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O szczęściu w nieszczęściu
mogą mówić mieszkańcy
komunalnej kamienicy przy
ulicy Narutowicza 4
w Żychlinie. Ogień wybuchł
tam w niedzielę 3 września
ok. godz. 18, w jednym
z mieszkań na pierwszym
piętrze, wszyscy zostali
ewakuowani. Nikt nie
zginął, ale mieszkanie,
w którym wybuchł ogień
jest doszczętnie spalone,
korytarz pokryty grubą
warstwą sadzy,
w mieszkaniu obok ściany
okopcone na czarno i zalane
wodą, jaką strażacy użyli
do gaszenia ognia.

– Skończyłem właśnie remont
mieszkania – mówi Maciej Gwardęcki, były ciężarowiec. – Na ścianach ułożyłem gładź gipsową, na
suficie podwieszany sufit, na podłodze panele podłogowe. Z dwoma kolegami byłem w mieszkaniu, gdy w pewnym momencie
przez szczeliny drzwi do mieszkania zaczął się wdzierać czarny
dym. Wybiegliśmy na korytarz,
na którym było pełno dymu. We
dwóch wiadrami wody próbowaliśmy gasić ogień w mieszkaniu
sąsiada, trzeci dzwonił po straż.
Niestety, trzy wiadra wody nie
wystarczyły, ogień rozwijał się
w błyskawicznym tempie. Krzyczeliśmy, że się pali. Za chwilę
dymu było już tak dużo, że musieliśmy sami uciekać.

Jak mówią lokatorzy właściciel mieszkania, którego nieostrożność doprowadziła do pożaru, zamiast gasić ogień, czy
dzwonić po straż, opuścił je.
Szczęście, że w mieszkaniu był
wnuczek starszej, niepełnosprawnej kobiety mieszkającej na tym
samym piętrze, który wyniósł
babcię z mieszkania, reszta ewakuowała się sama.
– Zgłoszenie o pożarze otrzymaliśmy kilka minut po godz.
18.00 – mówi Zdzisław Pęgowski, rzecznik PSP w Kutnie. – Ponieważ palił się budynek wielorodzinny, w szeregowej zabudowie,
zadysponowaliśmy cztery jednostki: dwie z JRG Kutno, OSP Żychlin i OSP Śleszyn.
Za pomocą wody strażacy ugasili ogień, ale woda zalała mieszkanie pana Macieja, schodami popłynęła na dolny korytarz, zalała
też sufity innych lokatorów. Wciąż
nie wiadomo, w jakim stanie jest
mieszkanie lokatorki na parterze,
pod mieszkaniem, w którym szalał ogień. Kobieta w tym czasie
przebywała w szpitalu.
str.2

szczęście,
żewmieszkaniubył
wnuczekstarszej,
niepełnosprawnej
kobiety,którywyniósł
jązmieszkania.

DoroTAGrąbczeWskA

Groźny pożar
w kamienicy

Uczennica klasy Ic Karina zgierskazostałapasowananauczennicęklasyIprzezdyrektoraPiotraWysockiego.

Żychlin|zespółszkolno-Przedszkolnynr2

Pasowanie pierwszaków

Naukę w I klasie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im.
Jana Pawła II w Żychlinie rozpoczęło 53 uczniów. W poniedziałek, 4 września, najmłodsi uczniowie szkoły złożyli ślubowanie
na sztandar szkoły i zostali pasowani na uczniów szkoły przez dyrektora Piotra Wysockiego.

Oporów|Muzeumzamek

Kobiece trio smyczkowe zagra Bacha
W niedzielę, 10 września, o godz. 17.00, w sali rycerskiej
zamku w Oporowie, koncert pt. „Jan Sebastian Bach
– wariacje goldbergowskie BWV 988, czyli transkrypcja
na trio smyczkowe Dymitry Sitkovetsky) wykona zespół
w składzie: Hanna Drzewiecka-Borucka – skrzypce, Róża
Wilczak-Płaziuk – altówka i Agnieszka Kołodziej
– wiolonczela. Koncert poprowadzi Aleksandra Bęben.
Wariacje
Goldbergowskie
(BWV 988), są jednym z najwspanialszych przykładów formy
wariacyjnej w historii muzyki. Ich
różnorodność, barwność, niezwykle przemyślana koncepcja dzieła, zastosowanie najtrudniejszych
technik, zarówno kompozytor-

skich, jak i wykonawczych oraz
ogrom swobody, jaki Bach zostawia przyszłym wykonawcom,
sprawia, iż utwór ten jest fundamentem muzycznej kultury Europy i wywarł wpływ na generacje kompozytorów i wykonawców
od klasycyzmu po muzykę XXI

wieku. Utwór powstał około roku
1741 dla hrabiego Hermana Karla von Keyserlinga i wykonywany był przez muzyka hrabiego
i ucznia Bacha, od którego wariacje wzięły swą nazwę. Według
biografii Bacha, napisanej przez
Johanna Nikolausa Forkela, utwór
miał służyć jako „lekarstwo”
na bezsenność hrabiego. Wariacje
Goldbergowskie składają się z arii
i 30 wariacji. Cykl kończy Aria
da capo w pierwotnej wersji. Jan
Sebastian Bach napisał wariacje
na klawesyn, ale współcześnie
jego dzieło wykonywane jest również na fortepianie.
str. 6

Niektórzy uczniowie I klasy byli weseli, uśmiechnięci,
inni nieco wystraszeni. Będą się
uczyć w trzech klasach:. Klasa
Ia liczy 18 uczniów, Ib – 17, Ic
– 18. Wychowawczynią klasy Ia
jest Elżbieta Chabowska, klasy Ib
– Małgorzata Kozłowska, klasy
Ic – Anna Bonińska.

Rok szkolny rozpoczęły też
przedszkolaki w ZSP nr 2, łącznie 149 dzieci. W najmłodszej
grupie dzieci 3-letnich i młodszych zapisano 24 dzieci. Wychowawczynią grupy jest Małgorzata Trębacz. W pozostałych
grupach jest komplet, po 25
dzieci.

Dobrzelin|cukrownia

Kampania rusza 16 września
Dyrekcja Cukrowni
Dobrzelin przewiduje,
że w tym roku kampania
cukrownicza będzie
trwać 110 dni i powinna
zakończyć się na początku
stycznia 2017 roku. To
dłużej niż rok temu, gdy
kampanię zakończono
przed świętami Bożego
Narodzenia.
– Skup buraka i jego cięcie zaplanowaliśmy na sobotę, 16 września, a w środę, 13 września, rozpalamy nowy piec i jeszcze raz

sprawdzamy cały system produkcji cukru – mówi Marek Giżyński,
dyrektor cukrowni w Dobrzelinie.
Przypomnijmy, że latem w cukrowni przeprowadzono wiele inwestycji usprawniających produkcję. Do najważniejszych należał
montaż nowego pieca produkującego parę technologiczną.
Ten rok z licznymi opadami
sprzyjał rozwojowi buraka. Ze
wstępnych analiz cukrowni wynika, że średni plon powinien wynieść ok. 68 ton z hektara. Na razie zawartość cukru wynosi 15,5
proc. Z szacunków cukrowni wynika jednak, że w czasie kampanii

Wychowawczynią Motylków,
3-4-latków, jest Joanna Adamkiewicz-Pawlak,
wychowawczynią Żabek, czyli dzieci z grupy 4-5 lat, jest Dorota Kubicka,
wychowawczynią grupy Słoneczek, dzieci w przedziale wiekowym 4-5 lat, jest Maria Wojciechowska, wychowawczynią
grupy Biedronek, czyli dzieci
6-letnich, jest Beata Pakulska,
wychowawczynią grupy Elfów,
czyli dzieci 5-6-letnich, jest Renata Urbańska.
dag

zawartość cukru będzie wynosić
16,5 proc. Wszystko zależy jednak
od pogody. Słoneczne, ciepłe dni
sprzyjają magazynowaniu cukru
w buraku.
Spodziewany wysoki plon sprawia, że w tym roku kampania będzie trwać dłużej. Na razie ustalono, że cena buraka wynosić
będzie 111,73 zł za tonę, przy zawartości 16 proc. cukru w buraku. W październiku jednak zarząd
KSC wraz ze związkami plantatorów będzie analizować i ustalać
ostateczną cenę buraka.
Do końca grudnia cukrownia
planuje również oddanie do użytku nowych magazynów do przechowywania cukru. Prace związane z wylewaniem fundamentów
i posadzki już rozpoczęto.
dag
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Powiat zgierski|AkcjacbŚ

Gmina Pacyna |Drogaluszyn–kaczkowizna

Połamane drzewa
ciągle leżą w burakach

Drzewa podczas ostatniej wichury wiatrprzewróciłnapolaburakówileżątamdodzisiaj.

Żychlin |ulicanarutowicza4

Groźny pożar w kamienicy
dokończenie ze str.1

Wczoraj miała wyjść ze szpitala
i wspólnie z pracownikami Samorządowego Zakładu Budżetowego
i pomocy społecznej miały nastąpić oględziny lokalu i ocena, czy
nadaje się ono do zamieszkania.
Ponieważ po pożarze w kamienicy unosił się swąd spalenizny, nie
było prądu i wody, część lokatorów
noc spędziła u rodziny i znajomych.
– Do osób poszkodowanych z kamienicy dotarł pracownik socjalny,
wszyscy otrzymali gorący posiłek,
gdyż w kamienicy nie było prądu –
mówi Barbara Sitkiewicz, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żychlinie. –
Teraz pracownik socjalny robi wywiady środowiskowe, gdyż na ich

Na wniosek Prokuratury
Okręgowej w Łodzi
sąd tymczasowo aresztował
trzech mężczyzn w wieku
41, 44 i 54 lat, którzy
usłyszeli zarzuty związane
podrabianiem polskich
i zagranicznych banknotów.

