernika, Głowno, parter, 60 mkw.,
z garażem, tel. kom. 691-124-045,
509-328-068.

Dwupokojowe, 32 mkw., os.
Starzyńskiego, tel. kom. 788-557-286.

Lokal do wynajęcia 30 mkw.
z zapleczem i toaletą, 11 Listopada 2,
tel. kom. 691-715-550.

Mieszkanie 50 mkw. Huta Józefów,
niski czynsz, tel. kom. 500-494-413.

Budowlano-rolna, 9.400 mkw.,
Polesie, rzeka, możliwość wykopania
stawu, tel. kom. 603-878-783.

Sprzedam łąkę (1,17 ha) w
Niedźwiadzie, tel. kom. 880-565-192.

Tanio sprzedam kiosk na
Nowym Rynku, tel. kom.
606-798-751.

Pilnie sprzedam gospodarstwo 6
ha z budynkami, tel. 696-440-845.

Sprzedam mieszkanie 37 mkw,
os. Starzyńskiego, po kapitalnym
remoncie, ze sprzętem RTV, AGD, tel.
kom. 880-517-623.

Sprzedam 5 ha ziemi, gm.
Zduny, tel. kom. 509-894-351.

Dom w Głownie, tel. kom.
605-311-010.

Mieszkanie 35 mkw, ul. Armii
Krajowej 43H/14, Łowicz, parter, tel.
kom. 666-046-328.

37

Sprzedam tanio piec do
centralnego ogrzewania na
ekogroszek, w dobrym stanie –
używany, tel. (46) 837-68-19, tel. kom.
531-133-989.

Wynajmę umeblowaną kawalerkę
osobie pracującej (niepalącej), tel.
kom. 604-597-129.

Działki, tel. kom. 512-490-910.

Sprzedam dom we wsi Jasieniec
o pow. 160 mkw. oraz pompę
głębinową 5,5 kW, tel. kom.
664-378-355.

M-1, 40 mkw., III piętro, os.
Tkaczew, tel. kom. 736-345-985.
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Róg Warszawskiej i Dworcowej
w Łowiczu 40 mkw na działalność,
tel. (46) 837-42-46, tel. kom.
605-578-502.
Wynajmę lokal 46 mkw, Łowicz,
ul. 3 Maja 2, tel. kom. 602-657-161,
608-621-402.

kupno różne
Przyjmę ziemię, gruz, glinę,
korzenie, tel. kom. 508-282-349.
Kupię topolę, dęba, inne, tel. kom.
696-379-599.

sprzedaż różne
Extra czarna ziemia ogrodowa,
po obróbce mechanicznej, tel. kom.
601-239-779.
Urządzenie do masażu Rolletic,
tel. kom. 667-341-968
Produkcja, sprzedaż kruszywa
kamiennego, tel. kom. 501-029-833.
Kliniec pod kostkę i utwardzenia
terenu, tel. kom. 601-239-779.
Żwir 2-8, tel. kom. 601-239-779.
Żwir 16-32 do ogrodu i drenażu,
tel. kom. 601-239-779.
Drewno kominkowe, opałowe (buk,
brzoza, olszyna, grab); workowane,
tel. kom. 501-658-261.
Używany piec kW 0,6, tel. kom.
880-948-664.
Wyprzedaż płytek
chodnikowych i ogrodowych, kolor,
kręgi, pokrywy, przepusty, tel. kom.
531-467-981.
Drewno kominkowe i opałowe,
pelet drzewny, brykiet drzewny,
tel. kom. 504-010-550.

Wynajmę zakład fryzjerski lub
gabinety lekarskie, Lniana 1 (przy
Kaliskiej), tel. kom. 515-122-403.

Kruszywa, piasek, żwir, ziemia
ogrodowa. Roboty ziemne,
wyburzeniowe, transport maszyn
budowlanych, rolniczych, tel. kom.
693-565-564.

Poszukuję domku na wsi, tel. kom.
694-515-130.

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

Sprzedam ziemię około 6 ha,
Gągolin Południowy, tel. kom.
605-384-861.

Lokal idealny na biuro lub
gabinet lekarski 45 mkw.+
poczekalnia + łazienka,
ul. Krakowska, tel. kom.
796-080-680.

Drewno kominkowe, opałowe, tel.
kom. 504-257-615.

Działka 1.040 mkw. z
pobudynkami Kiełmina, tel. kom.
515-444-790, 510-841-113.

Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie,
os. Starzyńskiego, tel. kom.
537-040-533.

Stemple budowlane, słoma
w belach, mieszanka, tel. kom.
511-679-231.

Działka budowlana, Nieborów, tel.
kom. 606-286-544.
Sprzedam działkę usługową ok.
7.000 mkw w obrębie Łowicka Wieś–
Prymasowska, tel. kom. 669-568-174.
Mieszkanie, 33 mkw., IV piętro,
Starzyńskiego, tel. kom. 536-307-525.

Zbiorniki plastikowe, 1.000-litrowe,
tel. kom. 502-919-192.
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Tartak Głowno oferuje
drewno kominkowe, tel. kom.
609-178-680.
Pianina, fortepiany, tel. kom.
604-443-118.
Overlock Yamato, tel. kom.
608-109-634.
Beczka ocynkowana 1.000 l, tel.
kom. 880-099-514.
Zbiorniki plastikowe 1000-litrowe,
skrzynki uniwersalne drewniane, tel.
kom. 508-953-694.
Wełniak nowy, tel. kom.
726-732-589.
Buty do stroju łowickiego, r.35, tel.
kom. 502-404-036.
Betoniarki, części, naprawa.
Rusztowania, tel. kom. 510-124-700.
Stół z krzesłami, 0,9x2 m,
możliwość rozłożenia, tel. kom.
607-343-404.
Jaja wiejskie, tel. kom.
665-159-353.
Tanio opryskiwacz plecakowy
spalinowy Stihl, mało używany, tel.
kom. 667-854-120.
Krajzegę, silnik 4 kW, tel. kom.
604-574-299.
Tanio: kanapa, kuchnia gazowa,
kosiarka elektryczna, tel. kom.
609-219-294.
Waga 50 t, wyremontowana, tel.
kom. 606-357-786.
Słoiki, tel. kom. 516-347-960.

Sprzedam tokarnię,
tel. (46) 838-92-49.
Imadło ślusarskie, tel. kom.
785-266-409.
Nowe ule warszawskie poszerzane
drewniane, tel. kom. 693-830-530.
Płyty oborniane 4,60x1,20 m,
środek styropian, 6 szt.; 4,20x1,20
m,
6 szt.; płuczka do bobu,
tel. (46) 837-93-57, wieczorem
Sprzedam ladę chłodniczą
witrynową, tel. kom. 605-539-291.
Akordeon, tel. (46) 874-61-70.
Sprzedam kantówki i blaty
drewniane, odeskowane, tel. kom.
666-053-090.
Sprzedam tanio zestaw
wypoczynkowy, wersalką + 2 fotele,
tel. kom. 790-721-062.
Kanapa narożna rozkładana, tel.
kom. 507-439-445.
Sprzedam kruszywa na drogi,
wjazdy, odbieramy odpady gruz i z
remontów, kupię złom, makulaturę,
tel. kom. 695-416-747, 607-350-968.
Silnik elektryczny do łódki marki
Mikado, tel. kom. 603-972-528.

praca
dam pracę
Zatrudnię kierowcę do rozwożenia
pizzy (Łowicz), tel. kom. 724-207-537.

Oddam za darmo ziemię z wykopu,
gruz, tel. kom. 602-524-960.

Zatrudnię pomocnika kucharza
(możliwość przyuczenia do zawodu),
Łowicz, tel. kom. 721-680-807.

Lada chłodnicza przeszklona,
witryna chłodnicza na ciasto, waga z
wysięgnikiem, metkownica, tel. kom.
793-316-110.

Zatrudnię kelnerkę (możliwość
przyuczenia do zawodu), tel. kom.
724-207-537.

Wózek paleciak, tel. kom.
693-830-160.

Przyjmę do pizzerii kierowcę
na stałe oraz pomoc kucharza
weekendowo, tel. kom. 669-852-983.

Świder do wiercenia dołów, tel.
kom. 604-994-832.
Sprzedam stemple budowlane, tel.
kom. 604-687-089.
Szkolenia wózki widłowe,
systemowe, ładowarki teleskopowe,
HDS-Y, podnośniki koszowe.
Im więcej tym taniej!, tel. kom.
730-101-000.
Sprzedam kuchnię gazowoelektryczną Beko Inox 60, tel. kom.
782-233-997, 609-906-583.
Skrzynki uniwersalne, plepki, tel.
kom. 501-658-261.
Łoże sypialne 1,40x2 m, materac
rehabilitacyjny Vitberg na gwarancji,
tel. kom. 530-306-675.
Wersalka, łóżko składane
turystyczne, zamrażarkę małą
3-szufladkowa, szlifierkę, kanister
20-litrowy, metalowy, tel. kom.
533-721-720.
Kanapy skórzane jak nowe, tel.
kom. 508-411-270.
Betoniarki: sprzedaż, remonty,
części, tel. kom. 603-072-751.
Uszkodzona kosiarka
spalinowa Viking, 110 zł, tel. kom.
603-324-391.
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Zatrudnię kierowcę kat. C+E
w transporcie krajowym lub
międzynarodowym, tel. kom.
607-267-206.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E z
doświadczeniem w ruchu krajowym
z naczepą-chłodnią, tel. kom.
668-946-210.
Tonsmeier Centrum
zatrudni osobę na stanowisko
kierowca-ładowacz, wymagana
kat. C, praca na terenie
Żyrardowa, Łowicza i okolic,
tel. (46) 830-35-25.
Zatrudnię kierowcę C+E, po kraju,
tel. kom. 604-557-182.
Zatrudnię kierowcę C+E z
doświadczeniem, kraj, tel. kom.
662-190-347.
Zatrudnię sprzedawców art.
hydraulicznych, drzwi i podłóg, tel.
kom. 602-587-341.
Zatrudnię do pizzerii kierowcę oraz
pomoc kelnerki. Praca w weekendy,
tel. kom. 607-481-852.
Przyjmę do pizzerii kelnerkę
z możliwością przyuczenia
– praca na stałe oraz pomoc na
kuchnię – weekendowo, tel. kom.
601-846-354.

Zatrudnię osoby do zbioru
truskawek z dowozem, młoda
plantacja, duże owoce, tel. kom. 787982-333, 697-286-861.
Hurtownia budowlana w
Strykowie zatrudni kierowców C+E.
Atrakcyjne wynagrodzenie, tel. kom.
601-153-348.
Zatrudnię kierowcę C+E, na kraj,
tel. kom. 889-907-194.
Pilnie 8 os. niepełnosprawnych,
do sprzątania. Umowa o pracę
+ premie + basen. Stryków, tel.
kom. 786-850-750.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E z
doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym, pojedynczepodwójne obsady, tel. kom. 604-237423, 782-223-211.

Zatrudnię kierowcę do rozwozu
gazu na terenie Głowna i okolic, tel.
kom. 600-237-175.
Zatrudnię do zbioru
truskawek, tel. kom.
661-852-737, Płaskocin.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E
na kraj, okolice Brzezin, tel. kom.
724-386-048.
Przyjmę do zbioru bobu, tel. kom.
793-930-278.
Przyjmę do zbioru bobu, tel. kom.
515-121-410, 509-075-374.
Firma zatrudni kierowcę kat.
C+E w ruchu krajowym bądź
międzynarodowym, tel. kom.
602-389-703.

Zatrudnię hydraulika, pomoc
hydraulika, tel. kom. 691-991-000.

Praca w gastronomii (lody,
hamburgery), tel. kom. 509-854421, 501-788-231, Łowicz.

Praca przy warzywach (bób), tel.
kom. 696-441-178, Sierżniki.

Przyjmę do bobu, tel. kom.
668-479-883.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E,
transport krajowy, tel. kom.
509-634-002.

Przyjmę do zbioru bobu, tel. kom.
508-130-791.

Zatrudnię do zbioru truskawek, tel.
kom. 509-853-384.

Kierowcę do baru, elastyczne
godziny pracy, Głowno, tel. kom.
508-593-330.

Zatrudnię kierowcę C+E
w transporcie krajowym i
międzynarodowym (kontenery) oraz
pracownika biurowego , tel. kom.
693-441-700.

Zatrudnimy sprzedawców z
doświadczeniem. CV należy składać:
PSS-Łowicz, os. Kostka 20, tel. kom.
535-338-124.

Zatrudnię do zbioru bobu, tel. kom.
697-693-641, 511-144-345.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kraj,
zagranica, tel. kom. 605-094-166.
Zatrudnię pomocnika mechanika
samochodowego (TIR-y), tel. kom.
605-094-165.

Poszukuję tynkarzy i
dociepleniowców, tel. kom.
505-102-406.
Zatrudnię pracowników na
budowę (docieplenia, dachy,
wykończenia), tel. kom. 600-262-935.
Zatrudnię osoby do zbioru bobu,
tel. kom. 501-454-304.

Zatrudnię do zbioru truskawek, tel.
kom. 660-048-076.

Przyjmę kierowcę-skoczka, baza w
Głownie, tel. kom. 695-248-808.

Zatrudnię do bobu, 8 zł/h, tel. kom.
665-443-432.

Przyjmę kierowcę C+E, ruch
lokalny, transport zboża, tel. kom.
695-248-808.

Zatrudnimy do wymiany liczników,
tel. kom. 698-301-203.
Zatrudnię do zbioru bobu, tel.
kom. 661-681-278.
Do zbioru truskawek, zatrudnię, tel.
kom. 695-727-596.
Zatrudnię kucharkę, kucharza,
pomoc w restauracji, tel. kom.
604-208-588.
Poszukuję od zaraz chałupniczek
do szycia odzieży niemowlęcej, tel.
kom. 603-361-460.
Zatrudnię do zbioru truskawek
(Skaratki), tel. kom. 505-904-027.
Do zbioru truskawek Głowno, tel.
kom. 604-260-576.
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.

Firma BIS w Skierniewicach
zatrudni doświadczonego montera
mebli, lakiernika meblowego,
pomocnika lakiernika oraz
technologa na atrakcyjnych
warunkach, tel. kom. 601-344-142.
Zatrudnię do zbioru bobu, Błędów,
tel. kom. 515-837-676.
Przyjmę do bobu, tel. kom.
782-116-597.
Do zbioru bobu, tel. kom.
600-410-385.
Przyjmę do zbioru truskawek, tel.
kom. 505-356-014.
Brukarza z doświadczeniem
zatrudnię, wysokie zarobki,
tel. kom. 667-837-817.
Zatrudnię kierowcę kat. C, stała
trasa województwo łódzkie, praca
w Strykowie, tel. kom. 503-692-808.
Do rozwożenia paczek
samochodem osobowym, umowa,
tel. kom. 608-350-073.

Przyjmę do zbioru bobu, 4 osoby, z
dowozem, tel. kom. 512-874-011.
Zbiór bobu, tel. kom. 725-875-589,
po 20:00.
Zatrudnię elektryka, automatyka
z uprawnieniami SEP do 1 kW, mile
widziane doświadczenie zawodowe,
tel. kom. 793-098-999.

Zatrudnię pielęgniarkę, opiekunkę
do Domu Seniora w Karolewie, tel.
kom. 798-148-874.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom.
605-924-268.
Zatrudnię operatora koparki,
koparko-ładowarki, tel. kom.
601-239-804.

Pilnie zatrudnimy ekspedientkę
do sklepu ogólnospożywczego.
Atrakcyjne zarobki, stała
praca, Domaniewice, tel. kom.
783-295-720.

Zatrudnię kierowcę C, C+E, tel.
kom. 601-239-804.

Do zbioru truskawek, możliwy
nocleg, tel. kom. 696-463-323.

Zatrudnię mechanika
samochodowego, tel. kom.
601-239-804.

Przyjmiemy do pracy kelnerki
na weekendy i kucharza do
„Oberży Pod Złotym Prosiakiem” w
Nieborowie, tel. kom. 530-319-063.
Zatrudnię pracowników
ogólnobudowlanych, okolice
Łowicza, tel. kom. 604-403-654.
Pomocnik na budowy, tel. kom.
691-736-552.
Firma Steven zatrudni Specjalistę
ds. gospodarki magazynowej,
doświadczenie mile widziane. Oferty
pracy proszę kierować na adres:
praca@steven.pl.
Zatrudnię do rwania truskawek i
bobu, tel. kom. 723-069-623.
Zatrudnię do zbioru ogórka
gruntowego, Zielkowice, tel. kom.
501-649-064.
Zrywanie bobu, tel. kom.
795-632-036.

Przyjmę dozorcę, tel. kom.
601-239-804.

Zatrudnię spawacza na pół etatu,
tel. kom. 603-072-751.
Zatrudnię kierowcę kat.C+E w
transporcie krajowym, naczepa
chłodnia, dobre zarobki, tel. kom.
608-067-847.
C+E Hamburg-PL, kontenery
morskie, zatrudnimy kierowcę C+E!!!
Atrakcyjne wynagrodzenia, umowa o
pracę, tel. kom. 509-784-126.
Zatrudnię do zbioru bobu, tel. kom.
693-370-407.
Zatrudnię do zbioru bobu, tel. kom.
602-175-570.
Zatrudnię szwaczki, dziewiarza z
możliwością przyuczenia, tel. kom.
508-116-242.
Przyjmę do zbioru bobu, tel. kom.
697-246-920.

Do zbioru bobu, tel. kom.
695-305-044.

Zatrudnię krojczego – dzianina,
tkanina, stała praca, tel. kom.
531-634-496.

Zatrudnię zbrojarzy. Praca od zaraz
w Warszawie, od 17 zł/h, możliwość
zakwaterowania oraz zaliczek
tygodniowych, tel. kom. 695-803-240.

Zatrudnię szwaczki, zespoły
szwaczek, stała praca w systemie
jednozmianowym, tel. kom.
531-634-496.

Poszukuję pracownika
gospodarczego z uprawnieniami
na wózek widłowy, tel. kom.
668-024-384.

Praca jako Operator maszyn,
Pakowacz, tel. kom. 885-122-368,
Stryków.