MArcInkuchArskI

– Wzdłuż drogi z Luszyna
w kierunku Żychlina było bardzo
dużo połamanych drzew. Droga jest już przejezdna, ale drzew
z pola buraków nikt jeszcze nie
sprzątnął... – zauważył jeden z sołtysów podczas ostatniej sesji Rady
Gminy w Pacynie.
Wzdłuż tej drogi połamanych
zostało łącznie kilkanaście drzew.
Część z nich, głównie starych topoli, spadła bezpośrednio na drogę,
a część na okoliczne pola, na których akurat w miejscu, gdzie
sierpniowa wichura spowodowała największe straty, rosną buraki.
Drzewa te są na tyle duże, że przed
ściągnięciem z pola oraz wywiezieniem trzeba będzie je pociąć.
Wspomniana droga od Luszyna
w kierunku Żychlina (a więc również do granicy województwa mazowieckiego z łódzkim) ma status
drogi powiatowej. – Czekamy na
decyzję i drzewa te również zostaną uprzątnięte. W pierwszej kolejności trzeba było doprowadzić do
przejezdności dróg – dowiedzieliśmy się w Zarządzie Dróg Powiatowych starostwa powiatowego
w Gostyninie. Należy się tego
spodziewać we wrześniu.
mak

Pod Strykowem drukowali
fałszywe banknoty

podstawie będzie możliwe udzielenie innej pomocy w postaci zasiłku
losowego. Po powrocie kobiety ze
szpitala zobaczymy, w jakim stanie jest jej mieszkanie, czy w ogóle nadaje się do zamieszkania. Nikt
z poszkodowanych nie został bez
pomocy. Wszystkie rodziny zostały poinformowane, gdzie mają się
udać, z kim załatwiać formalności
dotyczące pomocy.
sprzątanie po pożarze
Już następnego dnia po pożarze, w poniedziałek 4 września
w kamienicy pojawili się pracownicy Samorządowego Zakładu
Budżetowego w Żychlinie, którzy
zmywali grubą warstwę czarnych
sadzy, które osadziły się na koryta-

rzu. Druga ekipa wymieniała okno
na klatce schodowej, bowiem stare
istniejące, pod wpływem temperatury wyleciało.
– Nasi pracownicy przystąpili do remontu korytarza, zmywają
sadze, by ludzie mogli wchodzić
do swoich mieszkań i normalnie
funkcjonować – mówi Edyta Zajączkowska, kierownik ds. mieszkaniowych w SZB. – Na razie nikt
do nas się nie zgłosił o pomoc, ale
jeśli taka prośba będzie, na pewno
pomożemy. Nie ma decyzji co ze
spalonym mieszkaniem lokatora,
który doprowadził do pożaru.
Za sprzątanie swojego mieszkania wziął się sam Maciej Gwardęcki, mieszkający obok mieszkania,
w którym szalał ogień. Za pomocą
silnych środków do mycia silników
samochodowych zmywał warstwę

czadu osadzonego na ścianach.
Najbardziej ucierpiały panele podłogowe, które nasiąknięte wodą już
puchną.
W poniedziałek po południu
mieszkańcy mieli już energię
i wodę. – Szczęście, że pożar nie
wybuchł w nocy. Gdyby wszyscy
spali, to zapewne wynosiliby nas
w workach – dodaje Jarosław Pawlak, lokator kamienicy.
Szczęście też, że strażacy przybyli szybko i ogień nie przeniósł się
przez drewniano-trzcinowy strop
na poddasze budynku. Kamienica
Narutowicza 4 znajduje się w szeregu kamienic, które są ze sobą połączone w jeden ciąg, co w przypadku rozprzestrzenienia się ognia
stwarzałoby zagrożenie dla kolejnych kamienic.
Strażacy przyznają, że przyczyną pożaru było zaprószenie ognia
przez lokatora. Nieoficjalnie się
mówi, że mężczyzna w mieszkaniu wypalał przewody, by odzyskać
z nich miedź. Dorota Grąbczewska

Gostynin|łowiczankastraciłaprawko

DoroTAGrąbczeWskA

Przez miasto 107 km/h

Ogień w komunalnym lokaluprzynarutowicza4strawiłcałe
pomieszczenie.

W piątek, 1 września, o godz.
7.00, gostynińscy policjanci zatrzymali 45-letnią kobietę, która jechała Audi ulicą Kowalską
w Gostyninie z prędkością 107
km/godz., gdzie obowiązuje prędkość 50 km/godzinę. – Mieszkanka Łowicza zapłaciła mandat
i straciła prawo jazdy za zbyt szybką jazdę w terenie zabudowanym
– informuje st. asp. Dorota Słomkowska, rzecznik KPP Gostynin.

Kobieta straciła prawo jazdy
na 3 miesiące. Jeśli w okresie karencji będzie jeździć samochodem, może stracić prawo jazdy
na 6 miesięcy.
Teraz to było ostrzeżenie. Po
3 miesiącach prawo jazdy odzyska, ale jeśli sytuacja się powtórzy,
straci prawo jazdy na zawsze, a
chcąc je odzyskać, będzie musiała zdawać egzamin na prawo jazdy.
dag

Pierwsze, dość lakoniczne
w szczegółach komunikaty policji i prokuratury, informowały
tylko o tym, że drukarnia działała na terenie powiatu zgierskiego.
W odpowiedzi na nasze pytanie
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
poinformowała, że chodzi o gminę Stryków. Ani jednak miejscowa
Policja, ani rzecznik KPP w Zgierzu, ani nawet rzecznik CBŚP, nie
ujawnili dotąd żadnych nowych
danych dotyczących rozwojowego śledztwa, poza tym co zawarto
we wspomnianych wcześniej komunikatach. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że może chodzić
o tereny na pograniczu Łodzi
i miejscowości Dobra Nowiny.
Z oficjalnych komunikatów
służb wynika, że przedstawione
w tej sprawie trzem mężczyznom
zarzuty to efekt działań podjętych
25 sierpnia przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego
Komendy Głównej Policji, którzy
uzyskali informację, że w jednej
z miejscowości powiatu zgierskiego funkcjonuje nielegalna linia do produkcji pieniędzy. Po-
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Fałszywe banknotyzwykrytejna
tereniegminystrykówdrukarni.

licjanci udali się pod wskazany
adres, celem przeprowadzenia
kontroli zabudowań. Przeszukania doprowadziły do zabezpieczenia w garażu znajdującym
się na terenie posesji komputerów oraz drukarek. Ujawniono
arkusze papieru formatu A4 jednostronnie zadrukowane brytyjskimi banknotami o nominale
50 funtów i papier do produkcji
stuzłotówek. Zabezpieczono także banknoty o nominale 20 euro
z dwustronnym nadrukiem posiadającym taki sam numer seryjny.
Na miejscu zatrzymano trzech
mężczyzn w wieku 41, 44 i 54 lat.
W oparciu o dokonane ustalenia
wszyscy usłyszeli zarzuty związane z podrabianiem polskich
i zagranicznych banknotów. Podczas przesłuchania żaden z nich
nie przyznał się do popełniania
zarzucanego im czynu.
Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze nawet do 25 lat pozbawienia wolności.
ewr

Gmina Oporów|Pijanikierowcy

Jechali na podwójnym gazie
w Jastrzębiej i Oporowie
W sobotę, 2 września, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Kutna częściej patrolowali
miejscowość Jastrzębia w gminie
Oporów. W efekcie zatrzymano
tam trzech pijanych kierowców.
Pierwszy z zatrzymanych mężczyzn, 45-letni kierowca, mieszkaniec powiatu kutnowskiego
miał 0,3 promila alkoholu. Został
zatrzymany o godz. 17.15.
Kolejnego zatrzymano również w Jastrzębiej o godz. 19.50.
Kierowca Fiata Seicento, 40-letni
mieszkaniec bez stałego miejsca
zameldowania, miał 1,1 promila
alkoholu w organizmie.
W tym samym czasie zatrzymano też kompletnie pijanego

rowerzystę. 48-letni mężczyzna
miał 2,94 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, również bez
stałego miejsca zameldowania.
Również 2 września policjanci
zatrzymali w Żychlinie, na ulicy
Traugutta, 37-letniego kierowcę
ze Świecia, który kierował Fordem, posiadając sądowy zakaz
prowadzenia pojazdów.
Wszystkich pijanych kierowców „pobiła” 39-letnia kobieta,
którą funkcjonariusze zatrzymali
28 sierpnia w Oporowie o godz.
21.40. Kobieta kierująca Mirocerem (samochód niewymagający
od kierowcy posiadania prawa jazdy) miała aż 3 promile alkoholu
w organizmie.
dag

Bedlno, Żychlin |strażackieinterwencje

Pompowali wodę, gasili pożar
i zabezpieczali teren
31 sierpnia strażacy z OSP Żychlin zabezpieczali lądowisko dla
helikoptera Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Wojszycach.
W piątek, 1 września, OSP Żychlin o godz. 12.50 zostało zadysponowane do pompowania wody
w Tesco, a 4 września o 8.45 do
piwnicy biblioteki w Żychlinie.
Tym razem wody w bibliotece

było kilkanaście centymetrów,
podczas gdy po czerwcowej nawałnicy było ponad 1,2 m wody.
2 września o godz. 7.30 strażacy
z OSP Krzyżanów i JRG Kutno
zabezpieczali teren w Bedlnie,
gdzie kierowca osobowego auta
stracił panowanie nad pojazdem
i wpadł do rowu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
dag
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Aktualności
Żychlin |Dożynkiparafialne

Święto dziękczynienia za plony

AleksAnDrAGłuszcz

W niedzielę, 3 września, o godzinie 12.00,
w kościele parafialnym w Żychlinie została
odprawiona msza święta z udziałem władz gminy
oraz przedstawicieli sołectw. Poszczególne
miejscowości, jak i wspólnoty działające w parafii,
przygotowały wieńce dożynkowe.

Starostowie dożynek tużpopoświęceniuwieńcówprowadzązebranychdokościoła.

– Na co dzień zapominamy
o wdzięczności dla tych, którzy
troszczą się o chleb powszedni
– powiedział w homilii ks. Wiesław Frelek. Podziękował za wykonane wieńce, za czas spędzony
we wspólnotach, które je tworzyły. Mówił, że są ci, którzy je
robią, poświęcają na to zajęcie
wiele godzin i ci, którzy je tylko oglądają. Podobnie jest z chlebem – są ci, którzy go pieką i się
o niego troszczą oraz ci, którzy
tylko korzystają z pracy innych.

Wieńce, jak co roku przybrały
oryginalne i czasochłonne formy.
Rakowiec uplótł całą kapliczkę
z figurą Matki Boskiej Fatimskiej
w środku, nawiązując do rocznicy objawień fatimskich. Kształt
paschału miał wieniec stworzony przez Buszkówek. Żabików
stworzył kielich wraz z hostią.
Podobną stylistykę miał wieniec
z Budzynia. Wieniec kół różańcowych przestawiał Matkę Boską Jasnogórską w „zbożowej sukience”.

Pacyna |rozpoczęcierokuszkolnegowPacynie

i wzajemnego zrozumienia – mówił wójt Woźniak. – W tym roku
mieliśmy robić inwestycję polegającą na modernizacji sanitariatów,
ale okazało się, że wymogi Sanepidu są wyższe. Teraz robimy dokumentację na sanitariaty, które
będą nowocześniejsze i będzie ich
więcej. Planujemy też montaż piłkochwytów wokół pozostałej części boiska, by piłka nie wylatywała
na pola osób prywatnych.
Podczas ostatniej sesji radni przeznaczyli jedno z mieszkań
służbowych w szkole na nowe sanitariaty. – Cieszymy się, że doczekamy się łazienek na miarę XXI
wieku – przyznaje dyrektor Teresa Russek. Wśród rodziców pozostał jednak niedosyt, bowiem sanitariaty miały być zmodernizowane
już w tym roku. – Przecież tę inwestycję włodarze gminy zaplanowali
rok temu. Mieli wystarczającą ilość
czasu, aby odpowiednią dokumentację przygotować wcześniej i zadanie zrealizować już w te wakacje
– mówi mama ucznia z Pacyny.

Pasowanie pierwszaków
Naukę w nowym roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło 225
uczniów z klas I-VII oraz klasy II
i klasy III wygaszanego gimnazjum. Tradycyjnie w dniu inauguracji najmłodsze dzieci z klasy I zostały pasowane na uczniów.
Rozpoczęcie roku szkolnego było
krótkie. W pierwszym roku funkcjonowania reformy oświatowej
w szkole w Pacynie nie ma wielkich roszad, bowiem uczniowie,
którzy teraz byli w I klasie gimnazjum, zostali uczniami klasy VII.
W inauguracji roku szkolnego
uczestniczył wójt Krzysztof Woźniak, przewodniczący rady Stanisław Kołodziejczyk oraz proboszcz ks. Zbigniew Ciechomski.
– W nowym roku uczniom życzę sukcesów, a nauczycielom zadowolenia z pracy, wytrwałości

DoroTAGrąbczeWskA

W poniedziałek, 4 września,
w Szkole Podstawowej
im. Janusza Kusocińskiego
po raz pierwszy rozbrzmiał
szkolny dzwonek.

Pasowania dzieci na uczniów SP w Pacynie dokonaładyrektorTeresarussek.

Pasowanie na ucznia
Pierwszoklasistów
powitali
starsi uczniowie, którzy przeprowadzili mini test dla najmłodszych,
pytając ich, jak powinien zachowywać się uczeń w szkole i co nale-

Podczas mszy świętej przygrywała Kapela Ludowa „Dobrzeliniacy”.
Przed
błogosławieństwem
wykonała 2 utwory i jeden bis,
na wyraźną prośbę ks. proboszcza. – Chciałbym zasiać wśród
zebranych „ziarno”, bo tak mi się
marzy zespół ludowy przy parafii
– powiedział ks. Frelek.
Po zakończeniu nabożeństwa
przed kościołem na wiernych czekały trzy kosze z dożynkowym
chlebem. Jeden trzymali starostowie dożynek Bożena i Łukasz
Białeccy, drugi przedstawiciele
rady parafialnej, trzeci burmistrz
Grzegorz Ambroziak i przewodnicząca rady gminy Elżbieta Tarnowska.
Chleb wypieczony z dożynkowych ziaren chętni mogli maczać
w miodzie.
ag

rodzicezrobią
wszystko,byichdzieci
mogłyzdobywaćwiedzę
ży zabierać do plecaka. – Egzamin został zdany, a takich kolegów
w szkole chętnie witamy – mówili. Następnie pierwszaki złożyły ślubowanie na sztandar szkoły,
a w imieniu rodziców Agnieszka
Modzelewska ślubowała, że rodzice zrobią wszystko, by ich dzieci
mogły dobrze się rozwijać i zdobywać wiedzę w szkole.
Tradycyjnie każdy z pierwszaków został przez dyrektor Russek
pasowany na ucznia szkoły, przez
symboliczne położenie na ramieniu długiego ołówka,. W I klasie będzie się uczyć 21 dzieci (8
dziewcząt, 13 chłopców). Wychowawczynią I klasy jest Anna Komar. Po części oficjalnej było pamiątkowe zdjęcie.
Wychowawczyni, prowadząc
dzieci do klasy, pokazała im szkolny dzwonek. Następnie, w swojej
klasie, pierwszaki odciskały kciuk
w pamiątkowej księdze.
dag
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Z okazji 78. rocznicy
wybuchy II wojny
światowej 1 września
w gminie Żychlin odbyły
się uroczyste obchody.
O godzinie 10.30 władze gminy
złożyły kwiaty na mogiłach wojskowych w Śleszynie, a następnie w Dobrzelinie. Po południu,
o godzinie 16.30, w kościele parafialnym w Żychlinie została odprawiona msza św. z udziałem
pocztów sztandarowych, władz
miasta oraz mieszkańców. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów
przemaszerowali na cmentarz parafialny. W obchodach uczestni-

czyła Orkiestra Dęta Clonovia.
Przy grobach zebrani odśpiewali
hymn, następnie zawyły syreny,
a przedstawiciel Clonovii zagrał
na trąbce „Ciszę”.
Następnie głos zabrał burmistrz gminy Żychlin. – Musimy
przez cały czas pielęgnować pamięć dla przyszłych pokoleń, musimy pokazywać wojnę jako zbiór
błędów, tragicznych decyzji ludzi
ogarniętych żądzą władzy i ideologią wyższości rasy, wyższości
jednej nacji nad innymi. – mówił
Grzegorz Ambroziak. – Musimy
pokazywać bezsens wojny, która
dla większości jej przymusowych
uczestników nie jest walką o lepsze jutro, ideologią, bohaterstwem,

ale jest głodem, tułaczką, okrucieństwem, utratą bliskich – podkreślił.
– Czy jesteśmy w stanie spojrzeć
na wojnę oczami dziecka? – zapytał też zebranych.
Przemówienie miało bardzo
osobisty charakter, burmistrz
wspomniał losy swojej 3-letniej
wówczas mamy, 11-letniej cioci (wywiezionych towarowymi
wagonami na teren III Rzeszy)
i 7-letniego ojca.
– We wrześniu 1939 roku
uczniowie przestali być uczniami, a stali się zakładnikami
wojny, skazanymi na kilkuletnie życie w strachu, często bez
pomocy, bez bliskich i bez nadziei – to zdanie mnie uderzy-

ło najbardziej – mówi 13-letnia Oliwia, która uczestniczyła
w obchodach. Dwa dni przed
rozpoczęciem roku marudzimy,
że od poniedziałku trzeba iść do
szkoły, a przecież to nic w porównaniu do losu naszych rówieśników sprzed 78 lat – dodawał
ktoś z innych uczniów obecnych
na uroczystościach.
Po przemówieniu burmistrza
modlitwę nad mogiłami poprowadził ks. Wiesław Frelek.
Zebrani złożyli wiązanki i zapalili znicze. Obok przedstawicieli szkół czy władz byli również
obecni Ludwik Zalewski i Józef
Staszewski – naoczni świadkowie
II wojny.
ag
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Byli zakładnikami wojny

Uroczyste obchodyrocznicywybuchuIIwojnyświatowejwŻychlinie
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Ilu nas będzie
w Żychlinie i okolicy

Aktualności

za kilka lat. str. 14-17

Stołówka Delmy czeka wciąż na nowe stoliki i krzesłaorazelementy
dekoracyjne.Jużterazwyglądabardzoestetycznie.

Żychlin|30.000złodDelmy

Remont stołówki w SP 2
W sierpniu przeprowadzono remont stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Żychlinie. Pieniądze na urządzenie
stołówki marzeń przekazała Delma, organizator konkursu internetowego, którego szkoła z Żychlina
została laureatem.
Za wszystkie prace, od projektu
po wykonanie, odpowiadał dyrektor szkoły.
– Czasu mieliśmy naprawdę niewiele. Projekt musiał być
zatwierdzony przez Delmę, do
której wysłaliśmy kilka wersji
– mówi Piotr Wysocki, dyrektor ZSP nr 2. – Znalezienie firmy w tak krótkim czasie też było
nie lada problemem. Umowę
na wykonanie prac budowlanych
podpisaliśmy z firmą z województwa kujawsko-pomorskiego, która
wcześniej wykonywała nam sanitariaty. Wiemy, że jest to firma solidna i prace zostaną wykonane
w terminie. Projekt stołówki za-

kładał wystrój w kolorach zieleni i pomarańczy. Wokół okienka,
przez które są wydawane posiłki,
położono białe płytki, reszta ściany jest zielona, z motywem sztućców i talerza. Przeciwna ściana
jest pomarańczowa, z motywami
warzyw i owoców. Filary, które
znajdują się w stołówce, zyskały
nowy tynk, pomalowany na biało.
Na filarach zostały ułożone paski z
drewnianych elementów.
Zrobiono podwieszany sufit, który teraz czeka na ułożenie
gładzi i zamontowanie nowoczesnych lamp. Wymienione zostaną też kaloryfery. Na ścianach
stołówki pojawią się fototapety z
motywami owoców i warzyw.
Na
parapetach
okiennych będą ustawione doniczki
z ziołami, paprykami itp.
- Niestety, na nowe stoliki i
krzesła będziemy musieli nieco
poczekać, gdyż dojadą dopiero w
wrześniu – dodaje dyrektor. dag
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Bieg Rodzinny z nagrodami
W niedzielę 10 września, w Żychlinie odbędzie się po raz kolejny Bieg Rodzinny. Impreza będzie
się odbywać na stadionie miejskim przy ulicy Waryńskiego.
Wśród uczestników biegu zostaną
rozlosowane nagrody – 4 rowery.
Dla najmłodszych oraz dla dorosłych przygotowano wiele atrakcji.
Będą dmuchane zamki ze zjeżdżalniami oraz gry i konkursy z
nagrodami. Dla dorosłych przygotowano tzw. dmuchaną bramkę
celnościową oraz urządzenie do
mierzenia refleksu.
Zapisy uczestników do biegu
rodzinnego trwać będą w godz.
14.00-15.30. Start imprezy o godz.