Zatrudnię osobę do serwisu
opon na stanowisko mechanikwulkanizator, Bratoszewice, tel. kom.
505-151-704.
Poszukujemy przewoźników
do ciągania naszych naczep w
kółkach na trasie Finlandia-Europa
Południowa (Polska, Słowacja,
Czechy, Austria, Węgry, Słowenia,
Włochy, Rumunia) Kontakt:
Katarzyna Warpechowska, tel. kom.
783-965-398.
Kolporter ulotek z prawem jazdy
kat. B, samochód służbowy +
telefon, info pn-pt 8-16, tel. kom.
728-835-885.
Zatrudnię na 1/2 etatu ze
znajomością fakturowania,
księgowania, komputera,
nienormowany czas pracy, z okolic
Głowna, tel. kom. 601-286-499.
Salon KIA w Łowiczu zatrudni
stażystów, tel. (46) 830-34-25.

Przyjmę do bobu, tel. kom.
533-685-667.

Zapraszam na kursy na wózki
wszystkich typów, HDS-y, podnośniki
koszowe. Więcej kursów = niższa
cena!, tel. kom. 730-101-000.

Zatrudni ludzi do zbioru truskawek,
wysoka stawka,
tel. kom. 784-720-912.

Zatrudnię szwaczki i prasowaczkę,
możliwość przyuczenia, tel. kom.
665-431-100, Łowicz.

Przyjmę do pizzerii kierowcę, 11
zł/h, tel. kom. 885-353-500.
Przyjmę do pizzerii kucharza/
pizzermana do przyuczenia, 12 zł/h,
tel. kom. 885-353-500.
Firma zatrudni do prowadzenia
pełnej i uproszczonej
księgowości, przyjmie na staż
(osoby z Głowna, Łowicza,
okolic) CV kierować na adres:
biuro2018@onet.pl.
Przyjmę brukarzy i pomocników,
tel. kom. 508-286-519.
Przyjmę do pracy kierowcę
kat. C na hakowca– wymagana
karta kierowcy. Łowicz, tel. kom.
510-100-449.
Zatrudnię: spawacza, ślusarza,
montera, tel. kom. 781-287-163.
Zatrudnię na stanowisko
magazynier-kierowca z prawem
jazdy kat. B w hurtowni spożywczej,
Łowicz Fabryczna 9, tel. kom.
661-880-276.
Zatrudnię kombajnistę
z praktyką, od zaraz, tel. kom.
502-037-679.
Pomocnika na budowę okolice
Domaniewic, tel. kom. 785-402-533.
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Zatrudnię do stawiania ścian g/k,
sufitów, szpachlowania, tel. kom.
500-027-261.
Zatrudnię pomocnika murarza,
dobre warunki pracy, tel. 605-061-363.
Zatrudnię kierowcę C+E, PolskaNiemcy, tel. kom. 505-003-844.
Zatrudnię kierowcę C+E,
przerzuty, Łowicz-Łowicz, tel. kom.
505-003-844.
Nocne sortowanie przesyłek.
Umowa o pracę, atrakcyjne
wynagrodzenia,
tel. kom. 607-314-011, Stryków.
Zatrudnię kierowcę C+E,
okolice Łowicz, codzienne zjazdy,
bez załadunków i wymiany palet,
tel. kom. 509-019-916.
Zatrudnię do bobu, tel. kom.
692-039-886.
Pracownika do zakładu
kamieniarskiego w Strykowie
przyjmę, tel. (42) 719-81-66.
Poszukuję ludzi do rwania bobu.
Płaskocin, tel. kom. 665-824-191.

szukam pracy
Zaopiekuję się dzieckiem, tel. kom.
880-036-940.
Muzyk-instrumentalista (akordeon)
z dyplomem po Państwowej Szkole
Muzycznej II st. dołączy do zespołu
zarobkowego w weekendy, tel. kom.
737-868-827.
Saksofonista-wokal, tel. kom.
692-101-989.
Podejmę pracę fizyczną, prawo
jazdy B, T, tel. kom. 665-455-810.
Przyjmę przeszycia chałupniczo,
proste szycie zespół 4 osobowy, tel.
kom. 514-959-833.
Dyspozycyjny, 62-letni, z lekkim
stopniem niepełnosprawności, tel.
kom. 509-953-217.

inne
Zwrot podatku z pracy, rodzinne,
Niemcy, Holandia, Austria, Anglia,
Belgia, Norwegia., tel. (71) 385-20-18,
tel. kom. 601-759-797.

Zatrudnię pomocnika tynkarza, tel.
kom. 575-661-940.

usługi wideo

Zatrudnię na stanowisko
sprzedawcy materiałów
budowlanych w Strykowie,
atrakcyjne wynagrodzenie, tel.
kom. 601-153-348.

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

Zatrudnię kierowcę kat. C+E
kierunek Polska-Finlandia, tel. kom.
601-211-863.
Zatrudnię od zaraz spawaczy
MIG/TIG. Praca w Łowiczu, tel. kom.
720-906-907.
Zatrudnię od zaraz ślusarzy. Praca
w Łowiczu, tel. kom. 720-906-907.
Zatrudnię kierowcę, kat. B, bus
do 3,5 t. Wyjazdy lokalne, tel. kom.
720-906-907.
Zatrudnię operatora wózka
widłowego, praca w Łowiczu od
zaraz, tel. kom. 720-906-907.
Zatrudnię pracowników na
budowę, tel. kom. 667-001-887.
Zatrudnię do zbioru bobu (okolice
Łowicza), tel. kom. 605-591-610.
Zatrudnię kierowcę kat. C; C+E,
również dorywczo, kraj, Łowicz, tel.
kom. 601-385-525.
Firma posadzkarska zatrudni
pracownika do zacierania
betonu. Wysokie płace, tel. kom.
576-028-476.
Zatrudnię kierowców kat. B: busy.
Trasy międzynarodowe, wyjazdy 4/1.
Dobre zarobki, terminowe wypłaty.
Zapraszam, tel. kom. 793-666-876.
Zatrudnię do bobu, tel. kom.
693-698-352.
Firma budowlana zatrudni
pracownika, atrakcyjne zarobki,
tel. kom. 605-416-083.

Wideofilmowanie HD, tel. kom.
606-852-557.
Wideofilmowanie: Full HD,
DVD, Blu-Ray. Fotografia, tel. kom.
698-535-780.

remontowobudowlane
usługi
Wylewki agregatem, tel. kom.
531-402-222.
Układanie kostki brukowej, tanio,
tel. kom. 667-837-817.
Usługi minikoparką, tel. kom.
608-612-013.
Tynki maszynowe gipsowe,
cementowo-wapienne oraz
posadzki (mixokret), tel. kom.
502-452-907.

Malowanie, gładź, glazura, tel.
kom. 668-026-851.
Remonty kompleksowe, tel. kom.
606-428-162.
Parkiety: profesjonalne
układanie, cyklinowanie z
polerowaniem, lakierowanie.
Schody: cyklinowanie,
lakierowanie, tel. kom.
607-090-260.
Usługi koparko-ładowarką JCB, tel.
kom. 604-411-266.
Ogrodzenia, wiaty, tel. kom.
606-303-471.
Remonty, wykończenia, tel. kom.
600-779-659.
Bramy garażowe, wrota, drzwi,
ogrodzenia, balustrady, tel. kom.
506-771-822.
Budowanie kominów z klinkieru,
tel. kom. 723-917-819.
Usługi remontowe, wykończenia
wnętrz, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, tel. kom. 880-542-743.
Murowanie, kominy, klinkier,
malowanie, tel. kom. 505-225-425.
Tynki tradycyjne, mułkowane,
murowanie, tel. kom. 725-668-616.
Budowa i przeróbki domów
i budynków gospodarczych.
Tanio, szybko, solidnie!, tel. kom.
609-497-778.
Malowanie, tapetowanie, gładź,
płyty k/g, glazura. Wieloletnie
doświadczenie, tel. kom.
608-685-867.
Glazura, terakota, tel. kom.
537-663-191.
Glazura, terakota, łazienki,
poddasza, tel. kom. 721-308-165.
Wolne terminy. Glazura, terakota.
Usługi wykończeniowe, tel. kom.
783-638-267.

Tynki maszynowe, wylewki, tanio,
solidnie, tel. kom. 604-144-668.
Rozbiórki, wyburzenia.
Kompleksowo „od A do Z”.
Porządkowanie terenów, tel. kom.
665-412-890.
Malowanie pomieszczeń, tel. kom.
733-788-522.

Dachy, pokrycia dachowe,
konstrukcje, obróbki, tel. kom.
609-846-316.

Montaż pokryć dachowych,
blachodachówka, gont, tel. kom.
517-461-230.

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

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

Malowanie, gipsowanie,
tapetowanie, panele, płyta G/K,
glazura, terakota, wykańczanie
poddaszy, tel. kom. 535-466-501.

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

Zatrudnię diagnostę
samochodowego na SKP w Łowiczu,
tel. kom. 502-251-751.

Bramy przesuwne, ogrodzenia,
siatka, panele ogrodzeniowe,
montaż, producent, tel. kom.
503-572-046.

Hurtownia Owoców i Warzyw
zatrudni dostawcę-magazyniera.
Oferujemy umowę o pracę na 3/4
etatu. Praca tylko w godzinach
porannych, tel. kom. 533-459-101.

Cyklinowanie, polerowanie,
układanie parkietu, tel. 501-249-461.

REKLAMA

Wykończenia wnętrz, remonty, tel.
kom. 532-115-111.

Łazienki, kompleksowo, tel. kom.
733-788-522.

Docieplenia budynków,
elewacje, glazura, terakota,
adaptacja poddaszy, kompleksowe
wykończenia wnętrz. FVAT, tel. kom.
606-737-576.

Okna: naprawa, regulacja, tel. kom.
609-135-411.
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Bielenie, wapnowanie
pomieszczeń gospodarczych, tel.
kom. 571-272-033.

Wylewki maszynowe mixokret, tel.
kom. 517-032-915.

Usługi minikoparką, przeciski
kretem, tel. kom. 668-591-725.
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Usługi minikoparką, tel. kom.
781-151-525.

Kompleksowe malowanie
natryskowe mieszkań, domów,
budynków gospodarczych, hal
itp., tel. kom. 571-272-033.

Usługi koparko-ładowarką, tel.
kom. 781-151-525.
Usługi koparko-ładowarką JCB,
transport Kamaz 15 t., tel. kom.
784-464-959.
Budowa domów parterowych,
budynków gospodarczych, tel. kom.
784-464-959.
Układanie kostki brukowej, krótkie
terminy, tel. kom. 883-215-523.
Studnie do nawodnień, tel. kom.
504-320-592.
Gipsowanie, malowanie, panele
podłogowe. Tanio i solidnie, tel.
kom. 664-712-854.

Cyklinowanie bezpyłowe, tel. kom.
504-960-515.
Docieplenia stropu, styrobeton,
zamiennik styropianu, tel. kom.
605-416-083.
Wylewki, tynki agregatem, tel.
kom. 605-416-083.
Usługi minikoparką + wywrotka
3,5T, Głowno, okolice, tel. kom.
607-468-876.
Pokrycia dachowe, papa, rynny,
podbitki, tel. kom. 605-850-706.
Balustrady ze stali
kwasoodpornej, tel. kom.
724-605-762.

sprzedaż
Producent siatki ogrodzeniowej,
Mysłaków, tel. kom. 886-562-223.
Tynki ręczne, tel. kom.
575-661-940.
Styropian wodoodporny
EPS 100/037 do izolacji
fundamentów - poleca producent,
tel. (46) 838-88-70.
Tanie blachy trapezowe,
dostępne od ręki, duży wybór
kolorów, cena od 13 zł/mkw., tel.
kom. 501-543-057.
Stemple budowlane 4 zł/szt., tel.
kom. 667-837-817.

Kompleksowe remonty, tel. kom.
511-568-525.

Sprzedam pustaki, 500 szt., tel.
kom. 668-631-963.

Malowanie elewacji, tel. kom.
531-980-252.

Łazienki od podstaw, tel. kom.
533-076-850.

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

Glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, sufity podwieszane,
wszelkie zabudowy, tynki mozaikowe,
kamień dekoracyjny, gładź,
malowanie, przeróbki elektryczne, tel.
kom. 605-562-651.

Murowanie płotów z klinkieru,
kominy, tel. kom. 721-651-936.

Sprzedam stemple budowlane, tel.
kom. 602-216-106.

Krycie dachów i sprzedaż
materiałów budowlanych. Tanio i
solidnie!, tel. kom. 608-677-525.

Sprzedam stemple budowlane, tel.
kom. 535-322-797.

Glazura, terakota, łazienki,
przeróbki hydrauliczne, elektryczne,
zabudowy K/G, tel. kom.
503-730-517.

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

Kierowanie budowami, ekspertyzy,
przeglądy techniczne, projekty
indywidualne, adaptacje, tel. kom.
693-184-322.

Tynki ręczne, tel. 575-661-940.
Bramy garażowe, wrota, drzwi
do obór, stodół, garaży, tel. kom.
723-629-856.

Sprzedam krokwy, tel. kom.
509-343-660.

usługi
instalacyjne
Hydraulika kompleksowo, tel. kom.
601-818-310.
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Oczyszczalnie przydomowe
z montażem. Dofinansowanie.
www.bioinstalacje.pl, tel. kom.
693-413-492.
Instalacje elektryczne: nowe,
przeróbki, tel. kom. 696-081-582.
Anteny: montaż, instalacje, tel.
kom. 601-306-566.
Studnie solidnie, tel. kom.
504-320-592.
Hydraulika, tel. kom.
608-263-951.
Alarmy, monitoring. tanio, tel. kom.
576-613-350.
Usługi hydrauliczne: kompleksowo.
Przeciski podziemne, przyłącza
wod.-kan., usługi koparko-ładowarką,
oczyszczalnie przydomowe, również
jako podwykonawca, tel. kom.
601-379-355.
Usługi hydrauliczne, spawalnicze,
mechaniczne. Złota rączka, tel. kom.
506-891-289.
Hydraulik, także awarie, tel. kom.
733-788-522.
Usługi hydrauliczne, tel. kom.
793-714-089.

Tartak przewoźny, tel. kom.
512-907-059.
Naprawa telewizorów, Łowicz,
Topolowa 19, tel. (46) 837-70-20, tel.
kom. 728-227-030.
DJ z akordeonem, tel. kom.
667-468-883.
Wypożyczę stół wiejski, nalewak
piwny, ławeczki, parasol, dowóz, tel.
kom. 889-994-992.
Koszenie trawników, pielęgnacja i
wykonywanie ogrodów, mycie kostki,
tel. kom. 500-610-542.
Profesjonalne cięcie drzew
niebezpiecznych, pielęgnacja zieleni i
ogrodów, tel. kom. 782-718-483.
DJ, oprawa muzyczna imprez,
18-stki, dyskoteki, itp, tel. kom.
782-718-483.
Malowanie obór, dezynsekcja
(muchy, wołek zbożowy), deratyzacja,
dezynfekcja , tel. (44) 725-02-95, tel.
kom. 504-171-191.
Fotografia 24 h na żądanie
komunie, wesela, imprezy
okolicznościowe, tel. kom.
603-336-384.

Vertal: żaluzje poziome, pionowe,
rolety materiałowe, antywłamaniowe,
siatki przeciw owadom. Produkcja,
montaż, tel. kom. 602-736-692.

Zespół, deejay, doświadczenie,
tel. kom. 503-746-892.
Dekoracje sal weselnych, tel. kom.
886-328-694, www.facebook.com/
WardArt7.
Cięcie drzew niebezpiecznych,
pielęgnacja ogrodów, tel. kom.
693-552-240.
Dekoracja sal weselnych
(pokrowce, obrusy w komplecie), tel.
kom. 693-776-474.
Rozdrabnianie gałęzi rębakiem,
wycinka drzew i zakrzaczeń, tel. kom.
667-732-751.
Wycinka drzew www.
wycinkaskierniewice.pl, tel. kom.
506-660-095.
Wycinka drzew, usługi
podnośnikami koszowymi
27-metrowymi, tel. kom. 668-591-725.
Kamaz: przewóz piasku, żwiru,
ziemi, tel. kom. 601-630-882.
Okna: naprawa, regulacja, tel. kom.
609-135-411.
Bramy, ogrodzenia, garaże
blaszane, tel. kom. 501-930-953.
Masz problem z komputerem:
zadzwoń. Fachowo. Szybko. Tanio,
tel. kom. 504-070-837.

Jazda konna sportowa,
rekreacyjna dla dzieci, młodzieży,
dorosłych. Skaratki pod Las 12,
Domaniewice, tel. kom. 669-769-106,
601-355-092.
Kursy wózki widłowe, ładowarki
telesk., wózki systemowe, HDS-y,
podnośniki koszowe! Wszystko
w jednym miejscu!, tel. kom.
730-101-000.
Usługi terenowym podnośnikiem
koszowym. Wycinka, pielęgnacja
drzew, tel. kom. 730-101-000.
Studnie, tel. kom. 505-406-307.
Sala, wynajem, imprezy
okolicznościowe, Nieborów, wolne
terminy, tel. kom. 605-695-882.
Naprawa komputerów,
elektroniki. Tanio i solidnie, tel. kom.
533-036-069.

matrymonialne
Poznam kobietę 49-60 lat, sms o
sobie, tel. kom. 608-029-088.
Poznam kobietę, tel. kom.
723-084-321.
Kawaler 31-letni pozna Panią do lat
35, tel. kom. 733-741-895.
Kawaler pozna dziewczynę do
lat 35, okolice Bolimowa, tel. kom.
784-858-324.

nauka

Pranie dywanów i tapicerki
meblowo-samochodowej w zakładzie
i u klienta, tel. kom. 501-431-978.

Matematyka, tel. 791-802-482.

Odnawianie wanien, tel. kom.
600-979-826.

Korepetycje: język niemiecki, tel.
kom. 608-116-216.

Masaże: profesjonalnie, dojazd, tel.
kom. 501-020-993.

Matematyka: SP, Gimnazjum, tel.
kom. 506-178-472.

REKLAMA

Kanadyjczyk polskiego
pochodzenia: nauka języka
angielskiego i francuskiego,
wszystkie poziomy. Tłumaczenia, tel.
kom. 604-621-125.

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

Sprzedam sianokiszonkę z trawy
sianej i żyta, tel. kom. 512-520-546.