15.30. W tym roku uczestnicy
biegu pobiegną nową trasą: ulicą Waryńskiego, Sienkiewicza,
Słowackiego i Krasickiego. Będą
mieć do pokonania 2 okrążenia,
czyli ok. 5 km. – Bieg rodzinny
nie oznacza, że każdy uczestnik
musi przebiec dystans. Można
go też przejść, przespacerować.
Najważniejsze, by pokonać trasę, a udział dał uczestnikom wiele radości i satysfakcji – mówi
Krzysztof Tomaszewski, koordynator imprezy.
Od godz. 16.15 do 17.30 przewidziano konkursy sportowe z nagrodami zarówno dla dzieci jak i
dla dorosłych.
dag

Żychlin|Wnioskiopomocfinansową

Stypendium socjalne
Do 15 września rodzice
uczniów mieszkających na terenie gminy Żychlin mogą składać wnioski o pomoc finansową
o charakterze socjalnym w formie stypendiów na rok szkolny
2017/2018.
O przyznanie pomocy mogą
się ubiegać rodzice, gdzie dochód
w rodzinie na jedną osobę nie
przekracza 514 zł netto lub,
w przypadku posiadania gospo-

darstwa rolnego, 288 zł z 1 ha
przeliczeniowego.
We wniosku trzeba przedstawić
dochody za sierpień 2017 roku.
Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy Żychlin, w referacie
oświaty.
Wnioski znajdują się na stronie
BIP, można też je pobrać w pokoju nr 17 i 18 na II piętrze.
Więcej informacji pod numerem 24-351-20-24.
dag

Inwestycja za 2,7 mln zł
zmierza do końca
Do końca września
kosztująca około 2,75 mln
złotych termomodernizacja
Żychlińskiego Domu
Kultury, którą prowadzi
miejscowa firma
budowlana „Elvis”
Roberta Kaczmarka,
powinna zostać
zakończona.

Wiele prac już przeprowadzono, ale widać jeszcze, że brakuje przysłowiowej kropki nad „i”,
na przykład zakończonej budowy
przeszklonego tzw. „ogrodu zimowego”, nie ma jeszcze płyt granitowych na tarasie otaczającym
ŻDK, głównych schodach wejściowych czy też granitowej poręczy. – Czeka nas również sporo
pracy związanej ze sprzątaniem.
Jak po każdym dużym remoncie
– dowiedzieliśmy się w ŻDK.
Termomodernizacja domu kultury rozpoczęła się w połowie
maja tego roku. Założenia były
takie, żeby została przeprowadzona z wykorzystaniem tzw. odnawialnych źródeł energii, a po jej
przeprowadzeniu zużycie energii
nieodnawialnej ma zostać zmniejszone do około 63%.
Dlatego też na dachu budynku ŻDK wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 20
kW. Tworzy ją łącznie 77 tzw. paneli polikrystalicznych z modułami fotowoltaicznymi. Z zewnątrz
ich nie widać – znajdują się w
reklAMA

MArcInkuchArskI
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Żychlin|Termomodernizacjabudynkudomukultury

Przy budynku Żychlińskiego Domu Kultury,odstronyemitu,powstajeprzeszklony„ogródzimowy”.

miejscu, gdzie nie będzie cienia
– na dachu budynku. Nie samymi panelami jednak ma się udać
ograniczyć zużycie energii nieodnawialnej.
Konieczne było wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem, wymiana okien i drzwi,
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, nowej instalacji centralnego ogrzewania (wraz
z wymianą grzejników) oraz centralnej wody użytkowej w całym
budynku. Zdecydowaną większość z tych robót już wykonano.
– Się robi, to się i zrobi. Zdążymy,
pan się nie boi – mówili nam robotnicy na placu budowy.

Niejako przy okazji termomodernizacji zaprojektowano szereg
zmian wizualnych. Ku końcowi
się mają roboty związane z budową przeszklonego tzw. ogrodu zimowego na płycie rampy
od strony północnej, czyli od strony wejścia do Emitu. Szyby wykonane są ze szkła hartowanego
odpornego na stłuczenia.
Lada dzień powinien zacząć
się montaż zadaszenia nad wejściem głównym do budynku
oraz wymiana okładzin schodów i płyty rampy. Na koniec natomiast ma zostać wybudowana
konstrukcja dachu nad sceną zewnętrzną od strony parku oraz

zamontowane będą szklane elementy dekoracyjne – szyba z sitodrukiem, jak na wizualizacji.
Będzie ona przesłaniać wszystkie
okna w ośrodku.
Na budynku już jest widoczna konstrukcja nośna owej szyby. Ma być ona przezroczysta od
wnętrza budynku, a nieprzezroczysta od zewnątrz.
Przeprowadzone ponadto zostanie nie planowane wcześniej
malowanie pomieszczeń wewnątrz ŻDK. Związane jest to
z tym, że podczas robót, już po odsłonięciu płyt stropowych na dachu, budynek został zalany w czasie lipcowych ulew.
mak
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Tynki trzeba było skuć
w całości
Do końca września ma zakończyć się
generalny remont elewacji, naprawa dachu
oraz wymiana orynnowania na budynku
przy ul. Narutowicza 71 w Żychlinie.

MArcInkuchArskI

zychlin@lowiczanin.info

Budynek przy ul. Narutowicza 71 w Żychlinie zmieniaswojeoblicze.

Roboty zleciła Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Wspólny Dom”,
a prowadzi je Przedsiębiorstwo
Remontowo-Budowlane „Budomat” z Żychlina. Roboty rozpoczęły się na początku sierpnia.
Koszt robót to ok. 50 tysięcy złotych. W bloku mieszka 14 rodzin.
– To bardzo stary budynek (wybudowany został w latach trzydziestych – przyp. red.) i zakres
robót musiał być spory. Postanowiliśmy, że tynki na całym budyn-

Gmina Pacyna|ciąglejeszczemożnaskładaćwnioski

We wrześniu będą dzwonić z gazowni
Do końca sierpnia
do Urzędu Gminy
w Pacynie wpłynęło
81 wniosków od
mieszkańców Pacyny,
Modelu, Kamionki
i Luszyna, którzy
wstępnie zadeklarowali
chęć zmiany systemu
ogrzewania
na gaz ziemny. Gmina
już je przekazała
Gazowni
w Ciechanowie.
– We wrześniu przedstawiciele
oddziału gazowniczego z Ciechanowa powinni skontaktować się
z każdą z osób, które złożyły
wniosek – zapowiedział nam na
ostatniej sesji Rady Gminy w Pa-

cynie wójt Krzysztof Woźniak.
Chodzi o telefoniczne potwierdzenie zainteresowania oraz ewentualne uzupełnienie wniosków. Wstępne zainteresowanie podłączeniem
gazu ziemnego wyraziła również
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luszynie. W tym przypadku w grę
wchodziłaby wymiana pieca centralnego ogrzewania na gazowy.
Na przełomie września i października planowane jest ponadto spotkanie z osobami, które deklarowały chęć podłączenia gazu.
Termin jeszcze nie jest znany, miejsce również. Organizatorem będzie
Polska Spółka Gazownictwa Sp.
z o.o. Gazownia w Ciechanowie.
– Po spotkaniu ze szczegółami,
będzie powstawał projekt oraz zajmą się tym geodeci... – mówił wójt
Woźniak. Według niego realny
termin doprowadzenia gazu to rok
2019 – przy założeniu, że inwestycja zostanie rozpoczęta w 2018

roku. – Ciągle jeszcze można składać wnioski. Im więcej odbiorców,
tym lepiej – zachęca wójt. Wnioski
można złożyć za pośrednictwem
gminy, bądź też bezpośrednio
w Ciechanowie.
Ponadto, żeby uprościć procedury związane z wnioskami, nie
trzeba do nich dołączać map geodezyjnych. Konieczne natomiast
jest dołączenie mapki z numerem działki, ściągniętej z internetu.
Urzędnicy z Pacyny deklarują pomoc w tej sprawie, gdyby ktoś nie
był w stanie sobie poradzić samemu. Obecnie nitka gazociągu dochodzi do pobliskiego Słomkowa
oraz do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie.
Opłata przyłączeniowa w przypadku odległości od nitki gazociągu o długości do 15 metrów wynosi obecnie 2.376 zł. Za każdy
kolejny metr przyłącza należy zapłacić 78,50 zł.
mak

spółdzielni mieszkaniowej dokonuje napraw dachu oraz wymienia rynny na całym budynku.
Pracownicy spółdzielni korzystają z tego, że wykonawca głównych robót ustawił rusztowania
– oczywiście za pozwoleniem
firmy. Prezes nie wyklucza, że
jeszcze w tym roku budynek zostanie pomalowany, o ile koszty
malowania nie będą bardzo wyso-

Gmina Pacyna

Bedlno|selektywnazbiórkiodpadów

Stan gminnej drogi gruntowej
w Remkach w gminie Pacyna
ma zostać poprawiony
nie wcześniej niż pod koniec
września. Droga zostanie
wyrównana, a wcześniej zostanie
jej część nawieziona tłuczniem.
– Potrzeba tam w jednym
miejscu tak ze trzy „łódki”
tłucznia – mówiła na ostatniej
sesji radna Marzena Woźniak.
„Łódkami” określane są naczepy
3-osiowe o dopuszczalnej
ładowności ok. 24 ton.
– Jak jesienią będzie
wożony tłuczeń na drogi,
to zrobimy również i w tym
miejscu zapewnił radną wójt
gminy Pacyna Krzysztof
Woźniak. mak

W związku ze zmianą niektórych ustawowych zasad dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, radni z gminy Bedlno
musieli zaktualizować regulamin
utrzymania porządku i czystości
w gminie. Nowością są niebieskie worki, do których mieszkańcy gminy będą od teraz wyrzucać
odpady papierowe i karton.
Należy w nich gromadzić np.
gazety, prospekty, papier szkolny
i biurowy, książki, torebki i worki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę, papier piśmienny. Nie należy
natomiast do niebieskich worków
wkładać zabrudzonego i tłustego
papieru (np. z masła, smalcu, margaryny), papieru z folią, papieru
termicznego i faksowego, kartonów po mleku i napojach, papieru
przebitkowego (rachunki, faktury),
artykułów i papierów higienicznych, podpasek, pieluch jednorazowych, wacików, worków po

MArcInkuchArskI
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ku będziemy skuwać do gołej cegły. Łatanie niewiele by dało, bo
zaraz by odpadał tynk w nowych
miejscach i źle by to wyglądało
– powiedział nam prezes spółdzielni Zbigniew Urbański. Nowy
tynk będzie układany maszynowo, co powinno potrwać krócej
niż wcześniejsze skuwanie starego tynku i przygotowanie podłoża
pod nową elewację. – Remont powinien wystarczyć na lata – uważa
prezes Urbański.
W tym samym czasie na budynku przy Narutowicza pracują dwie różne ekipy budowlane.
Podczas gdy pracownicy Budomatu zajmują się remontem
elewacji, ekipa remontowa ze

ekipa remontowa spółdzielni mieszkaniowej Wspólny Domwymienia
rynnynabudynkuprzyul.narutowicza71.