Sprzedam jęczmień i pszenżyto,
tel. kom. 573-961-161.

Sprzedam proso,
tel. (24) 277-80-92.

Jęczmień, pszenica, tel. kom.
695-066-195.

Język angielski, tel. kom.
663-684-178.

maszyny

Słoma żytnia, tel. kom.
504-375-754.

Język niemiecki, tel. kom.
668-963-922.

Kupię maszyny rolnicze, kombajny
ziemniaczane, ciągniki inne maszyny,
tel. kom. 505-587-206.

Słomę ze stodoły, duże bele,
mała kostka, oraz łubin wąskolistny,
ok. Kiernozi, tel. kom.
665-941-414.

Nauczyciel języka niemieckiego,
lekcje, tel. kom. 505-256-528.
Matematyka, tel. kom.
607-440-582.
Nauka Języka Angielskiego Jacek
Romanowski, tel. kom. 607-440-582.
Angielski, profesjonalnie, tel. kom.
694-515-130.
Matematyka: gimnazjum, średnie,
wyższe, przygotowanie do matury,
egzaminy poprawkowe, tel. kom.
660-781-884.
Angielski, tel. kom. 515-459-141.
„Pracownia Języka Angielskiego
ASK ME rozpoczęła nabór na zajęcia
grupowe i indywidualne. Zapisy na
wakacje i wrzesień Zapraszamy!, tel.
kom. 530-504-080, www.askme4.
webnode.com.
Szkolenia UDT wózki widłowe,
systemowe, HDS-y, podnośniki,
ładowarki teleskopowe, tel. kom.
730-101-000.

Instalacje, przeróbki elektryczne,
tel. kom. 509-838-364.

usługi inne
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rolnicze – kupno
płody rolne
Kupię zboże, tel. kom. 508-471-814.
Kupię każde zboże, odbiór
własnym transportem, tel. kom.
783-112-512.
Kupię każde zboże, odbiór
własnym transportem, tel. kom.
607-202-732.
Kupię łubin, tel. kom. 601-359-692.
Kupię jęczmień, pszenżyto,
pszenicę paszowe, odbiór z miejsca
od 12 ton, tel. kom. 880-350-450.
Zboże paszowe kupię, tel. kom.
693-157-117.

Kupię dojarkę Alfa Laval i maszyny
rolnicze, tel. kom. 605-055-227.
Kupię prasę kostkującą: Sipma
Z-224/1, Welger, Claas, Famarol,
John Deere; kombajn: Anna, Bolko,
Karlik; kopaczkę; sadzarkę; ciągnik
Władimirec T-25, MTZ-82, Belarus,
Pronar; prasę rolującą: Claas
Rolland, Arobale, Welger, tel. kom.
518-857-308.
Kupię C-328, C-330, C-360,
C-355, C-380, MTZ, MF-255, T-25
Władimirec bez dokumentów, do
remontu, tel. kom. 502-939-200.
Kupię każdego Bizona, każdy
ciągnik mogą być do remontu, tel.
kom. 602-522-478.
Kupię wyciąg linowy, tel. kom.
609-515-667.
Władymirec, tel. kom. 693-698-352.

inne
Przyjmę pszczoły, grykę, tel. kom.
695-330-279.

rolnicze –
sprzedaż
płody rolne
Słoma pszeniczna (okragłe bele
fi 120 oraz duże kostki), tel. kom.
696-345-659.
Sprzedam słomę, okrągłe bele
(pod dachem), okolice Żychlina, tel.
kom. 535-871-358
Sprzedam jęczmień, pszenżyto, tel.
kom. 509-473-106.
Sprzedam słomę w belach
ze stodoły, tel. kom. 694-361-954
Sprzedam owies, tel. kom.
502-100-896.

Sprzedam pszenżyto, mieszankę
zbożową, tel. kom. 691-961-284.
Mieszanka zbożowa, tel. kom.
512-544-156.
Żyto, jęczmień, tel. kom.
888-729-342.
Sprzedam łąkę do skoszenia,
Jamno, tel. kom. 721-159-611.
Sprzedam siano w kostkach, tel.
kom. 604-088-657.
Sprzedam pszenicę i mieszankę
zbożową, tel. kom. 512-179-465.
Sprzedam zboże paszowe, tel.
kom. 668-478-617.
Sprzedam słomę 120x120, tel.
kom. 606-989-475.
Sprzedam 2 tony owsa, tel. kom.
784-843-470.
Słomę, duża kostka. Ostrołęka, tel.
kom. 600-165-312.
Ziemniak paszowy, tel. kom.
603-617-046.
Słoma: baloty, Osmolin, tel. kom.
693-698-352.
Pszenżyto, Głowno, tel. kom.
668-852-130.

Sprzedam słomę kostki, tel. kom.
692-199-767.
Sprzedam zboże paszowe 3 tony,
Skaratki, tel. kom. 667-539-954.
Mieszanka zbożowa, słoma, tel.
kom. 693-574-400.
Słoma pszenna małe belki, okolice
Rybna, tel. kom. 608-285-494.
Sprzedam 4 tony pszenicy, 8 ton
owsa, tel. kom. 504-303-697.
Kukurydza, owies, pszenica,
pszenżyto, jęczmień, sianokiszonka,
tel. kom. 506-115-015.
Pszenżyto, mieszanka, orzechy
włoskie, tel. kom. 725-808-751.
Pszenica, słoma w kostkach, tel.
kom. 503-949-866.

Sprzedam mieszankę zbożową, tel.
kom. 504-678-719.

Sprzedam słomę, duże bele, 70
zł/szt., tel. kom. 609-905-593.

Sprzedam słomę ze stodoły
12 bel, tel. kom. 782-233-997,
609-906-583.

hodowlane

Sprzedam słomę, okrągłe bele ze
stodoły, tel. kom. 661-848-494.
Mieszanka, ok. 2 t, tel. kom. 501602-348, po 14:00.

Kupię żyto 570 zł/tona, możliwy
transport i załadunek, Chruślin, tel.
kom. 695-248-808.

Owies, słoma ze stodoły
w balotach, sianokiszonka sucha
w balotach, tel. kom. 691-667-462.

Sprzedam suchą słomę
w balotach, tel. kom. 691-219-617.

Kupię pszenżyto 700 zł/t, możliwy
transport i załadunek, Chruślin, tel.
kom. 695-248-808.

Sprzedam żyto, Bąków Górny,
tel. (46) 838-76-35, po 20-tej.

Kupię zboże paszowe, tel. kom.
668-478-617.

Słoma kostka sprzedam,
Lubowidza, tel. kom.
501-469-585.

Kupię słomę po kombajnie,
najlepiej gmina Chąśno, okolice, tel.
kom. 665-752-681.

Sprzedam słomę w dużych belach,
tel. kom. 605-485-304.

hodowlane

Zboże paszowe, słoma 30 sztuk
120x140, tel. kom. 732-930-884.

Słoma kostka, tel. kom.
661-281-695.

Sprzedam słomę w balotach
ze stodoły około 80 sztuk, tel. kom.
600-404-742.

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

Słoma ze stodoły, tel. kom. 730523-191, Ostrów.

Sprzedam jęczmień, tel. kom.
660-196-018.

Sprzedam słomę, okolice
Domaniewic, tel. kom.
512-165-370.

Kupię zboże paszowe,
również gorszej jakości, tel. kom.
726-721-037.

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

Sprzedam bób, tel. kom.
608-613-658.

Słoma, tel. kom. 600-538-725.

Kupię słomę, tel. 573-915-369.

Sprzedam zboże paszowe, tel.
kom. 726-721-037.

Sprzedam ziemniaki młode,
odpadowe, tel. kom. 606-383-995.

Żyto, tel. kom. 880-263-930.

Sprzedam mieszankę
(jęczmień+pszenica), pszenżyto,
pszenicę jarę, Strugienice 16,
tel. (46) 838-77-40, tel. kom.
696-791-208.

Skup żyta wymiana na otręby, tel.
kom. 501-713-862.

Sprzedam baloty, po 40 zł, tel.
kom. 605-485-350.

Sprzedam zboże i słomę, tel. kom.
609-376-037.
Sprzedam jęczmień, pszenżyto,
słomę ze stodoły, tel. kom.
603-523-912.

Sprzedam prosięta, tel. kom.
692-585-244.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
termin 5.07, tel. kom. 727-539-411
Sprzedam kury odchowane
i koguty na ubój, tel. kom.
697-688-625.
Jałówki do zacielenia, tel. kom.
662-962-513.
Krowa wysokocielna, Kalenice, tel.
kom. 605-523-886, 603-213-798.
Kaczki rosołowe, 10 szt., tel. kom.
691-418-421.
Jałówka, wycielenie: koniec lipca,
tel. kom. 888-822-173.
Jałówka wysokocielną, 4 lipca, tel.
kom. 668-804-209.
Jałówka do zacielenia, tel. kom.
662-352-777.

Sprzedam słomę, tel. kom.
664-532-700.

Sprzedam 2 krowy cielne, tel. kom.
696-442-992.

Sprzedam żyto, pszenżyto i owies,
tel. kom. 600-822-089.

Jałówki wysokocielne 2 sztuki, tel.
kom. 514-773-126.

Słoma, tel. kom. 601-052-063.

Ziemniaki drobne, młode, tel. kom.
606-485-033.

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

Sprzedam słomę baloty, tel. kom.
794-940-953.

Sprzedam owies, tel. kom.
510-186-202.

Pszenżyto 3 tony, Mystkowice 3,
tel. (46) 838-98-42, po 20.00.

Młoda krowa na ocieleniu
do odchowu cieląt, tel. kom.
696-375-777.
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Jałówki cielne, tel. kom.
519-890-955.

Czysto mięsne jałoszki, tel. kom.
691-666-967.

Krowa na wycieleniu, tel. kom.
660-750-259.

Cieliczka Simental, tel. kom.
602-213-726.

Steyer 9094, 1996 rok,
przegrabiarka Pottinger 6,70 m,
Case International 844, 1981 rok,
ładowarka teleskopowa Madbro 7
m wysuw, udźwig 2.600 kg, tel. kom.
608-591-942.

Dwie jałówki cielne, tel. kom.
601-503-321.

maszyny

Sprzedam krowę i jałówkę cielną,
wycielenie ok. 15 lipca, tel. kom.
607-889-775.

Sprzedam rozrzutnik 10 ton
+ nadstawki do kukurydzy na
tandemie, resorowany zaczep,
podnoszona hydraulicznie przednia
oś, klapa hydrauliczna, stan bdb, tel.
kom. 609-541-340.

Kombajn New Holland TX34, 1992
rok heder 4,5 m + stół do rzepaku
2.500 mtg, tel. kom. 501-713-862.

Zgrabiarka Class 3m do remontu
lub na części, tel. kom. 697-148-843

Sprzedam przetrząsacz na pasek
klinowy, tel. kom. 693-975-404.

Sprzedam przetrząsarkę konną
przerobioną do ciągnika, zgrabiarkę
konną, lode do zielonki, kopaczkę do
ziemniaków w bdb stanie – 1988 rok,
tel. kom. 724-973-074.

Prasa Sipma Z-224/1, tel. kom.
601-654-447.

Krowa cielna, tel. kom.
603-298-429.
Jałówka na wycieleniu, termin 17
lipca, średnia wydajność stada 9100,
tel. kom. 660-053-706.
Sprzedam cielaki, tel. kom.
888-953-006.
Sprzedam byczka, tel. kom.
693-299-439.
Sprzedam byczka 6 tygodniowego,
tel. (46) 838-25-79.
Jałówka HF, wycielenie: 16.07, tel.
kom. 690-427-815.
Sprzedam dwie jałówki cielne,
wycielenie II połowa lipca, tel. kom.
726-850-621.
Prosiaki, tel. kom. 605-918-707.
Prosiaki 15 sztuk około 25 kg, tel.
kom. 792-742-791.
Jałówka, termin ocielenia 30
czerwca, tel. kom. 794-273-700.
Prosiaki, tel. kom. 506-395-883.
Prosiaki 6 sztuk, tel. kom.
510-496-457.
Prosięta, tel. kom. 510-259-018.
Sprzedam jałówkę spod oceny,
wycielenie lipiec, wydajność matki
10.000 litrów, tel. kom. 721-085-095.
Sprzedam prosiaki, tel. kom.
511-718-014.
Sprzedam prosięta 14 szt, tel. kom.
509-232-021.
Sprzedam jałówki na wycieleniu,
tel. kom. 607-409-355.
Sprzedam prosiaki, tel. kom.
504-032-416.
Prosiaki, tel. kom. 515-734-284.
Sprzedam jałówki wycielenie
sierpień – październik i krowy po
wycieleniu, likwidacja stada, tel. kom.
664-660-038.
Sprzedam 3 jałówki do zacielenia,
tel. kom. 661-723-051.
Sprzedam 2 jałówki, ok. 350 kg,
tel. kom. 605-159-165.
Sprzedam prosiaki, tel. kom.
509-379-115.
Sprzedam prosięta, tel. kom.
609-940-110.
Dwa byczki, jałoszka SM, tel. kom.
695-304-897.
Jałówka czarna, 10-miesięczna, tel.
kom. 695-304-897.

Do remontu lub na części:
dyskowa Sanmasz, tel. 604-281-093.

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

Rozsiewacz Amazone
dwutalerzowy 600 litrów, 1.800 litrów,
tel. kom. 799-081-590.

Sprzedam mieszalnik Odolanów +
młynek, tel. kom. 668-478-617.

Skrzynia ładunkowa rozrzutnika
1-osiowego, kompletna, przekładnia,
wałki, tel. kom. 607-325-906.

rolnicze – usługi

Kopaczka ciągnikowa,
opryskiwacz 300 litrów, tel. kom.
607-325-906.

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

Tur do MF255, tel. kom.
668-478-617.
Sprzedam mało używany kombajn
Anna, tel. kom. 789-101-800.
Przyczepa 3,5 tony, wywrotka
zarejestrowana, opłacona, ważny
przegląd, 8.000 zł, tel. kom.
602-524-960.

Przetrząsarka, zgrabiarka
karuzelowa, pług 4-skibowy
obrotowy, siewka do nawozu, gruber
pożniwny 3 m, rorzutnik Fortschritt,
tel. kom. 600-822-089.

Maszt widlaka, kultywator, tel. kom.
692-101-989.

Kombajn Z-O56, stan techniczny
dobry, tel. kom. 665-560-113.

Okna: naprawa, regulacja, tel. kom.
609-135-411.

Przetrząsaczo-zgrabiarka 5,
dmuchawa do siana z silnikiem, tel.
kom. 502-338-780.

Sprzedam dojarkę przewodową i
zbiornik 650l, tel. kom. 510-280-483.

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

Sprzedam głębosz Unia
Grudziądz, tel. kom. 660-737-546.

Pługi Kverneland zagonowe,
zabezpieczenie śrubowe, resorowe,
tel. kom. 799-081-590.

Części używane do C-328, C-330,
C-360, C-380, C-355, MTZ, T-25
Władimirec, tel. kom. 880-353-819.

Ciągnik Massey Ferguson 8210,
tel. kom. 505-929-983.

Przetrząsałko-zgrabiarka „Kuna”,
tel. kom. 794-415-182.

Opryskiwacz polowy „Termit”, 1984
rok, tel. kom. 662-143-350.

Sprzedam rozrzutnik 1-osiowy 3,5
tonowy, pług 4 zagonowy, pług 5
podorywkowy, tel. kom. 693-743-824.

Prasa rolująca Greenland z nożami
i rotorem, stan idealny, tel. kom.
723-531-657.
Traktor 28-30 z maszynami, tel.
kom. 504-571-878.
Bizon ZO56, przyczepa
samozbierajaca, opryskiwacz 400 l,
tel. kom. 608-109-634.
Wycinaki do kiszonek Fell Kuhn,
podwójny nóż, winda, duży wybór,
sprowadzone z Niemiec, tel. kom.
509-282-300.
Dmuchawy do zboża Vestwalia,
Tornado, Neuro, 3-7 kW, tel. kom.
509-282-300.
Prasa, kosiarka rotacyjna, siewnik,
glebogryzarka, talerzówka, tel. kom.
509-853-384.
Sprzedam przyczepę Autosan D55
jednotłokową, wywrot na 3 strony, z
nadbudówkam, stan bdb, tel. kom.
603-637-681.
Ciągnik C-355, 1974 rok, stan bdb,
tel. kom. 608-815-516.
Sprężarki, tel. kom. 513-666-808.
Wyciąg Krotoszyn i ciągnik C-360P,
tel. kom. 694-026-457.
Ciągniki, opryskiwacze, platformy
sadownicze. MTZ, Białoruś, opony
różne, Renault 4x4, tel. kom.
504-475-567.
Sprzedam agregat sprężarkowy
z silnikiem Laylanda, tel. kom.
604-208-588.

Opryskiwacz Pilmet 400 l, tel. kom.
515-291-421.
Sprzedam dwie łuskarki do bobu,
tel. kom. 661-333-323.
Przyczepa 6 t, 3-stronny wywrot
po odbudowie; kombajn Fortschritt
525 1992 rok; trząsałka do siana
karuzelowa, 606-357-786.
Sprzedam zgrabiarkę do siana
6 oraz piłę do krajzegi 80, tel. kom.
584-734-322.
Sprzedam schładzalnik do mleka
1.200 l, dwukółkę ciągnikową do
żywca, tel. kom. 501-291-914.
Kultywator 2,8 m + wałki, tel. kom.
784-743-138.
Pług Kverneland; silosy zbożowe;
gruber pożniwny zachodni, tel. kom.
601-272-521.
Orkan II, tel. kom. 784-537-266.
Sprzedam kosiarkę sadowniczą
szerokość 2 m, tel. kom.
733-600-033.

Kosiarka rotacyjna, stan dobry,
sprawna, tel. kom. 604-191-186.
Sprzedam zgrabiarkę „7”, tel. kom.
501-649-064.

Rozrzutnik obornika Fortschritt
oraz wszystkie części nowe, tel. kom.
693-830-160.
Stanowiska do bydła, nowe,
ocynkowane, tel. kom. 693-830-160.
Nadstawki podwójne do
rozrzutnika Czarna Białostocka, tel.
kom. 693-830-160.
Prasa Welger RP 165, tel. kom.
603-617-046.
Prasa kostka Sipma Z-224/1,
sadzarka czeska do ziemniaków, tel.
kom. 600-523-438.
Rozrzutnik 2-osiowy, kombajn
Bizon, tel. kom. 604-994-832.
Wózki: paleciak, widlak, tel. kom.
506-664-741.
Dwa silosy zbożowe lejowe, poj. 50
t, tel. kom. 607-317-128.
Przetrząsarko-zgrabiarka do siana
7-gwiazdowa, tel. kom. 600-193-311.
Wóz konny, tel. kom. 515-291-421.
Przyczepa dwuosiowa, tanio
sprzedam, tel. kom. 609-852-045.
Kombajn Bizon, 1970 rok, sprawny,
tel. kom. 500-803-757.

Sprzedam agregat ścierniskowy
-gruber Mandam KUS, rok produkcji:
2010, 5 łap, szerokość robocza 2,20,
tel. kom. 693-278-923.
Sprzedam prasę Warfamę, 2002
rok, owijanie sznurem, tel. kom.
514-642-411.

zwierzęta

Przetrząsacz karuzelowy, tel. kom.
696-635-356.
Schładzalnik do mleka 650 l.,
3.300 zł, tel. kom. 668-212-565.
Łuskarka do bobu, tel. kom.
604-931-629.
Siewnik Amazone 3,20 m, tel. kom.
732-930-884.
Włóka polowa, 6-metrowa, 2005
rok; przetrząsarka Wikon 5,20 m,
2012 rok, hydraulicznie składana, tel.
kom. 661-954-162.
Sprzedam dwukółkę, dmuchawę
pionową do siana, przetrząsacz
karuzelowy, kosiarkę dyskową Kuhn,
tel. kom. 880-565-192.

Części używane do Bizona, tel.
kom. 602-522-478.

Oddam kotki, tel. 518-537-028.
Sprzedam kozła, kozę i kózki
5-miesięczne, tel. kom. 604-593-167,
696-836-896.
Szczeniaki sznaucera, tel. kom.
504-010-956.
Owczarki, tel. kom. 604-436-938.
Młode kury nioski,
tel. kom. 726-121-861.
Oddam szczeniaki (kundelki), tel.
kom. 515-132-289.
Króliki różne rasy, tel. 531-467-981.
Króle młode i dorosłe,
tel. kom. 723-500-144.
Oddam szczenięta, tel. 604-713-410.

Pług 4-, 5-skibowy, tel. 512-981-861.

Oddam w dobre ręce suczkę,
podwórkową, tel. kom. 508-286-519.

Prasa Sipma Z-224 z podajnikiem,
1998 rok, tel. kom. 693-538-499.

Szczeniaki owczarka niemieckiego,
tel. kom. 697-753-260.

inne
Obornik z dowozem, tel. kom.
601-630-882.

Opony + felgi C-360, tel. kom.
721-169-137.

Sprzedam prosięta, tel. kom.
784-368-431.

sprzedaż

Kosiarka polska, tel. kom.
506-115-015.

Agregat uprawowy 2,20,
opryskiwacz 300 litrów, tel. kom.
519-196-643.

Cyklop, opryskiwacz, sadzarka,
pługi, kultywator, brony, dmuchawa
do zboża, przyczepa, traktor 360,
stemple budowlane, tel. kom.
601-066-904.

Kosiarki sadownicze,
tel. kom. 513-666-808.

MF 255, Bizon Z056, owijarka
do bel, krokodyl do tura, tel. kom.
604-213-682.

Zbiornik na mleko 800 litrów
Delaval 2000, tel. kom. 605-304-513.

Ładowacz balotów hydrauliczny,
tel. kom. 506-771-822.

Piaskowanie z dojazdem do
klienta, tel. kom. 518-168-598.

Zrobię bramy do stodoły, garażu,
obory oraz ogrodzenia, tel. kom.
505-928-735.

Gruber Unia Kos, Agromasz szer.
2,6 m, 6 łap, tel. kom. 724-551-112.

Owce 6 sztuk produkcyjne
rasa mięsna jałogłowa, tel. kom.
692-650-129.

Białkowanie obór, tel. 518-168-598.

Prasa Sipma Z224/1, kostka, do
siana, I właściciel, 2006 rok, tel. kom.
502-037-679.

Sprzedam przyczepę wywrotkę
rolniczą, platformę do słomy lub
skrzyniopalet 7,5 m, tel. kom.
602-781-330.

Kombajn Bizon 1988 rok,
stan dobry, 18.000 zł, tel. kom.
607-786-840.

Bielenie budynków inwentarskich,
dezynfekcja, tel. kom. 663-452-727.

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

Sprzedam młynek do czyszczenia
zboża, tel. kom. 692-465-143.

Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy, tel.
kom. 604-579-293.

Transport maszyn rolniczych, tel.
kom. 665-734-042.

Zgrabiarka pasowa, tel. kom.
785-266-409.

Sprzedam łuskarkę do bobu, tel.
kom. 692-119-203.

Cyklop, rozrzutnik obornika,
sadzarka czeska, pług 3-skibowy,
prasa Z-224, sieczkarnia Fortschrit,
przyczepa 8 t., tel. kom. 512-179-465.

REKLAMA

Dojarka Alfa Laval, tel. kom.
604-871-975.

Sprzedam części używane
do kombajnu Bizon, tel. kom.
503-065-714.

Sprzedam opryskiwacz zawieszany
300 litrów do remontu, agregat
prądotwórczy 6,2 kW z silnikiem
diesla, tel. kom. 604-260-576.

Sprzedam 2 krowy na wycieleniu,
czerwiec, tel. kom. 511-596-672.

Ursus MF 255, tel. kom.
607-325-906.

Siewnik Amazone D-7 Super S, tel.
kom. 799-081-590.

Sprzedam przyczepę
samozbierającą T050, która
bierze na siebie 5 t. siana, posiada
zapasowe podbieraki, tel. kom.
728-492-172.
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Sprzedam podajnik łopatkowy 10
m, tel. kom. 798-656-010.

Ładowacz UNHZ 500, sadzarka
do ziemniaków, tel. kom.
697-688-625.

Ciągnik Władymirec, talerzówkę,
agregat uprawowy, opryskiwacz,
pług, kultywator, brony, tel. kom.
698-814-037.

22 czerwca 2017

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

Sprzedam 2 opony wraz z
felgami kombajnu 23.1-26, tel. kom.
665-664-174.

Szczeniaczki Beagle, tel.
kom. 604-568-884 608-155-122.
Kucka, 8-letnia, kara, tel. kom.
695-304-897.
Owczarki niemieckie młodzież,
tel. kom. 693-138-330.

Deszczownia, tel. 604-404-514.

Sprzedam skrzynki „1” 500 szt,
tel. kom. 696-332-993.

Pług obrotowy 3-skibowy, gruber na
9 łap z talerzówką, tel. 607-734-191.

Zbiornik na mleko 1060 litrów,
tel. kom. 663-703-640.

inne

Dmuchawa do zboża ssącotłocząca, tel. kom. 660-667-464.

Sprzedam linowy wyciąg obornika,
tel. kom. 511-176-470.

Oddam młode kotki, za darmo,
tel. kom. 889-722-699.

Sprzedam 3 owieczki kameruński,
miniaturki, tel. kom. 693-830-147.
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Sport
Sport szkolny | Rejonowa Gimnazjada Szkolna w piłce nożnej chłopców

O awansie łowiczan decydowały rzuty karne
bara – nauczyciel w-f Paweł Kutkowski.
zł

KRZYSZTOF OLKO

Mistrzowie powiatu łowickiego w piłce nożnej z Gimnazjum nr 4 Łowicz w poniedziałek
5 czerwca walczyli o awans na finały wojewódzkie. Drużyna prowadzona przez trenera Pawła Kutkowskiego wykonała zadanie, ale
nie było łatwo. W meczu finałowym uczniowie klasy sportowej
Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Młodzieży pokonali rywali
z Gimnazjum nr 2 z Rawy Mazowieckiej w rzutach karnych.
Rejonowa (półfinał wojewódzki) Gimnazjada Szkolna w piłce
nożnej chłopców odbyła się w poniedziałek 5 czerwca. Pięć drużyn
stanęło do rywalizacji w na boisku
sportowym Orlik w Łowiczu przy
ul. Bolimowskiej.
Najpierw łowiczanie pewnie w grupie pokonali ekipę

Walka o awans do finału wojewódzkiego

z Rawy Mazowieckiej 6:0, potem
w półfinale pokonali Gimnazjum
w Ostrowach 5:1 i awansowali
do finału. Tu ponownie zmierzyli
się z ekipą z Rawy, ale tym razem
mecz był bardzo zacięty, wyrównany i zakończył się 1:1. Dopiero

stąpili: : Jakub Bylewski, Hubert
Duda, Mateusz Kardas, Patryk
Kośmider, Krystian Kruk, Hubert Matyjas, Dawid Myszewski,
Jan Sejdak, Łukasz Sejdak, Piotr
Tkacz, Igor Tomaszewski, Jakub
Lis, Oskar Sadowski, Krystian Ta-

rzuty karne dały zwycięzcę, a te
lepiej wykonywali nasi zawodnicy
i mogli cieszyć się z awansu do finału, gdzie walczyli o medale wojewódzkie.
W składzie zwycięskiej ekipy Gimnazjum nr 4 Łowicz wy-

Grupa A:
 Gimnazjum nr 4 w Łowiczu –
Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej 6:0; br.: Krystian Kruk 3,
Patryk Kośmider, Jakub Lis i Krystian Tabara.
Grupa B:
Gimnazjum w Ostrowach –
Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach 2:2; br.: Paweł Arkita, Dawid
Szadkowski – Mikołaj Madej 2.
 Gimnazjum w Ostrowach –
Gimnazjum w Godzianowie 3:3;
br.: Paweł Arkita 2, Gracjan Wojciechowski – Jakub Trębski 3.
 Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach – Gimnazjum w Godzianowie 4:0.


Mecze półfinałowe:
 Gimnazjum nr 4 w Łowiczu –
Gimnazjum w Ostrowach 5:1; br.:
Krystian Kruk 2, Jakub Lis, Jakub
Sejdak – Miłosz Wojtalik.
 Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej – Gimnazjum nr 3 w
Skierniewicach 1:0; br.: Patryk
Bińkowski.

Mecz finałowy:
Gimnazjum nr 4 Łowicz – Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej 1:1, rzuty karne 4:3; br.: Krystian Kruk – Mateusz Bernaciak.




Kolejność końcowa

1. Gimnazjum nr 4 Łowicz
2. Gimnazjum nr 2 Rawa Mazowiecka
3. Gimnazjum Ostrowy
4. Gimnazjum nr 3 Skierniewice
5. Gimnazjum Godzianów

Sport Szkolny | Powiatowa Gim. w Siatkówce Plażowej Chłopców

Na plaży mistrzem para
z Gimnazjum nr 3 Łowicz
nazjum nr 2 Łowicz (Paweł
Graczyk, Mikołaj Kurczak, nauczyciel w-f Mariusz Kwiatkowski), która w decydującym meczu
pokonała duet z Kompiny (Jakub
Skonieczny, Michał Słoma). Całe
podium w tym turnieju zajęli zatem uczniowie z łowickich szkół.
Na 5. miejscu rywalizację zakończyła para z Gimnazjum
w Łaguszewie (Krystian Krukowski, Mateusz Klimczak), a na 6.
zespół z Gimnazjum w Starym
Waliszewie (Wojciech Bednarek,
Aleksander Olejniczak).
zł

zjum Stary Waliszew 21:11
 Gimnazjum nr 2 Łowicz – Gimnazjum Kompina 14:21
 Gimnazjum nr 2 Łowicz – Gimnazjum Stary Waliszew 21:9.
Tabela grupy B:

Grupa A:
 Gimnazjum nr 3 Łowicz – Gimnazjum Łaguszew 21:10
 Pijarskie Gimnazjum Łowicz –
Gimnazjum nr 3 Łowicz 17:21
 Pijarskie Gimnazjum w Łowiczu – Gimnazjum w Łaguszewie
21:19.
Tabela grupy A:

Mecz o 3. miejsce:
Gimnazjum nr 2 Łowicz – Gimnazjum w Kompinie 21:18

1. Gimnazjum w Kompinie

2

4 42:25

2. Gimnazjum nr 2 w Łowiczu 2

2 35:30

3. Gim. w Starym Waliszewie 2

0 20:42

KRZYSZTOF OLKO

Mecz półfinałowe:
 Gimnazjum nr 3 Łowicz – Gimnazjum nr 2 Łowicz 21:15
 Pijarskie Gimnazjum – Gimnazjum w Kompinie 21:17.

Najlepsze Gimnazjalistki z powiatu łowickiego.



Sport Szkolny | Powiatowa Gim. w Siatkówce Plażowej Dziewcząt

Siatkarki z Domaniewic
ponownie obroniły tytuł

Mecz finałowy:
 Pijarskie Gimnazjum Łowicz –
Gimnazjum nr 3 Łowicz 20:22


Klasyfikacja końcowa:

1. Gimnazjum nr 3 w Łowiczu 2

4 42:27

1. Gimnazjum nr 3 w Łowiczu

2. Pijarskie Gim. w Łowiczu

2

2 38:40

2. Pijarskie Gimnazjum w Łowiczu

3. Gimnazjum w Łaguszewie 2

0 29:42

3. Gimnazjum nr 2 w Łowiczu
4. Gimnazjum w Kompinie

Grupa B:
 Gimnazjum Kompina – Gimna-

5. Gimnazjum w Łaguszewie
6. Gimnazjum w Starym Waliszewie

KRZYSZTOF OLKO

W finale Powiatowej Gimnazjady Szkolnej w Siatkówce Plażowej chłopców zwycięzcą została para z łowickiego Gimnazjum
nr 3 Łowicz. Podopieczni Pawła Tomczaka wygrali wszystkie
swoje pojedynki i awansowali na
zawody rejonowe.
Turniej powiatowy odbył się
w środę, 7 czerwca 2017 roku, na
boiskach I LO w Łowiczu przy ul.
Bonifraterskiej 3. W rozgrywkach
wzięło udział sześć siatkarskich
duetów.
Mecz finałowy był bardzo zacięty i wyrównany. Wprawdzie
obydwie pary miały zapewniony
awans do półfinałów wojewódzkich, ale puchar z I miejsce był
jeden, zatem motywacja do walki była duża. Wspomniany wcześniej zespół z Gimnazjum nr 3
(Paweł Górski, Adam Kostrzębski) ostatecznie pokonał parę
z Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju (Marcin Koza, Paweł
Tomala, nauczyciel w-f Dominik
Kuś) 22:20.
Pamiątkowy puchar za 3. miejsce wywalczyli ubiegłoroczni zwycięzcy – siatkarze z Gim-

Najlepsi "Plażowicze" w powiecie łowickim.

Okazuje się , że siatkarki plażowe z Gimnazjum w Domaniewicach zdominowały zawody powiatowe i po raz trzeci z rzędu
zdobyły mistrzostwo w Powiatowej Gimnazjady Szkolnej w Siatkówce Plażowej.
W turnieju, który odbył się
w środę, 7 czerwca w Łowiczu
na boiskach I LO przy ul. Bonifraterskiej 3, o awans na zawody
rejonowe walczyło 5 par. Turniej,
zupełnie inaczej niż u chłopców,
zdominowały pary z terenu powiatu. Łowicka para z Gimnazjum nr 2 (Milena Płacheta, Natalia Cieślak) tym razem nie
załapała się na podium i zajęła 4.
miejsce.
Dziewczęta z Domaniewic
(Maja Gajda, Zuzanna Gajda)
wygrały turniej bez żadnej porażki, pokonując pewnie pozostałe pary. Podopieczne nauczyciela w-f Mieczysława Szymajdy
w finale zmierzyły się, podobnie
jak rok temu, z parą z Gimnazjum w Łaguszewie (Sylwia Ka-

zimierczak i Natalia Okraska).
Podopieczne Cezarego Dołowca przegrały wyraźnie 13:21, ale
cieszyły się z wywalczonego 2.
miejsca i awansu na półfinały wojewódzkie.
Puchar za trzecie miejsce wywalczyły siatkarki z Gimnazjum
w Sobocie (Aleksandra Bińczak,
Weronika Szeląg).
Turniej na 5. Lokacie zakończyły uczennice Gimnazjum w
Kompinie (Natalia Cieślak, Weronika Gładka).
zł
WYNIKI
Grupa A:
 Gimnazjum Kompina – Gimnazjum Łaguszew 9:21
 Gimnazjum nr 2 Łowicz – Gimnazjum Kompina 21:8
 Gimnazjum nr 2 Łowicz – Gimnazjum Łaguszew 17:21.