Niebieskie worki
na papier i karton

W Remkach
potrzebne
trzy „łódki”
tłucznia

Żychlin |remontynaosiedluWyzwolenia

Nowe rynny i poprawa stanu dachu na Sawickiej 1

reklAMA

MArcInkuchArskI

– Jeszcze w tym sezonie budowlanym zamierzamy wymienić orynnowanie, a może również
i poprawić stan dachu na budynku Hanki Sawickiej 1 – zapowiada
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
„Wspólny Dom” w Żychlinie Zbigniew Urbański.
Roboty powinny rozpocząć się
nie wcześniej niż w drugiej połowie września i według wstępnych szacunków mogą łącznie
kosztować nawet ponad 50 tysięcy złotych. Będzie je wykonywać
brygada remontowo-budowlana
spółdzielni mieszkaniowej.
– Zobaczymy jakie będziemy
mieli moce przerobowe. Na pewno wymienimy orynnowanie, bo
to, co jest, jest w bardzo złym stanie. Powinno się też udać zdążyć
z naprawami dachu – powiedział
nam prezes Urbański.
mak

Blok przy ul. H. Sawickiej będziemiałwymienionerynnyorazmabyćpoprawionystandachu.

kie. – Musimy to dopiero policzyć
– mówi.
W poprzednich latach spółdzielnia „Wspólny Dom” wykonała remonty elewacji na czterech innych
budynkach przy ulicy Narutowicza
o numerach 75, 79, 73 i 81.
Dwa pierwsze były wykonane
przez firmę zewnętrzną, a dwa kolejne siłami ekipy remontowo-budowlanej spółdzielni.
mak

cemencie, gipsie i wapnie, tapet
i kalki.
Do tej pory odpady, które będą
trafiać do niebieskich worków, należało gromadzić w żółtych workach,
razem z odpadami plastikowymi
i metalowymi. Do żółtych worków
można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach
i konserwach. Do zielonych worków
można wkładać tylko opakowania
szklane, np. butelki lub słoiki.
Częstotliwość odbioru odpadów
z terenu gminy Bedlno nie uległa
zmianie. Worki niebieskie z papierem i kartonami mają być odbierane co najmniej raz na kwartał.
Harmonogram odbioru odpadów
komunalnych na 2017 rok również nie uległ zmianie. Worki
można odbierać u kierowcy firmy
zajmującej się odbiorem śmieci
(Tonsmeier Centrum Sp. z o. o.),
w siedzibie firmy lub w Urzędzie
Gminy w Bedlnie.
mak
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Kobiece trio smyczkowe
zagra Bacha
dokończenie ze str. 1

Dokonano też licznych transkrypcji Wariacji Goldbergowskich
na trio smyczkowe, orkiestrę, organy, gitarę.
Hanna Drzewiecka-Borucka (skrzypce) – absolwentka Akademii Muzycznej im. F.
Chopina w Warszawie, Konserwatorium Królewskiego w Brukseli oraz Queen Elisabeth Music
Chapel. Jest laureatką wielu konkursów, zajęła m.in. II miejsce
na VIII Międzynarodowym Konkursie Kwartetów Smyczkowych im. Dymitra Szostakowicza
w Moskwie oraz I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Tenuto i Forte w Belgii. Prawie 20 lat
mieszkała i koncertowała w Belgii, z czego 12 lat jako prymariusz
kwartetu smyczkowego Kryptos
Quartet, z którym regularnie występowała w renomowanych salach koncertowych Europy.
Jako kameralistka współpracowała m.in. z Ronaldem Brautigamem, Augustinem Dumay,
Januszem Olejniczakiem, Pieterem Wispelwey’em i Joanną Woś.
Koncertowała jako solistka m.in.
z Brussels Philharmonic Orchestra, Filharmonią Pomorską oraz
reklAMA

Vlaams Radio Orkest. W latach
2006-2012 była koncertmistrzem
Brussels Philharmonic Orchestra.
Artystka
ma
w
swoim
dorobku
wiele
nagrań płytowych, radiowych
i telewizyjnych. Została uhonorowana prestiżowym tytułem „Polak
Roku w Belgii”. Obecnie prowadzi sekcję II skrzypiec w orkiestrze Teatru Wielkiego w Łodzi
i kontynuuje kameralistykę, grając
m.in. w kwartecie smyczkowym
Bacewicz String Quartet.
Róża Wilczak-Płaziuk (altówka) – absolwentka łódzkiej
Akademii Muzycznej w klasie
altówki prof. Zbigniewa Friemana. Edukację uzupełniała w Staatliche Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst w Stuttgarcie pod kierunkiem prof.
Hermanna Vossa. Brała udział
w Międzynarodowych Konkursach Muzycznych (Genewa 1992
r. I Markneukirchen 1995 r.).
Współpracowała z wieloma orkiestrami kameralnymi. Koncertowała jako solistka i kameralistka
w Polsce, Niemczech i Holandii, m.in. z orkiestrami Filharmonii Łódzkiej, Philharmonisches
Orchester Köln, Filharmonii Ślą-

skiej; kwartetami smyczkowymi
Arcos, Orfeus oraz The Wieniawski String Quartet.
Od 1994 roku pracuje w swojej
macierzystej uczelni, prowadząc
szeroką działalność dydaktyczną,
również jako juror licznych ogólnopolskich konkursów i przesłuchań dla altowiolistów. Posiada
w swoim dorobku wiele nagrań
płytowych i telewizyjnych.
Za bogatą działalność artystyczną Róża Wilczak-Płaziuk została uhonorowana odznaką Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Srebrnym Krzyżem
Zasługi. Obecnie zatrudniona
na stanowisku profesora nadzwyczajnego, prowadzi klasę altówki
w Akademii Muzycznej w Łodzi.
W latach 2012-2016 pełniła funkcję
prodziekana na Wydziale Instrumentalnym w tejże uczelni.
Agnieszka Kołodziej (wiolonczela) – ukończyła studia
w Akademii Muzycznej im. G. I
K. Bacewiczów w Łodzi u prof.
Stanisława Firleja i w Królewskim Konserwatorium w Brukseli
u prof. Jeroena Reulinga. Po wygranej na Międzynarodowym
Konkursie im. K. Wiłkomirskie-

go w Poznaniu otrzymała Golden Merit Award, aby studiować
w Towson University (Baltimore). Jest laureatką pierwszych nagród w wielu międzynarodowych
konkursach. Zdobyła m.in. Nagrody na „Kingsville Competition”
(Teksas), „5Towns Arts” (Nowy
Jork) oraz wielu innych.
Występowała z Cordis Quartet, Sequenza Trio (studia NSKA,
Amsterdam) czy Resonance Trio
(Bruksela), mając swój debiut
w prestiżowym Palais des Beaux
Arts (Bruksela). Ożywioną działalność solową umożliwiły jej
studia w uznanym Queen Elisabeth Music Chapel w klasie solowej prof. Garego Hoffmana.
W ostatnim czasie miała zaszczyt
wystąpić w Pałacu Prezydenckim
w Niemczech. Jest zapraszana na
liczne międzynarodowe festiwale.
To wielokrotna stypendystka ministra kultury, rządu belgijskiego
i innych. Obecnie jest koncertmistrzem Teatru Wielkiego w Łodzi.
Aleksandra Bęben (słowo
o muzyce) ukończyła studia
w zakresie teorii muzyki w Akademii Muzycznej w Łodzi. W latach 1998-2002 była recenzentem
muzycznym. Jako prelegent pro-

wadzi koncerty w Akademii Muzycznej w Łodzi, w ramach cyklu
„Niedziela z muzyką u św. Mateusza”, festiwalu „Muzyka Świata
w Pabianicach”, koncertów „Nie
tylko opera” w Teatrze Wielkim
w Łodzi. Jest autorką komentarzy do płyt nagrywanych przez
łódzkich artystów i współautorką
leksykonu „Łódzkie środowisko
kompozytorskie 1945-2000” wydanego przez Akademię Muzyczną w Łodzi. W 2000 roku zdobyła
dwie nagrody: Nagrodę im. Jerzego Katarasińskiego „Złote Pióro”
dla najlepszego krytyka w sezonie
artystycznym 1999/2000 (obecnie
jest członkiem kapituły tej nagrody) oraz II nagrodę w konkursie
na recenzję teatralną Fundacji im.
M. Bechczyc-Rudnickiej i Klubu
Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP. Od 1998 r. związana z Akademią Muzyczną w Łodzi. Od 2012 jest jej rzecznikiem.
Koncert organizują Muzeum
Zamek w Oporowie oraz Kutnowskie Towarzystwo Historyczne. Bilety w cenie 10 zł można nabyć w muzeum codziennie
w godz. 10.00-15.00 lub dokonać
rezerwacji telefonicznie pod numerem 24-285-91-22.
dag

Żychlin

Zmieniony
termin
wyjazdu
do Uniejowa
Dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Żychlinie informuje,
że wyjazd na kompleks
basenów termalnych do
Uniejowa został zmieniony,
gdyż od 18 września
rozpoczyna się przerwa
techniczna związana
z konserwacją kompleksu.
– Wyjazd z 19 września
został przesunięty na 15
września – informuje Ewa
Andrzejewska, dyrektor
biblioteki. – Zapisy na
termy przyjmujemy do 10
września. Im więcej osób
pojedzie na termy, tym koszt
jednostkowy będzie niższy.
Wyjazdy na Termy Uniejów
biblioteka w Żychlinie
organizuje od kilku lat.
Zawsze cieszą się dużym
zainteresowaniem, gdyż
i termy po rozbudowie
są bardzo atrakcyjnym
miejscem, nie tylko relaksu.
Woda solankowa ma też
właściwości zdrowotne.
Do dyspozycji jest kilka
basenów z wodą słoną,
dziką rzeką i różnymi
hydromasażami oraz jeden
basen sportowy z wodą
słodką, chlorowaną.
Baseny znajdują się
zarówno pod dachem, jak i
na zewnątrz. dag
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Żychlin|spółdzielniaMieszkaniowaprzyul.łąkowej