Grupa B:
 Gimnazjum Domaniewice –
Gimnazjum Sobota 21:11
Tabela grupy B:
1. Gim. w Domaniewicach

1

2 21:11

2. Gimnazjum w Sobocie

1

0 11:21

Mecze półfinałowe:
 Gimnazjum Łaguszew – Gimnazjum Sobota 21:10
 Gimnazjum nr 2 Łowicz – Gimnazjum Domaniewice 12:21.
Mecz o 3. miejsce:
 Gimnazjum nr 2 Łowicz – Gimnazjum Sobota 12:21,
Mecz finałowy:
 Gimnazjum Łaguszew – Gimnazjum Domaniewice 13:21.
Klasyfikacja końcowa:
1. Gimnazjum w Domaniewicach

Tabela grupy A

2. Gimnazjum w Łaguszewie

1. Gimnazjum w Łaguszewie 2

4 42:26

3. Gimnazjum w Sobocie

2. Gimnazjum nr 2 w Łowiczu 2

2 38:29

4. Gimnazjum nr 2 w Łowiczu

3. Gimnazjum w Kompinie

0 17:42

5. Gimnazjum w Kompinie

2
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Piłka nożna | Komplet wyników ostatniej kolejki III ligi

Finishparkiet z awansem, zmarnowana
szansa ŁKS! Cudowne utrzymanie Ursusa!
Łodzianie udanie weszli w mecz
i tak naprawdę, tylko dzięki dobrej
grze Artura Halucha w bramce,
utrzymywał się remis. Z upływem
minut napór faworyzowanych gości jednak zmalał i cztery minuty
przed końcem pierwszej połowy
to stołeczni wyszli na prowadzenie, gdy Patryk Kamiński wykorzystał sytuację sam na sam. Sześć
minut po zmianie stron niespodziewanie było już 2:0, a w analogicznej sytuacji, co kolega, trafił
do bramki Maciej Mąka. Nie minęła godzina, a rezerwowy Piotr
Pyrdoł zdobył gola kontaktowego. Łodzianie mieli jeszcze blisko
półgodziny gry na zmianę rezultatu, gdy z Tomaszowa Mazowieckiego napłynęły korzystne dla
nich wieści, ale tego dnia nie byli
w stanie uratować choćby punktu. Z końcowego sukcesu w tabeli
i awansu do II ligi cieszyli się piłkarze Drwęcy, którzy wyprzedzili
ŁKS o dwa oczka.
Ta wygrana przedłużała jednak
nadzieję Ursusa na utrzymanie,
do tego ich rywale musieli jednak
stracić punkty. Najpierw szybki
rzut oka na rywala zza miedzy, ale
Legia II przegrała na domowym
obiekcie z MKS Ełk 1:2. Nadzieja tliła się jeszcze w Wołominie,
gdzie zdegradowany już kilka tygodni temu Huragan podejmował
rezerwy Jagiellonii Białystok…
a tu dopiero działy się cuda.
Jaga, wobec wygranej Ursusa, swoje spotkanie także musia-

w tym zestawieniu znalazł się Michał Miller – 18 bramek strzelonych dla Finishparkietu.
M.Lis

GOGO

Przed ostatnią serią gier w grupie
łódzko-mazowiecko-podlasko-warmińsko-mazurskiej
wszystkie rozstrzygnięcie nie były
jeszcze znane. O awans wciąż walczyły dwa zespoły – Finishparkiet
oraz ŁKS, z kolei jednego miejsca
w grupie spadkowej chciały uniknąć trzy kluby – Ursus, Jagiellonia II i MKS Ełk. Na papierze wyglądało jednak na to, że faworyci
swoje mecze powinni wygrać i
na tym emocje by się skończyły:
Drwęca cieszyłaby się z awansu, a
spadek stałby się udziałem Ursusa. Futbol znów jednak pokazał,
że jest sportem zaskakującym i
ma ten dzień swoje plany.
Finishparkiet wygrywając w
Tomaszowie Mazowieckim nie
musiał oglądać się na rywali. Podopieczni Bogdana Jóźwiaka po
raz kolejny udowodnili jednak,
że są solidnym ligowcem. Chociaż po niespełna godzinie gry
to Drwęca prowadziła, gdy rzut
karny wykorzystał Grzegorz Domżalski. Gospodarze tym się jednak nie zrazili i kwadrans przed
końcem wyrównał Marcin Mirecki za sprawą skutecznego uderzenia z boku pola karnego. Wobec
tego zawodnicy z Nowego Miasta
Lubawskiego musieli nasłuchiwać wieści ze stolicy. Jeżeli ŁKS
ograłby Ursus, to wtedy z awansu
cieszyliby się łodzianie.
Łódzki Klub Sportowy zrobił
jednak wiele, aby tego dnia zyskać
przydomek „Frajerów Sezonu”.

Dużą część tego sezonu ze względu na urazy stracił Bartosz
Bujalski (nr 11). W środę także nie zagrał w pełnym wymiarze czasowym.

ła zwyciężyć. Każdy inny wynik oznaczał ich degradację.
Białostocczanie nie czekali na obrót spraw w meczu Ursusa z ŁKS
i od początku ostro wzięli się do
pracy. Mateusz Ostaszewski potrzebował niewiele ponad półgodziny, aby zdobyć dwa gole. Gdy
w 58. minucie Emil Gajko podwyższył na 3:0 wydawało się, że
jest już po emocjach. Swój plan na
ten mecz miał jednak Daiji Kimura. 22-letni Japończyk między 68.
a 84. minutą skompletował hat-tricka i wyrównał stan meczu.
Dwie minut przed końcem swojego hat-tricka ustrzelił też Mateusz
Ostaszewski i Jagiellonia znów
prowadziła i zostawała na przyszły sezon w III lidze… do czasu.
W ostatniej minucie regulaminowego czasu gry wyrównał Mate-

usz Lewicki, a już w samej końcówce wygraną 5:4 gospodarzom
zapewnił Przemysław Górski.
Poza tym niespodzianek nie
było, sezon na trzecim miejscu
skończył Widzew, który rozbił 4:1
Sokoła Aleksandrów Łódzki. Ani
jednej wygranej w lidze nie zanotował Motor Lubawa, który na
koniec rozgrywek przegrał 1:5 ze
Świtem Nowy Dwór Mazowiecki.
Z rozgrywkami III ligi – obok Jagiellonii II – pożegnały się: Concordia Elbląg, Huragan Wołomin, Ruch Wysokie Mazowieckie
i wspomniany powyżej Motor.
Królem strzelców rozgrywek
został 22-letni Daniel Świderski.
Piłkarz MKS Ełk w ostatniej serii gier zdobył dwa gole i właśnie
o te trafienia wyprzedził Jewhena
Radionowa z ŁKS Łódź. Trzeci

Komplet wyników 34. kolejki III
ligi:
 Pelikan Łowicz – Ruch Wysokie
Mazowieckie 3:1 (2:1)
0:1 – Kamil Zalewski (18), 1:1 – Daniel Bończak (22), 2:1 – Kamil Kuczak (30), 3:1 – Kamil Kuczak (55).
 Huragan Wołomin – Jagiellonia
II Białystok 5:4 (0:2)
0:1 – Mateusz Ostaszewski (8), 0:2
– Mateusz Ostaszewski (32), 0:3 –
Emil Gajko (58), 1:3 – Daiji Kimura
(68), 2:3 – Daiji Kimura (72), 3:3
– Daiji Kimura (84), 3:4 – Mateusz
Ostaszewski (88), 4:4 – Mateusz Lewicki (90), 5:4 – Przemysław Górski
(90+3).
 Ursus Warszawa – ŁKS Łódź
2:1 (1:0); br.: 1:0 – Patryk Kamiński
(41), 2:0 – Maciej Mąka (47), 2:1 –
Piotr Pyrdoł (57).
 ŁKS 1926 Łomża – Huragan
Morąg 3:1 (2:0)
1:0 – Bartosz Kaszubowski (36), 2:0
– Michał Tarnowski (45), 3:0 – Bartosz Kaszubowski (56), 3:1 – Piotr
Karłowicz (79).
 Legia II Warszawa – MKS Ełk
1:2 (0:1); br.: 0:1 – Daniel Świderski
(20), 0:2 – Daniel Świderski (62),
1:2 – Mateusz Grudziński (84).
 Lechia Tomaszów Mazowiecki – Finishparkiet Drwęca Nowe
Miasto Lubawskie 1:1 (0:0)
0:1 – Grzegorz Domżalski (58 – karny), 1:1 – Marcin Mirecki (76).

Concordia Elbląg – Sokół
Ostróda 3:0 (0:0)
1:0 – Michał Pietroń (57), 2:0 – Michał Kiełtyka (65), 3:0 – Michał Pietroń (79).
 Widzew Łódź – Sokół Aleksandrów Łódzki 4:1 (2:1)
0:1 – Damian Bierżyński (13), 1:1
– Adam Radwański (39), 2:1 – Mateusz Michalski (44 – karny), 3:1 –
Marcin Kozłowski (70), 4:1 – Daniel
Mąka (74).
 Motor Lubawa – Świt Nowy
Dwór Mazowiecki 1:5 (0:2)
0:1 – Marcin Kozłowski (24 – karny),
0:2 – Rafał Maciejewski (35 – karny), 1:2 – Arkadiusz Konicz (58),
1:3 – Mateusz Argasiński (79), 1:4 –
Marcin Kozłowski (85), 1:5 – Marcin
Kozłowski (89).


Tabela:
1. Finishparkiet

34

75 80-33

2. ŁKS Łódź

34

73 60-18

3. Widzew Łódź

34

66 57-34

4. Świt Nowy Dwór Maz.

34

62 61-32

5. Lechia Tomaszów Maz.

34

55 59-37

6. Sokół Ostróda

34

54 53-39

7. Pelikan Łowicz

34 53 50-39

8. Legia II Warszawa

34

53 58-51

9. Sokół Aleksandrów Łódzki34 49 46-34
10. ŁKS 1926 Łomża

34

46 37-34

11. MKS Ełk

34

44 45-51

12. Huragan Morąg

34

43 43-39

13. Ursus Warszawa

34

42 43-44

14. Jagiellonia II Białystok

34

40 34-50

15. Concordia Elbląg

34

39 59-57

16. Huragan Wołomin

34

25 27-84

17. Ruch Wysokie Maz.

34

21 26-69

18. Motor Lubawa

34

5 15-108

Piłka Nożna | Relacja z meczu Pelikan – Ruch

Zakończenie sezonu zgodnie z planem
rażce w ostatniej serii gier Legii II
Warszawa z MKS Ełk) rozgrywki
zakończyli ostatecznie na 7. pozycji. Jest to powtórzenie rezultatu z
poprzednich rozgrywek, chociaż
wtedy łowiczanie zgromadzili
o jedenaście punktów więcej. Teraz piłkarze Ptaków mają wolne,
do treningów powrócą na początku lipca.
Lis
Daniel Bończak (w szarym stroju) był w środę pewnym punktem
drużyny w środku pola.

tem 1:3. Desygnował do gry identyczną „jedenastkę”. Kibice, którzy zgromadzili się na trybunach
w środowy wczesny wieczór nie
mieli specjalnie czego żałować.
Obejrzeli żywy mecz, w którym
niewiele było przerw. Gra była
płynna, oba zespoły wyglądały
dobrze taktycznie i patrząc tylko
na styl gry, ciężko było stwierdzić,
że Ruch w tym sezonie tak szybko
stracił szanse na zachowanie ligowego bytu.
Dość niespodziewanie, to goście jako pierwsi rozpoczęli strzelanie. Kamil Zalewski nie potrzebował nawet 20 minut, aby wpisać
się na listę strzelców. 25-latek niejako w ten sposób ukoronował
swój udany sezon – we wszystkich
meczach III ligi zdobył łącznie 15
bramek, co pozwoliło mu uplasować się w czołówce klasyfikacji
strzelców. Zwycięzca tego zestawienia zanotował 21 trafień.
Ruch z prowadzenia długo się
jednak nie cieszył, a mecz dość

szybko przybrał spodziewany obrót spraw. Już cztery minuty później wyrównał Daniel Bończak.
Dla 21-letniego wychowanka Pelikana był to gol numer trzy w
tym sezonie. O tym jak się strzela, przypomniał sobie również Kamil Kuczak. Skrzydłowy Pelikana
zdobył w środę dwa gole, a więc
podwoił swój dotychczasowy dorobek z tego sezonu. Na listę strzelców wpisał się po raz pierwszy od
29. kwietnia. Najpierw po półgodzinie gry wyprowadził biało-zielonych na prowadzenie, a w 55. minucie ustalił wynik rywalizacji.
Tym samym Pelikan udanie
zakończył rozgrywki w sezonie
2016/2017 i zgodnie z planem
ograł zdegradowany już znacznie wcześniej Ruch Wysokie Mazowieckie. Dla podopiecznych
Grzegorza Wesołowskiego była
to szesnasta wygrana w całym sezonie ligowym i jedenasta na domowym obiekcie. Biało-zieloni
dzięki temu zwycięstwu (oraz po-

Pelikan Łowicz – Ruch Wysokie Mazowieckie 3:1 (2:1)
0:1 – Kamil Zalewski (18), 1:1 – Daniel Bończak (22), 2:1 – Kamil Kuczak (30), 3:1 – Kamil Kuczak (55).
Pelikan: Michał Nowak – Piotr
Gawlik, Grzegorz Wawrzyński, Bartosz Broniarek, Mateusz Kasprzyk,
Kamil Kuczak, Daniel Bończak,
Bartosz Bujalski (66 Jurij Hłuszko), Wojciech Wojcieszyński (80
Arkadiusz Mroczkowski), Rafał
Parobczyk (72 Michał Adamczyk),
Mateusz Majewski (66 Arkadiusz
Ciach).
Ruch: Kamil Dobreńko – Michał
Poduch, Grzegorz Jóźwiak, Łukasz
Piłatowski, Dawid Ostaszewski (15
Marcin Borowik) (42 Arkadiusz
Sawicki), Przemysław Jastrzębski
(70 Piotr Faszczewski), Michał
Grochowski (70 Adrian Mleczek),
Maciej Zieniewicz, Michał Wrześniewski, Pawieł Sułtanow, Kamil
Zalewski.
Sędziował: Michał Borkowski (Radom).
Żółte kartki: Mateusz Kasprzyk
(6), Bartosz Bujalski (6) – obaj
Pelikan oraz Grzegorz Jóźwiak (6)
– Ruch.



GOGO

GOGO

Piłkarze Pelikana w środę mieli przede wszystkim godnie pożegnać się z własnymi kibicami.
Tego dnia rozgrywali zarówno
ostatni mecz sezonu, jak i ostatnie spotkanie w bieżących rozgrywkach na stadionie przy ulicy
Starzyńskiego 6/8. Stawka tego
spotkania miała już znaczenie
drugorzędne. Ruch Wysokie Mazowieckie – ostatni w tym sezonie
rywal Ptaków – już kilka tygodni
temu stracił szanse na utrzymanie,
Pelikan walczył o jak najwyższą
lokatę w ligowej tabeli, co i tak nie
będzie miało wielkiego wpływu
na przyszły sezon.
Ten mecz był także okazją do
spotkania się starych znajomych
oraz odnowienia relacji. Trenerem
Ruchu Wysokie Mazowieckie od
3. kwietnia bieżącego roku jest
Mykoła Dremluk. 36-letni Ukrainiec w latach 2012-2014 grał jako
stoper w Pelikanie Łowicz. Dla
biało-zielonych zagrał w 70 meczach o stawkę i zdobył w nich 12
bramek. Do Łowicza sprowadził
go właśnie Grzegorz Wesołowski,
z którym znał się jeszcze z czasów
z gry w Olimpii Elbląg. Później
Dremluk pracował jako trener w
Astrze Zduny, a w czerwcu ubiegłego roku związał się umową z
Lechią Tomaszów Mazowiecki,
gdzie był asystentem… Grzegorza Wesołowskiego.
Szkoleniowiec Ptaków dał się
w środę zrehabilitować piłkarzom,
którzy kilka dni wcześniej nie popisali się i przegrali w Nowym
Dworze Mazowieckim ze Świ-

Po meczu obaj szkoleniowcy byli zadowoleni z tego, jak pod
względem taktycznym spisali się ich podopieczni.

Piłka Nożna | Po meczu Pelikan – Ruch

Widać było różnicę
Grzegorz Wesołowski oraz
Mykola Dremluk w środę zasiedli
na dwóch różnych ławkach trenerskich i poprowadzili do boju naprzeciw siebie dwa kluby. Jeszcze
kilka lat temu obaj wielokrotnie
zasiadali po tej samej stronie barykady.
Grzegorz Wesołowski kilka lat
temu był trenerem Olimpii Elbląg, a później Pelikana Łowicz,
a Ukrainiec grał wówczas w obu
klubach na pozycji stopera. Teraz,
pomimo tego, że byli naprzeciw
siebie, widać było, że obaj Panowie dobrze się znają.
Lis
Mykola Dremluk (Ruch): Mecz
rozgrywany był na dobrym poziomie, zarówno z naszej strony jak i
gospodarzy. Widać było różnicę w



jakości, Pelikan lepiej grał piłką i
stworzył sobie więcej sytuacji strzeleckich. Uważam, że my się jednak
gospodarzom mocno postawiliśmy.
 Grzegorz Wesołowski (Pelikan): W takim meczu na koniec
rozgrywek – gdzie już wielkiej
stawki nie ma – ważne jest zaangażowanie, wypełnianie założeń
taktycznych i chęć do gry. To w
swoim zespole widziałem i bardzo
się cieszę, że zakończyliśmy to spotkanie zwycięstwem. Był to niezły
mecz, zarówno dla widzów, jak i
dla trenerów pod względem szkoleniowym. Dziwię się, że drużyna
Ruchu spada. Zespół z taką grą i
tak ułożony taktycznie myślę, że nie
będzie dłużej na banicji w IV lidze
niż przez rok.
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Piłka nożna| 8. i 9. kolejka Łowickiej Ligi Orlika

Piłka nożna| 26. kolejka klasy A

SMS najlepszy w lidze
siedem Michał Redzisz (Bo-Dach), po sześć: Michał Bryszewski (SMS) i Maciej Kosiorek
(Eko-Plast).
ever

8. kolejka VI edycji ŁoLiO:
 SMS Dąbkowice – Górki Łowicz
6:1 (3:0); br.: Przemysław Imiołek 3
(4, 5 i 24), Michał Bryszewski (11) i
Patryk Sekuła 2 (18 i 23) – Łukasz
Walędziak (22)
SMS: Jacek Milczarek – Patryk Wiśniewski, Cezary Olejnik, Kamil Lenarczyk, Michał Bryszewski, Przemysław Imiołek, Kamil Walencik,
Patryk Sekuła i Przemysław Wilk.
Górki: Jarosław Myssura – Zbigniew Walędziak, Łukasz Walędziak, Jakub Tomczak, Mariusz
Sianoszek, Jakub Łazęcki i Michał
Kaliszczyński.
FC Łaguszew – Bo-Dach Grudze 2:4 (1:2); br.: Arkadiusz Sobieraj 2 (10 i 19) – Bartosz Skowronek
(7), Michał Redzisz (8) i Adam Salamon 2 (18 i 24)
Łaguszew: Przemysław Żaczek
– Mateusz Gruziel, Mateusz Dobrzyński, Kamil Szufliński, Mikołaj
Klimczak i Arkadiusz Sobieraj.
Bo-Dach: Maciej Kowalski – Michał
Redzisz, Damian Wasiak, Sebastian
Sobieszek, Bartosz Skowronek i
Adam Salamon.
Żółta kartka: Bartosz Skowronek
(Bo-Dach).