Po ulewie zalane piwnice w blokach
Obfite opady deszczu z piątku na sobotę, z 1 na 2 września, sprawiły, że w piwnicach
kilku bloków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Łąkowej, pojawiła się woda.
W niektórych było to kilka centymetrów, w innych nawet kilkadziesiąt.

zychlin@lowiczanin.info

Lokatorzy zgodnie przyznają,
że podobne sytuacje zdarzają się
kilkukrotnie w ciągu roku i są bardzo uciążliwe. Przyczyną jest niewydolny system kanalizacji deszczowej, za który odpowiada Urząd
Gminy Żychlin.
Ostatnie lata były suche i podtapianie piwnic zdarzało się rzadziej,
ale problem istnieje od wielu lat.
W tym roku po raz kolejny piwnice
zostały zalane i przypomniały, że
najwyższa pora, aby podjąć działania zmierzające przynajmniej do
zminimalizowania problemu.
Jak mówi nam Grażyna Smulczyk, członek zarządu spółdzielni, najbardziej ucierpiały piwnice
w blokach: Łąkowa 3, 5, 7 oraz
Traugutta 12 i 22. W innych blokach podtopienia piwnic były
w mniejszym zakresie.
Lokatorzy nie kryją zdenerwowania. – Nasz blok Łąkowa 5 jest
systematycznie zalewany kilka
razy w roku i wszyscy bezradnie
rozkładają ręce – mówią. – Wodę
wypompowano, ale mury nasiąknęły wodą, a w piwnicy jest smród.
Niektórym osobom woda zalała
reklAMA

„wąskim” gardłem. Kanalizacja
układana kilkadziesiąt lat temu nie
jest w stanie doprowadzić ogromnej masy wody z dużego terenu
podczas ulewnych deszczów. Od
lat, jako spółdzielnia, piszemy do
samorządowców w tej sprawie, by
zrealizowano inwestycję budowy
kanalizacji deszczowej. Na razie
bez echa. Lokatorzy się denerwują. My, jako spółdzielnia też ponosimy straty. Musimy dodatkowo
zapłacić pracownikom za usuwanie skutków podtopień.
Pani Grażyna przyznaje, że lokatorzy, którzy przychodzą do
spółdzielni po odszkodowanie za
straty spowodowane podtopieniem, są odsyłani do UG Żychlin.
– Podaję lokatorom numer polisy
ubezpieczeniowej urzędu – dodaje.
Zarówno zarząd spółdzielni, jak
i lokatorzy z niepokojem patrzą
w niebo. Boją się, że jeśli znów
będzie intensywnie padać, to zostaną zalani po raz kolejny.
miasto sprawdzi
kanalizację
Zbigniew Gałązka, wiceburmistrz Żychlina przyznaje, że sieć
kanalizacji deszczowej na osiedlu
jest rzeczywiście niewystarczająca, a osadnik zamulony. – Jeszcze
w tym tygodniu osadnik zosta-

DoroTAGrąbczeWskA
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część niżej ułożonych przedmiotów. Buty, które postawiłam na półce niżej zostały zalane, bo nie przewidziałam, że wody może być tak
dużo, ok. 50 cm.
Grażyna Smulczyk, członek
zarządu spółdzielni przyznaje, że
w sobotę od rana ściągnęła do pracy sprzątaczy, by wypompowali
i wygarnęli wodę z piwnic. Wszyscy nieźle się napracowali. Pomagali też niektórzy mieszkańcy, którzy zbierali wodę do wiader i też ją
wynosili przed blok. Niestety, posadzka w wielu piwnicach jest nierówna, a w zadoleniach, jeszcze
w poniedziałek po południu stało
kilka centymetrów wody.
– Pamiętam czasy, gdy bloków
nie było. Łąki wokół Słudwii, na
których teraz stoją bloki były stale
zalewane. Spadek do rzeki jest zbyt
mały i przy obfitych deszczach,
woda nie jest należycie odprowadzana – mówi lokatorka bloku Łąkowa 5.
O sytuacji zostali powiadomieni włodarze miasta. – Osobiście
rozmawiałam z wiceburmistrzem
Zbigniewem Gałązką, by gmina udrożniła kanalizację deszczową – mówi pani Grażyna. – Burmistrz przepraszał i zapewniał, że
piaskownik zostanie udrożniony.
Niestety, system kanalizacji deszczowej na naszym osiedlu jest

W miejscach, gdzie posadzka piwniczna jest niżej,jeszcze
wponiedziałekstaławoda.

nie oczyszczony przez Mig-Mę,
co powinno złagodzić skutki obfitych deszczów – zapewnia wiceburmistrz. – Niestety, na naszych
mapach nie ma naniesionego osadnika. Teraz, gdy zostanie odkopa-

ny, dokonamy jego inwentaryzacji. Zobaczymy jakie ma wymiary,
sprawdzimy średnicę rur, jakie do
niego dochodzą. Sprawdzimy też
przekrój rur kanalizacji deszczowej. Być może kanalizacja w ja-

kimś miejscu została zarwana, co
utrudnia odprowadzanie wody.
Wiceburmistrz przyznaje, że
nie raz spotykano sytuację, że
w czasach PRL, gdy brakowało rur
o określonej średnicy, montowano
na jakimś odcinku rury o mniejszej
średnicy. Dlatego to też zostanie
zweryfikowane.
– Mam świadomość, że oczyszczenie piaskownika nie rozwiąże całkowicie problemu zalewania
piwnic po obfitych deszczach, ale
przynajmniej zminimalizuje skutki – przyznaje Zbigniew Gałązka.
– Budowa kanalizacji deszczowej
jest kosztowna, ale życie pokazuje, że bardzo potrzebna. Niestety,
w Żychlinie mamy niewiele odcinków kanalizacji deszczowej i stąd
problemy. Takiej kanalizacji nie
ma na pewno w ulicy Łąkowej. Będziemy się zastanawiać, jakie zastosować docelowe rozwiązania,
by sytuację poprawić.
W kolejce z prośbą o budowę
kanalizacji deszczowej czeka całe
osiedle Wyzwolenia, na którym
kanalizacja deszczowa jest tylko
w modernizowanych ulicach Waryńskiego i Dąbrowskiego. I tam
zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Wspólny Dom, nie raz występował
do włodarzy miasta, by zrobiono
kanalizację deszczową, choćby w
głównych ulicach. Spółdzielcy deklarowali, że są gotowi odwodnić
swoje tereny na swój koszt, ale muszą mieć możliwość odprowadzenia wód do głównego kanału. 
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Dzierzgów|FestynwremizieosP

Po dożynkach pożegnanie lata

„Spacerowicze” przed budynkiem sądu 29sierpnia(40.dzieńichakcji).

Łowicz|Przeciwkoreformiesądownictwa

Protest o luźnym
charakterze
Od przeszło miesiąca przeciwnicy reform planowanych
przez obecny rząd codziennie spotykają się wieczorami
przed budynkiem Sądu Rejonowego w Łowiczu,
po czym spacerują po mieście.
Nie jest to stała grupa – codziennie jej skład się nieco zmienia, zwykle jest to od kilku do kilkunastu osób.
Inicjatywa zrodziła się spontanicznie, po proteście przed gmachem sądu z udziałem Jerzego
Stępnia, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Spotkania
mają luźny, nieformalny charakter, uczestnicy rozmawiają na różne tematy, najczęściej polityczne
i społeczne, ale nie tylko. To właśnie na jednym z nich zrodził się

pomysł przeprowadzenia zbiórki
pieniędzy i sprzętu na rzecz gminy Sośno w województwie kujawsko-pomorskim poszkodowanej
przez nawałnicę 10 sierpnia. Sami
uczestnicy mówią o sobie po prostu „łowiccy spacerowicze”.
– Chcemy jasno powiedzieć,
że nie jesteśmy w ogóle przeciwni zmianom w sądownictwie
i nie twierdzimy, że wszystko
działa idealnie – mówił w rozmowie z nami Mariusz Siewiera,
radny Rady Miejskiej w Łowiczu,

uczestnik spotkań. – Sprzeciwiamy się tylko reformie w wersji
forsowanej przez rząd, która prowadzi do centralizacji władzy sądowniczej, upolitycznieniu jej
i koncentracji w jednych rękach.
Zarządzanie centralne już w Polsce było i nie sprawdziło się.
Protest trwa już przeszło miesiąc. Najbliższy piątek – 8 września – będzie jego 50 dniem. Jak
długo jeszcze potrwa? Tego nikt
nie wie. Uczestnicy mówią, że
tak jak nie planowali go zaczynać,
tak nie planują kończyć – wszystko ma się dziać spontanicznie. Nie
wykluczają, że wraz z ochłodzeniem pogody, wybiorą na miejsce
spotkań jakiś lokal.
tm

Zabawa była dopełnieniem dożynek w parafii św. Macieja Apostoła w Bełchowie.
W parafii tej co roku wieniec
przygotowuje inna miejscowość,
występująca wówczas w roli gospodarza dożynek – każdej ten
zaszczyt przypada co sześć lat.
W tym roku gospodarzem był
Dzierzgów, co z kolei stało się impulsem do zorganizowania imprezy na pożegnanie lata.
Mimo bardzo pochmurnej aury,
impreza była udana. Planowana
początkowo zabawa na zewnątrz
została przeniesiona do środka budynku OSP, zamienionego na ten
czas w dyskotekę. Zabawę z muzyką na żywo prowadził zespół
Super Impreza ze Skierniewic.
– Mieszkamy w Bełchowie od
niespełna roku, więc taka impreza to dla nas idealna okazja do
nawiązania bliższych relacji z sąsiadami – mówili nam Gabriela
i Paweł. – Jest przyjemna, sąsiedzka atmosfera, są atrakcje zarówno

reklAMA

no w cztery dni – pomiędzy 22
a 25 sierpnia. Do akcji włączyło
się również Łowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt, które
przekazało około 70 kg żywności dla zwierząt.
Podczas nawałnicy w gminie
Sośno zostało uszkodzone 1200
budynków (około 400 mieszkalnych i 800 gospodarczych),
a straty drzewostanu w lasach
sięgają 70%. Przy drogach gminnych i powiatowych żywioł
zniszczył ponad 2000 drzew. tm

MIrosłAWAWolskA-kobIereckA

Zebrali 1.331 złotych w cztery dni
Przedstawiciele grupy organizującej zbiórkę na ulicach Łowicza (Elżbieta Fafińska, Rafał
Kolos i Mariusz Siewiera) dotarli do Sośna 29 sierpnia, przywożąc ze sobą 528 produktów
z listy potrzeb mieszkańców
tej gminy. Były to na przykład
ostrzałki do łańcuchów pił spalinowych, produkty spożywcze,
artykuły opatrunkowe, koce,
rękawice robocze, pojemniki
i worki na odpady. Kosztowały
one 1.331 zł. Taką kwotę zebra-

Po przeniesieniu zabawy do środka remizymieliśmyswegorodzaju
dyskotekę.

dla starszych, jak i dla młodszych.
Podoba nam się to, że jest zespół,
co gwarantuje żywszą zabawę niż
muzyka puszczana z odbiornika. To jest trochę jak takie małe
wesele. Do dyspozycji dzieci był
na zewnątrz kącik zabaw ze zjeżdżalniami i innymi atrakcjami.
Każde dziecko otrzymało słodki
poczęstunek, z którego mogli skorzystać także dorośli. Dużym powodzeniem cieszyła się grochówka prosto z kotła przygotowana
przez Łukasza Zagawę. Sporo
emocji wzbudzała loteria fantowa,
w której każdy los gwarantował
otrzymanie jakiejś nagrody.