Eko-Plast Łowicz – Zetka Ło-

wicz 3:0 (1:0); br.: Michał Świdrowski 3 (5, 17 i 19).
Eko-Plast: Jarosław Rusek – Bartłomiej Tkacz, Piotr Tkacz, Maciej
Kosiorek, Hubert Matyjas, Jan Sejdak i Michał Świdrowski.
Zetka: Rafał Gospoś – Maciej Zieliński, Przemysław Pomianowski,
Radosław Domińczak, Radosław
Kuciński, Paweł Wróblewski, Patryk
Kaczor, Mariusz Jędrzejewski i Mirosław Kosiorek.

Laktoza Łyszkowice
zdołała utrzymać się
w skierniewickiej
klasie A.
GOGO

Gracze Jacka Milczarka z
SMS-u Dąbkowice wygrali Łowicką Ligę Orlika na kolejkę
przed końcem rozgrywek. Zespół
z Dąbkowic w ostatnich dwóch
kolejach zdobył co prawda tylko trzy punkty, ale to wystarczyło. SMS najpierw pokonał Górki
Łowicz aż 6:1, a w 9. kolejce uległ
Bo-Dachowi Grudze 4:2.
W 8. kolejce gier oprócz wygranej SMS-u z Górkami ciekawie
było w dwóch innych meczach.
Bo Dach Grudze pokonał FC Łaguszew 4:2, zas Eko-Plast pokonał
po bardzo ciekawym meczu Zetkę
Łowicz 3:0. Bohaterem tego meczu był Michał Świdrowski, który
popisał się hattrickiem. W przedostatniej kolejce spotkań Bo Dach
o czym wspomnieliśmy okazał się
lepszy od triumfatorów ligi i to
swego rodzaju zaskoczenie. Mecze między tymi drużynami zawsze były emocjonujące i tak było
i tym razem. FC Łaguszew okazał się z kolei lepszy od Eko-Plastu, wygrywając 2:1 po dwóch trafieniach Kamila Szuflińskiego. W
ostatnim meczu 9. kolejki Górki
Łowicz przegrały z Zetką 2:4.
W klasyfikacji najlepszych
strzelców prowadzi Michał Świdrowski (Eko-Plast), który ma na
swoim koncie szesnaście bramek.
Drugi jest Przemysławem Imiołkiem (SMS), który zdobył piętnaście goli. Dziewięć goli strzelił
Arkadiusz Sobieraj (Łaguszew),

Laktoza wyszła
z opresji

Michał Świdrowsk popisał się
hattrickiem w meczu z Zetką.
dak, Maciej Kosiorek, Michał Świdrowski i Hubert Matyjas.

9. kolejka VI edycji ŁoLiO:
Bo-Dach Grudze – SMS Dąbkowice 4:2 (3:1); br.: Leszek Boczek 2
(6 i 8), Rafał Kołaczyński (9) i Kamil
Walencik (20 samobójcza) – Cezary Olejnik (7) i Patryk Wiśniewski (19
karny)
Bo-Dach: Patryk Orzeł – Leszek
Boczek, Paweł Wojda, Sebastian
Sobieszek, Damian Gać, Rafał Kołaczyński i Błażej Miazek.
SMS: Jacek Milczarek – Patryk Wiśniewski, Cezary Olejnik, Kamil Lenarczyk, Przemysław Wilk, Mateusz
Borowski, Kamil Walencik i Michał
Bryszewski.

 Górki Łowicz – Zetka Łowicz
2:4 (0:2); br.: Michał Kaliszczyński
(20) i Zbigniew Walędziak (23) –
Radosław Domińczak (10), Przemysław Pomianowski (11), Maciej
Zieliński (16) i Mariusz Jędrzejewski
(22)
Górki: Jarosław Pryk – Jakub
Tomczak, Michał Kaliszczyński,
Zbigniew Walędziak i Mariusz Sianoszek.
Zetka: Rafał Gospoś – Maciej Zieliński, Przemysław Pomianowski,
Radosław Domińczak, Radosław
Kuciński, Paweł Wróblewski, Patryk
Kaczor, Mariusz Jędrzejewski i Mirosław Kosiorek.



FC Łaguszew – Eko-Plast Łowicz 2:1 (1:1); br.: Kamil Szufliński
2 (4 i 20) – Maciej Kosiorek (11)
Łaguszew: Przemysław Żaczek –
Mateusz Gruziel, Kamil Szufliński,
Patryk Żaczek, Arkadiusz Sobieraj
i Mateusz Dobrzyński.
Eko-Plast: Jarosław Rusek – Bartłomiej Tkacz, Piotr Tkacz, Jan Sej-



Tabela:
1. SMS Dąbkowice (1)

9

21 37-19

2. Bo-Dach Grudze (2)

9

17 29-20

3. Eko-Plast Łowicz (3)

9

15 30-21

4. FC Łaguszew (4)

9

13 16-22

5. Zetka Łowicz (5)

9

9 20-30

6. Górki Łowicz (6)

9

4 11-31

Podopieczni trenera Stanisława
Nezdropy wygrali w Sierakowicach w samej końcówce meczu i
dzięki remisowi Czarnych Bednary z Olimpią Niedźwiada zespół z
Łyszkowic zdołał wydostać się z
ostatniego miejsca w tabeli.
Laktoza jeszcze na kilka chwil
przed końcem meczu przegrywała
2:1, ale gole Dawida Ługowskiego i Dawida Bodka dały wygraną
w ostatnich sekundach meczu. Takiego szczęścia nie miała Olimpia, która co prawda strzeliła również gola w doliczonym czasie gry
w Bednarach, ale gracz był na pozycji spalonej.
Olimpia spada do klasy B, zaś
Laktoza dzięki zimowym transferom Roberta Wilka i Dawida Ługowskiego zdołała utrzymać się
w lidze. Inne drużyny z naszego
regionu radziły sobie ze zmiennym szczęściem. Dar który dawno temu zapewnił sobie awans
przegrał z Wolą Wola Chojnata
2:1, Start przegrał u siebie z Korona Wejsce 1:4. Hattrickiem w tym
meczu popisał się Mariusz Zydlewski, zas Victoria Bielawy wygrała przed własną publicznością
z GLKS RZD Żelazna 2:0. ever

Piłka nożna| Baraże o udział w klasie okręgowej

Koszykówka | Turniej Koszykówki Ulicznej

Za nami pierwsze mecze barażowe o udział w klasie okręgowej.
Po spotkaniach w Bielawach i Godzianowie nasuwa się jedno pytanie czy w meczach barażowych
jest już wszystko jasne? Wszystko
dlatego, że oba zespoły z klasy A
wygrały swoje spotkania w bardzo
przekonującym stylu.
W Bielawach od pierwszych
minut Victoria narzuciła swój styl
gry i już do przerwy prowadziła
2:0 po trafieniach Piotra Kociaka
oraz Roberta Liberskiego. W drugiej odsłonie meczu obraz gry się
nie zmienił i to gospodarze strzelali kolejne gole. Drugiego swojego gola w tym meczu dorzucił
Kociak, a oprócz niego na listę
strzelców wpisali się Adrian Zieliński oraz Kamil Rybus. Victoria wygrała aż 5:0 i jest jedną nogą
w „okręgówce”. Zespół ze Zdun
musiał radzić sobie w Bielawach
bez zawodników rezerwowych
i bez nominalnego bramkarza.
W rolę golkipera wcielił się bowiem zawodnik z pola – Kacper
Kosmowski. – Cały zespół zagrał
fajny mecz dzisiaj. Był to najlepszy występ w tym sezonie, zresztą
wynik mówi sam za siebie. Jedna
nogą jesteśmy więc w okręgówce, ale trzeba pamiętać, że będzie
jeszcze baraż– ocenił spotkanie
strzelec dwóch goli, Piotr Kociak.
– Wynik odzwierciedlał w pełni przebieg gry na boisku. Zaangażowanie zawodników Astry
Zduny pozostawia wiele do życzenia – podsumował spotkanie
grający trener Astry Jakub Jędrachowicz.
W drugim meczu barażowym
również więcej powodów do zadowolenia mieli gracze Pogoni
Godzianów czyli notabene drużyny z klasy niższej. Macovia
co prawda rozpoczęła mecz od

Młodzi łowiccy koszykarze
cały czas trenują i doskonalą
swoje umiejętności oraz sprawdzają swoją formę w meczach
sparingowych i turniejach towarzyskich.
W sobotę 10 czerwca łowiccy kadeci (rocznik 2001 i 2002)
wzięli udział w Turnieju Koszykówki Ulicznej z okazji Dni Błonia. Łowiczanie wystawili trzy
drużyny w tej imprezie.
Pierwsze miejsce w tym Turnieju zajęła drużyna Księżak I
Łowicz w składzie: Kacper Kra-

Wszystko stało się jasne?

25. kolejka skierniewickiej klasy
okręgowej:
 Wola Wola Chojnata – Dar
Placencja 2:1; br.: Dominik Bujak
(39), Cezary Dulewicz (89) – Adrian
Kromski (18)
 Start Złaków Borowy – Korona
Wejsce 1:4; br.: Konrad Podleśny
(75) – Mariusz Zydlewski 3 (20, 41,
80), Mariusz Wasilewski (60)
 Sierakowianka Sierakowice –
Laktoza Łyszkowice 2:3; br.: Artur
Stankiewicz 2 (50, 76) – Marcin Piłka (14), Dawid Ługowski (89), Dawid Bodek (90-rzut karny)
 Victoria Bielawy – GLKS RZD
Żelazna 2:0; Robert Liberski (55),
Piotr Kociak (58)
 Czarni Bednary – Olimpia
Niedźwiada 1:1; br.: Arkadiusz
Sobieraj (17) – Adrian Strugacz (50)
Tabela:
1. Dar Placencja

26

54 69-39

2. Olympic Słupia

26

52 57-30

3. Victoria Bielawy

26

49 61-34

4. Pogoń Godzianów

26

46 70-42

4. Korona Wejsce

26

43 65-56

6. Olimpia Jeżów

26

40 45-43

7. GLKS RZD Żelazna

26

38 44-41

8. Miedniewiczanka

26

35 63-51

9. Start Złaków Borowy

26

35 50-54

10. Wola Wola Chojnata

26

35 52-63

11. Czarni Bednary

26

29 38-64

12. Sierakowianka

26

21 38-70

13. Laktoza Łyszkowice

26

18 27-58

14. Olimpia Niedźwiada

26

17 35-69

Księżacy wygrali w Błoniu
marz, Kacper Dudek i Arkadiusz Bazak, drugie miejsce zajęła Drużyna Księżak 3 Łowicz
w składzie : Szymon Gładki,
Mateusz Kobuszewski i Michał
Kuliński. Chłopcy z rocznika
2002 zrewanżowali się rówieśnikom z Błonia za porażkę w
Turnieju w Łowiczu i po bardzo
emocjonującym meczu wygrali
z nimi 4:3 w fazie finałowej.
– Zwycięzcy gładko poradzili sobie w fazie finałowej z
drużyną z Błonia (10:2) oraz z
młodszymi kolegami z Łowicza

(10:5). Turniej ten był bardzo dobrą okazją do pobrania w uliczny basket w okresie roztrenowania. Bardzo cieszy mnie postawa
moich zawodników z rocznika
2002, którzy zagrali naprawdę świetny mecz przeciwko zawodnikom z Błonia i rzut Szymona Gładkiego w ostatnich
sekundach meczu zapewnił im
zwycięstwo i drugie miejsce. To
dobrze wróży przed nadchodzącym sezonem – skomentował po
zawodach trener Piotr Rutkowski.
zł

Tenis stołowy | Grand Prix Polski Weteranów

GOGO

Orzechowski mistrzem weteranów
Victoria cieszy się ze zwycięstwa w meczu barażowym

zdobycia gola i prowadzenia, ale
później to tylko gracze Pogoni
dochodzili do głosu i zaaplikowali rywalom pięć goli. Spotkania
rewanżowe odbędą się w niedzielę 25 czerwca. Zarówno Victoria
jak i Pogoń są w bardzo komfortowej sytuacji przed tymi spotkaniami.
ever
1. mecze barażowe skierniewickiej ligi okręgowej piłki nożnej;
 LZS Victoria Bielawy (klasa A)
– SKS Astra Zduny (V liga) 5:0
(2:0); br.: Piotr Kociak 2 (20 i 70),
Robert Liberski (23), Adrian Zieliński (79) i Kamil Rybus (90)
Victoria: Przemysław Walczak –
Łukasz Kasiński, Kamil Janikowski,
Marcin Jezierski, Konrad Wojciechowski – Michał Warda (85 Mateusz Antczak), Adrian Zieliński,

Przemysław Grzegory, Oktawian
Andrzejczak (86 Mieczysław Chamera), Piotr Kociak – Robert Liberski (80 Kamil Rybus).
Astra: Kacper Kosmowski – Piotr
Zrazek, Jakub Jędrachowicz, Maciej Grzegory, Jakub Papuga – Jakub Jaros, Daniel Małek, Patryk
Brzozowski, Łukasz Papuga – Jakub Płóciennik, Tomasz Ścibor.
Pogoń Godzianów – LZS Macovia Maków 5:1 (2:1); br.: Zbigniew
Lipiński 2, Tomasz Starzec 2, Tomasz Kowara



Mecze barażowe skierniewickiej ligi okręgowej piłki nożnej
(2017.06.25): SKS Astra Zduny
– LZS Victoria Bielawy (n, godz.
17.00), Macovia Maków – Pogoń
Godzianów (n, godz. 17.00)



Bardzo dobre wiadomości napłynęły do nas po ostatnim starcie łowickiego weterana tenisa
stołowego Zdzisława Orzechowskiego. Łowiczanin rywalizował
w zawodach z cyklu Grand Prix
Polski Weteranów w tenisie stołowym i cały czas gromadził punkty
za swoje pojedyncze występy. Po
ostatnim turnieju okazało się, że
reprezentant Łowicza w klasyfikacji punktowej uplasował się na
pierwszym miejscu. To wymagało wiele pracy i treningów, ale ten
trud, systematyczność i wytrwałość zostały nagrodzone.
Swój ostatni start nasz weteran
zanotował w ostatni weekend (911 czerwca) w Wałbrzychu, gdzie
odbyły się Mistrzostwa Polski Weteranów w tenisie stołowym. Orzechowksi rywalizował wród zawodników w najstarszej kategorii 75+
gdzie grało 18 zawodników. Zawodnicy zostali podzieleni na sześć
trzyosobowych grup. Łowiczanin
wyszedł z grupy na pierwszym

Zdzisław Orzechowski wywalczył mistrza w punktacji generalnej
GP Polski.

miejscu. W dalszych rozgrywkach
trafił na Ryszarda Banaszkiewicza
z Brzegu Dolnego, z którym przegrał 2:3. O trzecie miejsce walczył
z Mariuszem Pińskim z Gdańska,
i zdołał wygrać 3:1.
– Z powodu kontuzji stopy nie
brałem udziału w deblach. W ogó-

le miałem rezygnować z tego startu. Zaryzykowałem i nie żałuję,
ponieważ wywalczyłem trzecie
miejsce. Jestem bardzo zadowolony z tego startu i z pierwszego
miejsca w klasyfikacji generalnej
– podsumował krótko nasz weteran.
zł
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Sport Szkolny | Półfinały Wojewódzkie Licealiady Szkolnej w Siatkówce Plażowej Chłopców

Chondzyński i Rześny wicemistrzami rejonu
w-f Tomasz Piasecki) zagrali bardzo dobrze i z 2. miejsca wywalczyli awans na zawody wojewódzkie. Łowiczanie
po zaciętym i wyrównanym pojedynku w finale przegrali z parą
ze Skierniewic 1:2.
Druga łowicka para z II Liceum
Ogólnokształcące w Łowiczu:
Mateusz Chlebny, Filip Jałoszyński (nauczyciel w-f Zofia Kucharska) zakończyła rywalizację na 5.
miejscu.
zł

Wyniki grupa A:
 Liceum Ogólnokształcące w Żychlinie – II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu 1:0 (22:20)
 Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach – II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu 1:0 (21:14)
 Liceum Ogólnokształcące w

Żychlinie – Zespół Szkół nr 3 w
Skierniewicach 1:0 (22:20)
Wyniki grupa B:
Zespół Szkół nr 3 w Kutnie – I
Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu 1:0 (21:17)
 Liceum Ogólnokształcące w
Skierniewicach – I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu 0:1
(16:21)
 Zespół Szkół nr 3 w Kutnie – Liceum Ogólnokształcące w Skierniewicach 1:0 (21:16)


Mecze półfinałowe:
Liceum Ogólnokształcące w Żychlinie– I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu 0:2 (9:15, 5:15)
 Zespół Szkół nr 3 w Kutnie– Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach
0:2 (6:15, 16:18)


OLKO.K

W tym roku do rywalizacji rejonowej (półfinały wojewódzkie)
zgłosiło się sześć par do walki
o awans na finał wojewódzki.
Turniej eliminacyjny najlepszych ekip z rejonu rawskiego,
w którym prawo do gry mieli mistrzowie i wicemistrzowie
powiatu łowickiego odbył się
w czwartek, 8 czerwca 2017
roku, na dwóch boiskach przy I
LO w Łowiczu na ul. Bonifraterskiej 3. Turniej chłopców przeprowadzono systemem eliminacji w dwóch grupach, a najlepsi
awansowali do meczów finałowych.
Mistrzowie powiatu łowickiego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w
Łowiczu (Wojciech Chondzyński
i Dominik Rześny – nauczyciel

Para z I LO Wojciech Chondzyński i Dominik Rześny awansowali
na finały wojewódzkie z 2. miejsca

Mecz o 5 miejsce:
 II Liceum Ogólnokształcące w
Łowiczu– Liceum Ogólnokształcące w Skierniewicach 2:0 (zespół ze Skierniewic nie przystąpił do
meczu)
Mecz o 3 miejsce:
 Liceum Ogólnokształcące w
Żychlinie – Zespół Szkół nr 3 w
Kutnie 0:2 (10:15, 10:15)
Mecz o 1. miejsce:
 I LO w Łowiczu– Zespół Szkół
nr 3 w Skierniewicach 1:2 (15:9,
18:20, 11:15)
Końcowa klasyfikacja:
1. Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach
2. I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu
3. Zespół Szkół nr 3 w Kutnie
4. Liceum Ogólnokształcące w Żychlinie
5. II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu
6. LO w Skierniewicach

Sport Szkolny | Półfinały Woj. Licealiada w Siatkówce Plażowej

Piłka nożna | Memoriał Zdzisława „Lelona” Lelonkiewicza

Pierwszy puchar powędrował
do „Mechanika”
Niecodzienne wydarzenie
sportowe z historią
w tle odbyło się w piątek
9 czerwca. Na Stadionie
Miejskim im. 10 Pułku
Piechoty przeprowadzono
piłkarski mecz o puchar
przechodni im. „Lelona”
w ramach Memoriału
Zdzisława „Lelona”
Lelonkiewicza.
Była to pierwsza część memoriału, którego organizatorem i pomysłodawcą są członkowie Stowarzyszenia Historycznego im.10
Pułku Piechoty
Przedsięwzięcie jest formą
hołdu i wyrazem szacunku do
byłego podoficera 10PP, instruktora wychowania fizycznego w
pułku, żołnierza AK, a po wojnie
nauczyciela wychowania fizycznego w ZSP nr 1 i nr 4.
– W piątek 9 czerwca o godzinie 9:00 rodzina Pana plutonowego, przedstawiciele stowarzyszenia, szkół: ZSP nr 1
(Dyrektor Dariusz Żywicki) ,
ZSP nr 4 (Dyrektor Ewa Bury),

Burmistrz Łowicza Krzysztof
Kaliński oraz przedstawiciel powiatu łowickiego Andrzej Bogucki. a także uczniowie złożyli
kwiaty na grobie Lelona – mówił prezes Stowarzyszenia Historycznego im.10 Pułku Piechoty. – Po tej ceremonii wszyscy
udali się na Stadion Miejski im
10 Pułku Piechoty w Łowiczu.
O godzinie 11:00 rozpoczęła się
rywalizacja piłkarska pomiędzy ZSP nr 1 i ZSP nr 4 o puchar przechodni im. Lelona – dodał. – Walka była bardzo zacięta.
Temperatura dawała się mocno
we znaki graczom obu drużyn.
Uczniowie szkół zasiadający na
trybunach dopingowali swoich
kolegów – relacjonował po meczu prezes Marciniak.
Mecz był zacięty i wyrównany,
ale ostatecznie lepsza okazała się
ekipa ZSP nr 1 Łowicz. Drużyna z „Podrzecznej” wygrała 3:1
i uhonorowana została pamiątkowym pucharem.
– Po meczu dyrektorzy szkół
oraz przedstawiciele powiatu i
miasta wręczyli pamiątkowe szaliki wydane z okazji memoriału. Puchar zwycięskiej drużynie
wręczył wnuczek Pana plutonowego , Grzegorz Lelonkiewicz.

Trofeum na rok powędrowało
do przedstawicieli „mechanika”.
Mecz szkół to nie koniec emocji
sportowych – zapowiedział Marciniak.
Na całość memoriału złoży się
jeszcze:
 sobota 24.06.2017 (miejsce
Muzeum w Łowiczu) wystawa:
Historia przedwojennego łowickiego sportu – Organizatorem wystawy są: Muzeum w Łowiczu, Archiwum Państwowe w
Warszawie oddział w Łowiczu
oraz łowicka dziesiątka.
 niedziela 25.06.2017 (Stadion Miejski im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu ul. Jana Pawła
II 3) odbędzie się turniej grup
historycznych (od godziny
9:00 do 12:00), od godziny ok.
13:00 mecz zawodowych żołnierzy Wojska Polskiego (37. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej z Sochaczewa kontra
10. Opolska Brygada Logistyczna) i na koniec charytatywny
mecz retro Rep Łowicza vs
Reprezentacja Polski (oldboje).
W imieniu organizatorów zapraszamy na wyżej wymienione
imprezy, które łączą historię ze
sportem.
zł

K.OLKO

Po pierwszym historycznym meczu przechodni puchar trafił w ręce pilkarzy z ZSP nr 1 Łowicz, czyli
popularnego niegdyś "Mechanika"

Bardzo dobrze w półfinale wojewódzkim spisała się łowicka
para siatkarek z ZSP nr 3 Łowicz.
Agata Gajda i Klaudia Białek wygrały trzy mecze, a jeden przegrała i ostatecznie zajęła 2. lokatę premiowaną awansem.
W tym roku do rywalizacji rejonowej zgłosiło się pięć pary
do walki o awans na finał wojewódzki. Turniej eliminacyjny rejonu rawskiego, w którym prawo
do gry mieli mistrzowie i wicemistrzowie powiatu łowickiego
odbył się 9 czerwca w Krośniewicach, a przeprowadzono go systemem „każdy z każdym” czyli w
sumie rozegrano 6 pojedynków.
Podopieczne nauczycielki w-f
Haliny Szwarockiej w pierwszym
meczu pewnie pokonały rywalki z
LO Skierniewice. W drugim meczu zwyciężyły z dziewczynami
z Żychlina. W meczu o 1. miejsce łowiczanki przegrały mecz z
duetem z ZS nr 3 Skierniewice i
ostatecznie zajęły 2. miejsce. zł

Para z ZSP nr 3 Łowicz wywalczyła awans na finał wojewódzki.
 ZSP nr 3 Łowicz – LO Skierniewice 21: 6
 ZSP nr 3 Ł. – Żychlin 21:13
 ZSP nr 3 Ł. – I LO Kutno 21: 8
 ZSP nr 3 Łowicz –
ZS nr 3
Skierniewice 10:21

Końcowa klasyfikacja:
1. Zespół Szkół nr 3 Skierniewice
2. ZSP nr 3 Łowicz
3. Liceum Ogólnokształcące Skierniewice
4. Zespół Szkół Żychlin
5. I Liceum Ogólnokształcące Kutno

Lekka atletyka | Bieg do Lata w Skierniewicach

Medale Pijarskiej w Skierniewicach
We wtorek 13 czerwca czworo
biegaczy UKS „Pijarskiego Klubu Sportowego” uczestniczyło w
Biegu do Lata w Skierniewicach.
Była to ostatnia impreza biegowa
w ramach skierniewickiego Grand
Prix w biegach w roku szkolnym
2016/2017.
Łowiczanie są mocni i zawsze
stają w gronie zwycięzców. Tak
było też i tym razem. Nasi biegacze odnieśli trzy zwycięstwa.
W gronie gimnazjalistek na dystansie 1000 metrów zwyciężyła
Gabriela Włodarczyk. Na identycznym dystansie ścigała się Julia Szymkowicz, która zwyciężyła wśród licealistek, potwierdzając
swoją dominację w naszym rejonie.
Nie zawiódł Jakub Szram, który wygrał rywalizację w biegu licealistów na dystansie 2000 metrów, dokładając do swojej już
bogatej kolekcji następny medal.
Kolejny doby start zaliczył najmłodszy pijarski biegacz Bartosz
Lus, który w bardzo dynamicznym i emocjonującym wyścigu

T.RUTKOWSKI

PIOTR MARCINIAK

Para z ZSP nr 3 Łowicz
z awansem na finały

Reprezentacja Pijarskiej dobrze zaprezentowała się w Skierniewicach

8-latków na dystansie 200 metrów
zajął 3. miejsce i wrócił do domu z
brązowym medalem.
– W podsumowaniu rocznego Grand Prix okazało się, że w
klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych, zajęliśmy 3. miejsce. W
rocznym cyklu skierniewickich
startów zdobyliśmy taką ilość
punktów, która wystarczyła do

miejsca na podium, mimo że w
poszczególnych imprezach biegowych uczestniczyliśmy nieliczną
grupą zawodników. Do wysokiego miejsca w rocznej klasyfikacji
przyczynili się: Julia Szymkowicz,
Jakub Szram, Joanna Radosz, Jan
Bryła oraz Aleksander Masiak –
podsumował trener Tadeusz Rutkowski.
zł
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Sport szkolny | Turniej Siatkówki Plażowej Dziewcząt Klas V i VI szkoły podstawowej

 Skład drużyny Andrzeje: Kinga
Garstka, Julia Kunicka, Julia Morawiec.
 Skład drużyny Teletubisie: Ida
Kalinowska, Alicja Ranachowska,
Kinga Kunikowska.
 Skład drużyny Haribożercy:
Iga Bałazy, Dominika Krulikowska,
Oktawia Jóźwiak, Oliwia Materek.
 Skład drużyny Misiaczki: Zuzanna Bonińska, Oliwia Jóźwiak, Sandra Sobieszek.
Opiekunowie drużyn: Jolanta Kapes, Joanna Florczak.

Wyniki:
Teletubisie – Haribożercy 15:5
 Andrzeje – Misiaczki 15:9
 Teletubisie – Andrzeje 13:15
 Misiaczki – Haribożercy 15:13


Reprezentacje chłopców klas III biorące udział w Gminnym Turnieju
Piłki Nożnej Chłopców na boisku wielofunkcyjnym w Żychlinie.

Sport szkolny | Turniej Piłki Nożnej klas III
MARCIN RANACHOWSKI

W poniedziałek, 12 czerwca
przy pięknej, słonecznej pogodzie
na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Żychlinie
odbył się Turniej Siatkówki Plażowej Dziewcząt w kategorii klas
V-VI.
Do zawodów zgłosiły się cztery
zespoły dziewcząt, rozgrywki prowadzone były systemem „każdy z
każdym” do jednego wygranego
seta (do 15 pkt.).
Najważniejszym celem tej imprezy była popularyzacja siatkówki plażowej i gra fair – play, a dopiero na drugim miejscu sama
rywalizacja. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Przyjaciele Dwójki. Wszystkie zawodniczki otrzymały pamiątkowe
medale.
mr

Drużyny siatkarskie dziewcząt klas V i VI SP Nr 2 w Żychlinie podczas
rozgrywek Piłki Plażowej w Żychlinie.
Teletubisie – Misiaczki 15:11
 Andrzeje – Haribożercy 15:11

1. Andrzeje



2. Teletubisie
3. Haribożercy

Klasyfikacja końcowa:

4. Misiaczki

Piłka nożna | Łódzka Liga Okręgowa

Wygrana GKS Bedlno w ostatnim meczu ligowym
Zawisza II Rzgów – Boruta Zgierz
1:6
 PTC Pabianice – Orzeł Parzęczew 1:0
 Górnik Łęczyca – GLKS Dłutów
0:0
 Termy Uniejów – Stal Głowno
3:1
 Włókniarz Konstantynów Łódzki – LKS Rosanów 3:1
 UKS SMS Łódź – Sokół II Aleksandrów Łódzki 8:1
 Polonia Andrzejów – Włókniarz
Pabianice 0:3 (walkower)

KS ŻYCHLIN

Za nami ostatnia, 30. kolejka
łódzkiej ligi okręgowej, która odbyła się w niedzielę, 18 czerwca.
Wówczas drużyna GKS Bedlno
zagrała na własnym boisku podejmując Start Brzeziny.
Zespół z Bedlna wygrał to spotkanie 3:2 (2:1). GKS Bedlno zapewnił sobie już wcześniej utrzymanie w lidze. Natomiast zespół
z Brzezin nie miał zapewnionego utrzymania w rozgrywkach.
Mecz ten był bardzo wyrównany
i zacięty, świadczą o tym przyznane dwie czerwone kartki jeszcze
w pierwszej połowie. Podopieczni Łukasza Znyka pierwsi strzelili dwa gole, goście pod koniec
pierwszej części gry odpowiedzieli jednym trafieniem.
Druga odsłona przyniosła groźne ataki ze strony gości, którzy
dążyli do wyrównania wyniku
meczu. Zespół GKS wykorzystał jedną z akcji i zdobył swojego trzeciego gola. Piłkarze Startu Brzeziny nie odpuszczali i do
samego końca starali się zmienić
niekorzystny rezultat.
W doliczonym czasie gry goście zdobywają gola na 3:2. Ta-

Drużyna młodych piłkarzy KS Żychlin 2006 z trenerem Łukaszem Znykiem

kim wynikiem zakończyło się
spotkanie w Pniewie. Bramki dla
GKS Bedlno strzelili: Damian
Okupski, Kamil Kowalczyk, Damian Michalski. Zespół z Bedlna
zajął jedenaste miejsce w tabeli, z
dorobkiem 38 punktów.
mr
Skład GKS Bedlno: Mateusz
Sawicki, Maciej Jackowski, Kamil



MARCIN RANACHOWSKI

Rywalizacja siatkarek na piasku

Gałązka, Rafał Rybicki, Kamil Błęcki, Kamil Kowalczyk, Patryk Gałecki,
Marcin Głogowski, Damian Okupski, Przemysław Kamiński, Damian
Michalski, Marcin Panek, Adam Witczak, Łukasz Znyk, Michał Wiśniewski. Trener: Łukasz Znyk
GKS Bedlno – Start Brzeziny
3:2


1. Boruta Zgierz

30

74 97:27

2. Stal Głowno

30

64 85:40

3. PTC Pabianice

30

55 72:46

4. UKS SMS Łódź

30

48 77:49

5. Górnik Łęczyca30

4762:45

6. Orzeł Parzęczew

30

47 72:62

7. Sokół II Aleksandrów Łódzki29 46 52:53
8. Włókniarz Pabianice

29

45 50:32

9. Włókniarz Konstantynów 30

43 51:55

10. LKS Rosanów

30

38 48:47

11. GKS Bedlno

30

38 48:54

12. Termy Uniejów

30

34 58:80

13. Start Brzeziny

30

32 40:67

14. GLKS Dłutów

30

28 40:77

15. Zawisza II Rzgów

30

24 35:74

16. Polonia Andrzejów

30

7 21:100

PROGNOZA POGODY | 22.06.2017 – 28.06.2017
SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę kształtuje
obszar obniżonego ciśnienia. Z zachodu napływa
ciepła masa powietrza polarno-morskiego.
CZWARTEK – PIĄTEK:
Słonecznie, zachmurzenie małe, okresami
umiarkowane oraz bardzo ciepło, w piątek przelotne
opady deszczu, lokalnie burze. Widzialność dobra,
w czasie opadów umiarkowana. Wiatr południowozachodni i zachodni, słaby do umiarkowanego,
3-7 m/s. Temp. max w dzień: + 25 st.C do + 23 st.C.
Temp. min w nocy: + 15 st. C do + 14 st. C.

Rozgrywki chłopców
We środę, 14 czerwca 2017 na
boisku Szkoły Podstawowej Nr
2 w Żychlinie odbył się Gminny
Turniej Mini Piłki Nożnej chłopców klas III. Uczestniczyli w nim
uczniowie Szkoły Podstawowej
Nr 1 i Nr 2 w Żychlinie oraz Szkoły Podstawowej w Grabowie. Celem turnieju było popularyzowanie piłki nożnej na terenie Gminy
Żychlin, integrowanie młodzieży szkolnej, wpajanie zasad „fair-play” oraz propagowanie aktywnych form wypoczynku. Turniej
ten był częścią zadania publicznego pn. „Sport – zdrowie, przyjemność i relaks” – realizowanego

przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy Żychlin. Na zakończenie każda ze szkół otrzymała
pamiątkowy puchar i medale. mr
Wyniki:
 SP Nr 2 Żychlin – SP Grabów
6:0
 SP Nr 2 Żychlin – SP Nr 1 Żychlin 5:2
 SP Grabów – SP Nr 1 Żychlin
4:0
Tabela:
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie6 pkt.
2. Szkoła Podstawowa w Grabowie

3 pkt.

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie0 pkt.

Lekkoatletyka | 5. PKO Nocny Półmaraton

„Rozbiegany” z Żychlina
kompletuje Koronę
Półmaratonów Polskich
Stolica Dolnego Śląska
stała się w sobotę
17 czerwca centrum
biegowym dla wielu
pasjonatów tej formy
aktywności.
Z kompleksu Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu wyruszył 5. PKO Nocny Wrocław Półmaraton. Bieg odbył się nocą, po
ulicach Wrocławia na jednej pętli,
na trasie o długości 21,0975 km.
Organizatorem półmaratonu była
Gmina Wrocław – Młodzieżowe
Centrum Sportu Wrocław.
Wśród uczestników półmaratonu był przedstawiciel żychlińskiej grupy Rozbiegani Żychlin
– Michał Kowalczyk, który pokonał wrocławski półmaraton jako
czwarty bieg z pięciu wymaganych w walce o Koronę Polskich
Półmaratonów.
Warunkiem otrzymania medalu Korony Polskich Półmaratonów jest ukończenie minimum
pięciu półmaratonów z określonych dziesięciu w ciągu roku kalendarzowego, w Gdyni, Warszawie, Poznaniu, Białymstoku,

Grodzisku Wielkopolskim, Wrocławiu, Wałbrzychu, Pile, Gnieźnie, Krakowie).
Półmaratony, których dystans
pokonał Michał Kowalczyk to: 2.
ONICO Gdynia Półmaraton (19
marca 2017), 12. PZU Półmaraton Warszawski (26 marca 2017),
5. PKO Białystok Półmaraton (14
maja 2017) oraz obecny 5. PKO
Nocny Wrocław Półmaraton (17
czerwca 2017). Zatem żychliński
„Rozbiegany” musi zmierzyć się
jeszcze z jednym Półmaratonem.
Zwycięzcą 5. PKO Nocnego
Wrocław Półmaratonu został Zelalem Mengistu z Etiopii, drugi
był Kenijczyk – Mumo Joseph
Mutwanthei, a trzeci Polak –
Adam Nowicki. Wśród kobiet najlepsza Polka to Olga Ochal, która zostawiła daleko w tyle swoje
przeciwniczki i pewnie wkroczyła
na metę jako najlepsza kobieta w
5. PKO Nocnym Wrocław Półmaratonie.
mr
Wynik przedstawiciela Rozbieganych Żychlin w 5. PKO Nocnym
Wrocław Półmaratonie: Michał
Kowalczyk czas: 01:48:33, miejsce
open: 3387

PONIEDZIAŁEK – WTOREK – ŚRODA:
Słonecznie, zachmurzenie małe i umiarkowane,
lokalnie duże z przelotnym opadem deszczu, możliwe
burze, bardzo ciepło. Widzialność dobra, w czasie
opadów umiarkowana. Wiatr zachodni, słaby do
umiarkowanego, 3-7 m/s.
Temp. max w dzień: + 25 st. C do + 26 st. C.
Temp. min w nocy: + 12 st. C do + 10 st. C.