– Bardzo fajnie, że strażacy
i rada sołecka starają się, aby
na wsi coś się działo – mówiła
z kolei Anna, mieszkanka Dzierzgowa. – Zna się tu wszystkich ludzi z widzenia, ale na co dzień
brakuje czasu, żeby powiedzieć
sobie coś więcej niż tylko „dzień
dobry”. Tu jest natomiast okazja,
żeby poznać się bardziej.
Impreza rozpoczęła się około
godziny 15.00. W kulminacyjnym
momencie brało w niej udział ok.
250 osób, w większości mieszkańców Dzierzgowa, a także pozostałych miejscowości w bełchowskiej parafii.
tm

RzUt OKIem|PoDzIękoWAnIAIPoWITAnIADyrekTorek

Łowicz |zpomocądlagminysośno
Nie tylko samorządowcy
i strażacy z naszego regionu zaangażowali się w pomoc dla gminy Sośno, zniszczonej w wyniku
sierpniowych nawałnic.
Zbiórkę na ten cel przeprowadziło także Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Łowickiej Łowickie.pl oraz nieformalna grupa
osób określających się jako „łowiccy spacerowicze” (sprzeciwiający się zmianom w sądownictwie przygotowywanym przez
rząd).

ToMAszMATusIAk

ToMAszMATusIAk

Mieszkańcy Dzierzgowa
oraz okolicznych
miejscowości bawili się
3 września na festynie
z okazji zakończenia
wakacji, zorganizowanym
przez miejscową radę
sołecką oraz Ochotniczą
Straż Pożarną.

30 sierpnia, na sesji Rady Powiatu
Łowickiego, starosta Krzysztof
Figat i przewodniczący rady
Krzysztof Górski podziękowali
dyrektorkom kończącym kadencję
za ich pracę. byłytoDorota
urbańska–dyrektorIIlo
włowiczuorazbeataŚwieszkowska
–dyrektorPoradniPsychologicznoPedagogicznej,któreniestartowały
wtegorocznychkonkursach.
natejsamejsesjiaktypowołania
nastanowiskodyrektoraodebrały
Agnieszkaruta-kucińska–nowa
dyrektorIIloiewaPietrzakkurek,którapokierujePPPoraz
dotychczasowedyrektorkiośrodków,
któreponowniestanęłydokonkursów
ijewygrały:Magdalenakarska
zespecjalnegoośrodkaszkolnoWychowawczegowłowiczuoraz
DorotazielińskazMłodzieżowego
ośrodkasocjoterapiiwkiernozi.
nazdjęciukwiaty,podziękowania
igratulacjeodbierająDorotaurbańska
iAgnieszkaruta-kucińska.mwk
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Różyce|100-lecieosP

Od wieku na straży bezpieczeństwa
Nim jednak uczestnicy obchodów przybyli do strażnicy, wzięli udział w uroczystej mszy świętej odprawionej w kościele św.
Wawrzyńca w Kocierzewie Południowym. Modlono się tam w intencji straży, mieszkańców miejscowości i Ojczyzny, pamiętając
też o tych, których dziś już nie ma,
a którzy tworzyli stuletnią historię.
Uroczystość w remizie rozpoczęła się od wyniesienia na maszt
flagi państwowej, wysłuchania
wszystkich czterech zwrotek hymnu narodowego i uczczenia minutą ciszy wszystkich zmarłych druhów i druhny. Następnie dh Jakub
Wojciechowski odczytał na głos
rys stuletniej historii OSP w Różycach.
Warto tu wspomnieć nazwiska założycieli jednostki, jednej
z najstarszych w okolicy. Byli to:
Andrzej Jaska, Józef Staniszewski, Władysław Kotlarski i Roman

Maciejewski. Już na początku
druhowie postarali się o sztandar (z jednej strony srebrny orzeł
w koronie, z drugiej św. Florian).
Pierwszą strażnicę zbudowano
z zebranych na polach kamieni
i wypalanej przez mieszkańców
cegły. Przez wiele lat budynek ten
służył także za przedszkole i szkołę oraz kulturalne centrum miejscowości.
W 1984 roku, wraz z podziałem miejscowości na dwa sołectwa, również jednostka została podzielona – wyodrębniła się
z niej OSP Różyce-Żurawieniec.
W Różycach podjęto budowę
nowej remizy, którą ukończono
w 1986 roku. Służy ona do dzisiaj, choć później była znacząco
rozbudowywana. Wtedy też jednostka wzbogaciła się o wóz bojowy Star 244.
Po prezentacji historii najbardziej zasłużeni członkowie jed-

ToMAszMATusIAk

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Różycach (gmina Kocierzew Południowy)
liczy już 100 lat. Uroczystość z okazji okrągłego
jubileuszu strażacy zorganizowali w swojej
strażnicy w niedzielę, 3 września.

Członek zarządu wojewódzkiego OSP dh Jacek ChudyodznaczaprezesaosPwróżycach,dhkrzysztofa
urbańskiego,złotymmedalemzazasługidlapożarnictwa.

nostki odebrali medale i odznaczenia. Wręczali je: członek zarządu
wojewódzkiego OSP dh Jacek
Chudy, przedstawiciele zarządu
powiatowego i gminnego oraz
reprezentujący Państwową Straż

Pożarną kpt. Tomasz Ledzion.
Złotymi medalami za zasługi dla
pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie: Zofia Stańczyk, Jan
Jabłoński, Stanisław Maciejewski, Józef Majcher, Jan Malejka,

Jan Pietrzak, Stefan Skomiał (syn
Jana), Stefan Skomiał (syn Stanisława), Franciszek Staniszewski,
Roman Staniszewski, Jan Szachogłuchowicz, Krzysztof Urbański
(prezes jednostki od 2000 roku),

Łowicz|sesjaradyMiejskiej

Podziękowania i listy gratulacyjne
dla byłych dyrektorek

MArcInkuchArskI

Na początku ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu,
30 sierpnia, władze miasta przekazały podziękowania
i listy gratulacyjne odchodzącym z funkcji dyrektorek
Urszuli Różyckiej oraz Mirosławy Walczak.

Odchodzącym dyrektorkom uroczyściepodziękowanonapoczątku
ostatniejsesjiradyMiejskiejwłowiczu.

reklAMA

Pierwsza z nich przez 27 lat
była dyrektorką Przedszkola nr 4
„Słoneczko” przy ul. Sikorskiego,
a druga – przez 18 lat – dyrektorką
Gimnazjum nr 2. – Obydwie panie były dyrektorkami w trudnych
dla edukacji czasach – wspomi-

nał burmistrz Krzysztof Kaliński.
– Na przykład w roku szkolnym
2006/2007 wydawało się, że będzie dużo mniejszy nabór do
przedszkoli, a później okazało się,
że trzeba tworzyć nowe oddziały
przedszkolne – mówił.

Urszula Różycka przeszła
na emeryturę. Na stanowisku
dyrektorki „Słoneczka” zastąpiła ją Małgorzata Rudnicka.
Mirosława Walczak była dyrektorką gimnazjum przez cały
czas jego istnienia, a więc przez
18 lat. – To było bardzo dobre
gimnazjum, a dyrektor Walczak
na stanowisku była osobą bardzo
kreatywną, dbającą o poziom
nauczania i kwalifikacje nauczy-
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Zdzisław Wojciechowski i Stanisław Wróbel.
Srebrne medale odebrali druhowie: Renata Gawinek, Małgorzata Majcher, Anna Staniszewska,
Elżbieta Urbańska, Karol Wojciechowski, Tadeusz Gać, Andrzej Gawinek, Tomasz Gawinek,
Edward Jabłoński. Tomasz Madanowski, Henryk Skomiał, Kazimierz Staniszewski, Stanisław
Wojciechowski i Wojciech Wojciechowski.
Brązowymi medalami uhonorowano druhów: Katarzynę
Majcher, Joannę Szachogłuchowicz, Mirosława Gołębiewskiego, Daniela Jabłońskiego, Piotra
Kośmidra, Dariusza Majchera,
Piotra Marczaka, Piotra Miazka,
Krzysztofa Szachogłuchowicza,
Waldemara Szachogłuchowicza,
Wojciecha Skomiała i Aleksandra Staniszewskiego. Wręczone
zostały też odznaczenia za wysługę lat.
Po obiedzie znalazł się też czas
na blok rekreacyjno-kulturalny.
Trzy pary wzięły udział w konkursie tanecznym na łowickiego oberka, a pięć pań sprawdziło swoje
umiejętności kulinarno-piekarnicze w konkursie na najlepsze ciasto drożdżowe. Ta część imprezy
była współfinansowana z budżetu
Samorządu Województwa Łódzkiego i Gminy Kocierzew Południowy, w ramach projektu „Aktywne sołectwo”.
tm

cieli. Pamiętamy wszyscy programy Comenius, Erasmus oraz
wspominamy na przykład gale
czy zakończenia roku organizowane na bardzo wysokim poziomie – mówił burmistrz.
W związku z reformą oświaty Gimnazjum nr 2 od początku
nowego roku szkolnego zostało
włączone w struktury działającej
w tym samym budynku Szkoły
Podstawowej nr 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Trzoska, jako absolwent Gimnazjum nr 2, dodał
od siebie, że dużą zasługą dyrektor Walczak jest to, że „jest tym,
kim jest”.
mak
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Oświadczenia majątkowe
samorządowców

Punkt zapalny

Ulica Polna w Bełchowie biegniewzdłużliniikolejowej.