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA:
Pogoda na ogół korzystnie wpływać będzie
na nasze samopoczucie. Dobra sprawność
psychofizyczna i fizyczna.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

ROZBIEGANI ŻYCHLIN

SOBOTA – NIEDZIELA:
Pogodnie, zachmurzenie umiarkowane,
lokalnie duże z możliwym przelotnym opadem
deszczu lub burzą. Widzialność dobra, w czasie
opadów umiarkowana. Wiatr zachodni,
słaby do umiarkowanego, 3-7 m/s.
Temp. max w dzień: + 22 st. C do + 24 st. C.
Temp. min w nocy: + 14 st. C do + 12 st. C.

Michał Kowalczyk ukończył 5. PKO Nocny Wrocław Półmaraton jako
czwarty bieg do Korony Półmaratonów Polskich.
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Piłka nożna | Łódzka IV Liga

KS Kutno bez punktów

Skład KS Sand Bus Kutno podczas meczu 37. kolejki ligi: Sobczak, Pietrow, Kowalczyk, Szumer,
Kaczor, Nizioł, Jakubowski, Nouri,
Nadolski, Góralczyk, Dębowski,
Zagajewski, Serwaciński. Trener:
Andrzej Grzegorek.


 Skład KS Sand Bus Kutno
podczas meczu 38. kolejki ligi:
Sokołowicz, Pietrow, Kowalczyk,
Szumer, Nizioł, Nadolski, Bartczak,
Jakubowski, Dębowski, Wójcik,
Nouri, Zagajewski, Krzymieniewski,
Kierus. Trener: Andrzej Grzegorek.

37. kolejka 37 – 14 czerwca
 Zawisza Rzgów – KS Kutno 3:1
 Omega Kleszczów – GKS II Bełchatów 1:0
 KS Paradyż – Unia Skierniewice 1:1
 Polonia Piotrków Trybunalski –
Ceramika Opoczno 1:1
 Warta Sieradz – LKS Kwiatkowice 2:0
 Warta Działoszyn – Zjednoczeni Bełchatów 4:0
 Włókniarz Zelów – Jutrzenka
Warta 0:0
 Ner Poddębice – Pilica Przedbórz 2:5
 Zawisza Pajęczno – Mechanik
Radomsko 3:2
 Zjednoczeni Stryków – Andrespolia Wiśniowa Góra 1:0

38 kolejka – 17 czerwca
 KS Kutno – KS Paradyż 0:1
 GKS II Bełchatów – Zjednoczeni Stryków 0:5
 Andrespolia Wiśniowa Góra –
Zawisza Pajęczno 5:5
 Mechanik Radomsko – Ner
Poddębice 0:2
 Pilica Przedbórz – Włókniarz
Zelów 3:2
 Jutrzenka Warta – Warta Działoszyn 0:1
 Zjednoczeni Bełchatów – Warta Sieradz 1:1
 LKS Kwiatkowice – Polonia
Piotrków Trybunalski 4:2
 Ceramika Opoczno – Zawisza
Rzgów 2:1
 Unia Skierniewice – Omega
Kleszczów 3:0

WWW.KUTNO.NET.PL

Spotkanie wyjazdowe KS Sand
Bus Kutno podczas 37. kolejki łódzkiej IV ligi odbyło się we
środę, 14 czerwca 2017. Przeciwnikami kutnian był zespół Zawisza Rzgów. Niestety podopieczni
Andrzeja Grzegorka przegrali ze
Rzgowem 3:1. Autorem jedynej
bramki dla KS Kutno był Rafał
Serwaciński.
Podczas 38. kolejki rozgrywek
łódzkiej IV ligi, która odbyła się w
sobotę, 17 czerwca drużyna z Kutna podejmowała na własnym boisku KS Paradyż. Mecz zakończył
się przegraną kutnian 0:1. Był to
ostatni mecz w tym sezonie. Ostatecznie drużyna KS Sand Bus
Kutno zajęła ósme miejsce w tabeli, z dorobkiem 60 punktów. mr

1. Warta Sieradz

38

2. Warta Działoszyn

38

86 85:28
72 69:41

3. Omega Kleszczów

38

67 78:61

4. Unia Skierniewice

38

65 84:41

5. Zjednoczeni Bełchatów

38

64 67:50

38

57 66:72

13. KS Paradyż

38

52 54:55

17. Jutrzenka Warta

38

37 59:93

6. Termy Ner Poddębice

38

61 78:57

10. Pilica Przedbórz

38

57 73:77

14. Ceramika Opoczno

38

49 48:45

18. Andrespolia Wiśniowa G. 38

29 52:78

7. GKS II Bełchatów

38

61 83:58

11. Zjednoczeni Stryków

38

57 66:61

15. Włókniarz Zelów

38

45 43:58

19. Mechanik Radomsko

38

26 43:85

8. KS Kutno

38

60 65:61

12. Zawisza Pajęczno

38

56 73:74

16. Zawisza Rzgów

38

42 50:69

20. Polonia Piotrków Tryb.

38

1433:105

Mecz 38. kolejki łódzkiej IV ligi rozegrany na stadionie miejskim w Kutnie, gdzie KS Sand Bus Kutno
podejmował KS Paradyż. Spotkanie zakończyło się przegraną kutnian 0:1.
9. LKS Kwiatkowice

Sport szkolny | IV Mistrzostwa Powiatu w Trójboju Klas IV

Pierwsze miejsce chłopców SP Nr 2 Żychlin w trójboju
chlina. W klasyfikacji drużynowej
chłopców pierwsze miejsce zajęli
młodzi lekkoatleci z żychlińskiej
„dwójki”, gromadząc 688 punktów.
W indywidualnej kategorii
chłopców najlepszy okazał się Jakub Kubiak z SP Nr 2 Żychlin.
Zawodnik uzyskał w sumie 197
punktów (32,5 m w rzucie piłeczką palantową, 3,79 m w skoku w
dal, 10,1 sekund w biegu na 60 m).
Na drugim miejscu uplasował
się Dorian Milas reprezentujący
SP Nr 9 Kutno (171 pkt.), trzecie
miejsce zajął Bartosz Studziński z

SP Nr 6 Kutno (170 pkt.), a czwarte Oliwier Martofel – reprezentant
SP Nr 2 Żychlin (169 pkt.).
W ostatecznej klasyfikacji
dziewcząt reprezentacja Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Żychlinie zajęła trzecie miejsce w rywalizacji
trójboju lekkoatletycznego.
mr

Nr 2 w Żychlinie: Jakub Kubiak,
Jakub Mrowicki, Oliwer Martofel,
Szymon Andrzejczyk, Szymon Olejnicki. Opiekun Jacek Filiński.


Wyniki drużynowe dziewcząt:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kutnie786 pkt.
2. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie741 pkt.
3 .SP Nr 2 w Żychlinie 618 pkt.

Skład drużyny dziewcząt SP Nr
2 w Żychlinie: Klaudia Kuras, Julia
Kotecka, Oliwia Jóźwiak, Zuzanna
Kołaczyńska, Justyna Kwiatkowska. Opiekun: Joanna Florczak.



4. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie616 pkt.


Wyniki drużynowe chłopców:

1. SP Nr 2 w Żychlinie 688 pkt.
2. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie615 pkt.

MARCIN RANACHOWSKI

13 czerwca na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie odbyły się
IV Mistrzostwa Powiatu w Trójboju Lekkoatletycznym (bieg na
60 m, skok w dal i rzut piłeczką palantową) dziewcząt i chłopców klas czwartych i młodszych.
Były to już ostatnie zawody w rywalizacji w powiecie kutnowskim
w tegorocznym kalendarzu szkolnym.
W zawodach brały udział szkoły podstawowe: SP Nr 9, SP Nr 1,
SP Nr 4 i SP Nr 6 z Kutna oraz
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Ży-

3. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie608 pkt.


Skład drużyny chłopców SP

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kutnie497 pkt.

Reprezentacja dziewcząt i chłopców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie podczas Mistrzostw Powiatu w Trójboju Lekkoatletycznym w Kutnie.
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Drużyna chłopców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie zajęła
pierwsze miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Trójboju Lekkoatletycznym
Klas IV Szkół Podstawowych, rozegranych w Kutnie.

Drużyna dziewcząt SP Nr 2 w Żychlinie zajęła trzecie miejsce
w Mistrzostwach Powiatu w Trójboju Lekkoatletycznym Klas IV Szkół
Podstawowych.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
nadesłanych tekstów, zmiany ich tytułów,
dodawania śródtytułów.
Nie odsyłamy niezamówionych tekstów.

Ogłoszenia drobne przyjmowane są osobiście
w biurze ogłoszeń, punktach wymienionych na stronie 36, a także przez stronę www.lowiczanin.info
Skład tekstu własny.

Ogłoszenia ramkowe i reklamy
przyjmujemy telefonicznie, faxem: (46 837-37-51,
46 830-34-08), e-mailem (reklama@lowiczanin.info)
lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a,
w pon., wt. i pt. w godz. 7.30-18.00,
śr. i czw. w godz. 7.30-16.00,
sob. w godz. 8.00-14.00.

Druk: SEREGNI PRINTING GROUP Sp. z o.o.
03-796 Warszawa, ul. Rzymska 18a.
Nakład kontrolowany Nowego Łowiczanina
7.830 egz. Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 10.000 egz.

100%

własności polskiej

Sport

„Rozbiegany” z Żychlina
kompletuje Koronę

KS Sand Bus Kutno
na ósmym miejscu

Półmaratonów Polskich. str. 46

w tabeli IV ligi. str. 47
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Sport szkolny | Półfinał Województwa w Siatkówce Plażowej Dziewcząt w ramach Gimnazjady

Awans dziewcząt Gimnazjum Żychlin
do ﬁnału wojewódzkiego
Rywalizacja odbywała się pomiędzy trzema zespołami siatkarskimi, reprezentującymi powiaty:
kutnowski, łowicki, skierniewicki.
Powiat kutnowski reprezentowały siatkarki z Gimnazjum im. A.
Mickiewicza w Żychlinie.
Mecze rozgrywane były systemem ,,każdy z każdym” do jednego wygranego seta. Awans do
Finału Mistrzostw Województwa
zapewniła sobie drużyna dziewcząt z Gimnazjum Nr 2 w Skier-

CZWARTEK, 22 CZERWCA:
 17.00 – Stadion sportowy OSiR
im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; Piknik rodzinny z Pelikanem Łowicz;

niewicach oraz Gimnazjum z Żychlina.
mr

PIĄTEK, 23 CZERWCA:
 16.30-18.00 – Boisko sportowe Zespołu Szkół w Łowiczu,
ul. Grunwaldzka 9; 10. kolejka
VI edycji ŁoLiO, czyli Łowickiej
Ligi Orlika;

Reprezentacja dziewcząt Gimnazjum Żychlin I: Maria Frydrysiak, Wiktoria Żernicka, Katarzyna
Markiewicz.Trener: Tomasz Maciak
Gimnazjum Nr 2 Skierniewice
– Gimnazjum Żychlin 2:0 (15:7,
15:6)
 Gimnazjum Żychlin – Gimnazjum Domaniewice 2:1 (15:3,
11:15, 11:5)
 Gimnazjum Nr 2 Skierniewice
– Gimnazjum Domaniewice 2:0
(15:9, 15:12)


Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Gimnazjum Nr 2 Skierniewice
2. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Żychlinie

Siatkarki Gimnazjum w Żychlinie odbierają wskazówki od trenera.

3. Gimnazjum w Domaniewicach

Sport szkolny | Turniej Siatkówki Plażowej Chłopców ze Szkół Podstawowych

MARCIN RANACHOWSKI

Rozgrywki „trójek” w siatkówce plażowej w Żychlinie
We środę, 14 czerwca na boiskach przy ulicy Żeromskiego
odbył się Turniej Siatkówki Plażowej Chłopców ze Szkół Podstawowych w kategorii klas VI i
młodszych. Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Volley
Team Żychlin i Urząd Gminy w
Żychlinie.
W zawodach wzięło udział
siedem zespołów. Każdy zespół
składał się z trzech zawodników.
W turnieju wzięło udział łącznie
dwudziestu jeden graczy. Drużyny zostały podzielone na dwie
grupy A i B, w których rozgrywano mecze systemem „każdy z
każdym”.
Awans do finału uzyskały zespoły z pierwszych miejsc, drużyny z drugich miejsc zagrały mecz
o miejsce trzecie. Zwycięzcami
okazała się drużyna KKB Żychlin
w składzie: Jakub Król, Jakub Jarota i Bartłomiej Łacheta, którzy

Uczestnicy Turnieju Siatkówki Plażowej Chłopców zorganizowanej przez Stowarzyszenie Volley Team Żychlin i Urząd Gminy Żychlin.

w finale pokonali zespół KS Burak Żychlin: Patryka Makowskiego, Mateusza Majewskiego i Adama Dwojackiego.
Cały turniej przebiegał w bardzo dobrej atmosferze, wszyscy zawodnicy pokazali wysokie
umiejętności techniczne, wielką
sportową wolę walki i zaangażowanie. Na koniec turnieju zawodnicy, którzy zajęli miejsca od
pierwszego do trzeciego otrzymali puchary i medale, a zawodnicy
z miejsc IV do VII – pamiątkowe
medale oraz słodycze.
mr

Wyniki grupy B:
KS Burak Żychlin – Skra Żychlin 15:11
 Cygany Żychlin – KS Burak Żychlin 15:12
 Chłopaki z Jedynki – Skra Żychlin 12:15
 Skra Żychlin – Cygany Żychlin
15:8
 KS Burak Żychlin – Chłopaki z
Jedynki 15:10
 Chłopaki z Jedynki – Cygany
Żychlin 15:6


Tabela grupy B:

MARCIN RANACHOWSKI

1.KS Burak Żychlin

Zwycięzcy żychlińskiego turnieju siatkówki plażowej chłopców drużyna
KKB Żychlin, w składzie od lewej: Jakub Jarota, Jakub Król i Bartłomiej
Łacheta.

SOBOTA, 24 CZERWCA:
8.00 – Stadnina Koni w Walewicach; Zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego; godz. 8.00: próba
ujeżdżenia, godz. 14.00: próba
skoków przez przeszkody;
 10.00 – Boisko przy Pływalni
Miejskiej w Łowiczu, ul. Kaliska 5;
II Łowicki Miejski Turniej Siatkówki Plażowej;
 15.00
– Pływania Miejska
w Łowiczu, ul. Kaliska 5; Oficjalne otwarcie basenów zewnętrznych;


MARCIN RANACHOWSKI

W dniu 12 czerwca na
boisku w Skierniewicach,
przy ulicy gen. Sikorskiego,
odbyły się zawody 1/2
województwa łódzkiego
w siatkówce plażowej
dziewcząt w ramach
Gimnazjady.

KALENDARZ
IMPREZ
SPORTOWYCH

Wyniki grupy A:
 KKB Żychlin – KS Żychlin 15:8
 KS Żychlin – SP1 Żychlin 9:15
 KKB Żychlin – SP1 Żychlin 15:7

2.Skra Żychlin
3.Chłopaki z Jedynki
4.Cygany Żychlin

Mecz o III miejsce: Skra Żychlin
– Cygany Żychlin 2:0 (15:6, 15:6)



Tabela grupy A:
1.KKB Żychlin
2.SP1 Żychlin
3.KS ŻYCHLIN

Finał: KKB Żychlin – KS Burak
Żychlin 2:0 (17:15, 15:8)





Klasyfikacja końcowa:

1.KKB Żychlin
2.KS Burak Żychlin

NIEDZIELA, 25 CZERWCA:
 9.00 – Stadnina Koni w Walewicach; Zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego; godz. 9.00: próby
terenowe, godz. 17.00: ceremonia wręczenia pucharów,
nagród i pamiątkowych rozet;
 10.00-12.30 – Stadion sportowy OSiR im. 10 Pułku Piechoty
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
Memoriał Zdzisława „Lelona”
Lelonkiewicza; turniej grup rekonstrukcji historycznej w retro
piłkę nożną;
 14.00 – Stadion OSiR im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Jana
Pawła II 3; Mecz piłki nożnej
żołnierzy zawodowych Wojska
Polskiego: 10 Opolska Brygada Logistyczna – 37 Dywizjon
Rakietowy Obrony Powietrznej;
 17.00 – Stadion sportowy OSiR
im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; Charytatywny
mecz retro Reprezentacji Łowicza – Reprezentacja Polski;
 17.00 – Boisko sportowe w Nowych Zdunach, ul. Sportowa 1b;
Mecz barażowy skierniewickiej
ligi okręgowej piłki nożnej: SKS
Astra Zduny (V liga) – LZS Victoria Bielawy (klasa A);

3. Skra Żychlin
4. SP 1 Żychlin
5-7. FC Żychlin, Chłopaki z Jedynki,
Cygany Żychlin
 KKB Żychlin: Jakub Król, Jakub
Jarota i Bartłomiej Łacheta Skład
drużyny KS Burak Żychlin: Patryk
Makowski, Mateusz Majewski i
Dwojacki Adam
 Chłopaki z Jedynki: Mikołaj Banasiak, Piotr Juszczyszyn i Brajan
Kostkiewicz
 Skra Żychlin: Adam Andrzejczyk,
Bartosz Ratajczyk i Jakub Kiciński
 FC Żychlin: Michał Petera, Maks
Wiśniewski i Dawid Kwiatkowski
 SP 1 Żychlin: Kacper Szczapa,
Mateusz Gwardęcki i Jakub Walczak
 Cygany Żychlin: Szymon Kotecki, Tymoteusz Rzeźnicki, Kacper
Drążkiewicz i Szymon Ratajczyk

WTOREK, 27 CZERWCA:
 15.00-17.30 – Stadion sportowy OSiR im. 10 Pułku Piechoty
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; XII
Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne dla dzieci w wieku
11, 12 i 13 lat;
PONIEDZIAŁEK, 3 LIPCA:
16.30 – Stadion Miejski w Łowiczu, ul. Stefana Starzyńskiego
6/8; Pierwszy trening KS Pelikan Łowicz w sezonie 2017/18.