MIrosłAWAWolskA-kobIereckA

MIrosłAWAWolskA-kobIereckA

z gminy Nieborów. str. 18-19

Asfalt na ul. Wschodniej w Nieborowienajlepszelatamadawno
zasobą.Widaćnanimlicznezadolenia,spękaniaiłaty.

MIrosłAWAWolskA-kobIereckA
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Przy ul. Piaskowej w mysłakowie widać już nowe domy. niestetyich
mieszkańcynadobrądrogębędąmusielijeszczepoczekać.

Gmina Nieborów|radninieprzesunęlipieniędzynadrogi

Trzy drogowe inwestycje pod znakiem
zapytania. Czy za rok będzie taniej?

Długa dyskusja na sesji 31 sierpnia poprzedziła odrzucenie przez Radę Gminy Nieborów propozycji wójta Andrzeja Werle
zmian w budżecie gminy, których celem było zwiększenie planowanych wydatków na przebudowę ulic: Piaskowej
w Mysłakowie i Wschodniej w Nieborowie oraz na wykonanie nakładki na Polnej w Bełchowie.
Wójt chciał rozstrzygnąć przetargi, w których ceny okazały się wyższe niż planowano, aby roboty zrealizować w tym roku.
Większość radnych uznała jednak, że ceny są zbyt wysokie i lepiej będzie inwestycje te przełożyć na 2018 rok.
mirka woLska
-kobierecka
mirka.wolska@lowiczanin.info

Sytuacja, jaka powstała po sesji, jest dość skomplikowana. Wójt
zapowiedział, że przetargi będzie
musiał unieważnić, ponieważ do
ich rozstrzygnięcia nie ma wystarczająco dużo pieniędzy. Teoretycznie inwestycje nadal figurują
w budżecie gminy do zrealizowania w tym roku, ale praktycznie
trudno liczyć na to, że zostaną wykonane, skoro do końca roku pozostały 4 miesiące i nie ma ani
pieniędzy, ani wyłonionych wykonawców.
Wszystko zaczęło się od tego,
że nieco stremowana nowa skarbnik gminy Krystyna Głąb przedstawiła wszystkie planowane
zmiany w budżecie. Ich ogólna
suma nie robiła wrażenia, bo dochody i wydatki zwiększono
o kwoty rzędu 960 zł. „Diabeł”
tkwił w szczegółach. Największe
zmiany to przesunięcia w inwestycjach. Wśród nich przede wszystkim wójt zaproponował „zdjęcie”
700 tys. zł z budowy ciągu pieszo-rowerowego w Nieborowie,
z którego gmina nie rezygnuje, ale
wątpliwe jest, aby inwestycję można było rozpocząć w tym roku.
Samorząd wystąpił też do RPO
z wnioskiem o dotację i czeka
na rozstrzygnięcie konkursu.
Pieniądze
rozdysponowane
miały zostać m.in. na zwiększenie o 75 tys. zł wydatków na przebudowę ul. Piaskowej w Mysłakowie. Ta miała być wykonana

z tłucznia, na co zaplanowano
90 tys. zł. Wójt chciał też w tym
roku wykonać na niej asfalt, co
z nadzorem miało kosztować około 164 tys. zł. Ponadto, na ul. Polną
w Bełchowie, na której planowana była nowa nakładka asfaltowa
na 450 m, co miało kosztować 110
tys. zł, zabrakło 75 tys. zł – i o tyle
Andrzej Werle chciał zwiększyć
te wydatki. Na ul. Wschodnią
w Nieborowie zabrakło 115 tys. zł,
ale po otwarciu przetargu okazało się, że byłaby prawie dwa razy
droższa niż planowano. I to właśnie te zmiany rada większością
głosów odrzuciła.
Pozostałe zmiany zostały zaakceptowane: zwiększenie o 12
tys. zł wydatków na budowę parkingu przy szkole w Nieborowie,
wypłatę powiatowi odszkodowania w wysokości 60 tys. zł za zajęcie pasa drogowego pod mającą
powstać ścieżkę pieszo-rowerową.
Zaoszczędzone na przetargu na
budowę wodociągu na 250-metrowym odcinku ul. Polnej w Bełchowie 11 tys. zł podzielono na zakup
radiowozu dla łowickiej policji
– 5 tys. zł oraz na dofinansowanie dla PSP w Łowiczu – 6 tys. zł.
Co do tych zmian nie było uwag,
jak również do rozdysponowania
22,5 tys. zł, które zaoszczędzono
po przetargu na termomodernizację dawnego domu nauczyciela
w Nieborowie, który dziś pełni rolę komunalnego budynku
mieszkalnego. Pieniądze przeznaczono na: wymianę 5 okien
w Urzędzie Gminy w Nieborowie – 14 tys. zł, remont kominów
w budynku komunalnym po gro-

madzkiej radzie w Kompinie – 4,5
tys. zł, dofinansowanie dla GOK
w Nieborowie na zorganizowanie
wycieczki do gospodarstw agroturystycznych – 4 tys. zł.
kontrowersje
wokół ulic
Dyskusję otworzył przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kozioł, który przyznał, że zwłaszcza
drogi Polna w Bełchowie, Piaskowa w Mysłakowie i Wschodnia
w Nieborowie budzą kontrowersje,
ze względu na wysokie koszty, jakie zaproponowano w przetargach.
Dlatego trzeba się zastanowić czy
robić je w tym roku. Radny Tomasz Baczyński z Bednar przyznał, że ma świadomość, iż mieszkańcom tak bardzo zależy na tym,
aby te inwestycje wykonać, że byliby skłonni wydać nawet trzy
razy więcej niż zakładano. Ocenił jednak, że z perspektywy finansów całej gminy lepiej będzie
z tych inwestycji teraz zrezygnować, skoro kwoty z przetargów
prawie dwa razy przekraczają planowane wydatki. Dodał przy tym,
że rozstrzygnięcia przetargów organizowanych wiosną były tańsze
niż kosztorysy, dlatego te trzy drogi lepiej będzie ująć w budżecie
na 2018 rok, na początku roku
ogłosić na nie przetargi, a prace
rozpocząć tak wcześnie, jak tylko
warunki pogodowe na to pozwolą.
Radny Henryk Bakalarski
z Bełchowa był przeciwnego zdania. Powiedział, że mieszkańcy
na realizację dróg czekają latami,
a przesunięcie w czasie inwestycji będzie budziło niepotrzebny

niepokój. – Rozważmy to jeszcze raz, podejdźmy pozytywnie.
Nie sądzę, że w przyszłym roku
te ceny spadną – mówił, proponując przyjąć zmiany przygotowane
przez wójta.
Krzysztof Osóbka był z kolei przeciwny propozycji wójta. Powiedział, że każdy chciałby
mieć asfalt na drodze, przy której
mieszka, ale ogłoszenie przetargów wczesną wiosną może dać
gminie oszczędności. Jako przykład podawał przeprowadzoną
u siebie inwestycję w odnawialne źródła energii, którą zrealizował taniej dzięki temu, że nie zgodził się na wyższą cenę, a montaż
paneli przełożył w czasie. W podobnym tonie, ale ze swoimi przykładami, wypowiedział się radny
Tomasz Papiernik z Nieborowa.
Mówił on, że we własnym domu
też się może zdarzyć, że zaplanujemy inwestycję, która w trakcie
realizacji może okazać się o 100%
droższa i wtedy też trzeba się zastanowić czy remontować dwa pokoje, czy jeden.
Taniej może nie być
Radny Krzysztof Kubel pogratulował przedmówcom gospodarności we własnym domu. Wyraził jednak obawy o to czy wiosną
przeszłego roku gmina upora się
ze wszystkimi inwestycjami. Bo
poza drogami, które były przedmiotem dyskusji, w budżecie
na 2018 roku zaplanowane będą
kolejne inwestycje.
Do głosu dopuszczony został
obecny na sesji mieszkaniec ul.
Wschodniej w Nieborowie, Ma-

Wewłasnymdomu
teżsięmożezdarzyć,
żezaplanujemy
inwestycję,która
wtrakcierealizacji
możeokazaćsię
o100%droższa
iwtedyteżtrzeba
sięzastanowićczy
remontowaćdwa
pokoje,czyjeden.
ciej Michalak. Podziękował za
inicjatywę przebudowy tej ulicy
i prosił o nie rezygnowanie
z niej. Przyznał, że śledzi rynek
i ceny, ponieważ ma firmę z branży budowanej, a jego żona pracuje
w drogownictwie. Z jego kilkuletniej obserwacji wynika, że dotąd
duże firmy, także międzynarodowe, które realizują duże inwestycje, startowały też w przetargach
na mniejsze zadania, „biorąc”
mniejsze inwestycje na terenie,
gdzie i tak byli ich pracownicy
i sprzęt. W tym roku przestawały
stawać do takich przetargów, więc
oferentów jest mniej, a ceny wzrosły. Firmy drogowe nie mają już
mocy przerobowych i jest nawet
szansa, że w przyszłym roku ceny
jeszcze bardziej wzrosną, ponieważ pracownicy mogą domagać
się podwyżek, których przez pe-

wien czas nie było, bo była deflacja. Teraz znów jest inflacja, więc
ludzie będą oczekiwać wzrostu
płac. – Złotówka wydana w tym
roku może być więcej warta – mówił przedsiębiorca.
Zwrócił też uwagę, że w przypadku ulicy Wschodniej, wyższa niż planowana cena zaproponowana w przetargu wynika nie
tylko ze wzrostu cen, ale również
ze zwiększenia zakresu robót. Początkowo planowano, że będzie to
około 600 m, a potem zdecydowano się robić odcinek 1.200 m.
– Przyszły rok będzie wyborczy, będziecie zaprzątnięci innymi
tematami, dlatego prosimy, aby
zrobić to w tym roku. Myślę, że lepiej jest nie obiecywać, a robić, niż
odwrotnie – powiedział na koniec.
Radny Andrzej Krokocki zgodził się z tym, dodając, że za rok
podobna sytuacja może się powtórzyć i wtedy okaże się, że
w drugiej połowie roku gmina nie
będzie już realizować żadnych inwestycji. A Henryk Bakalarski dodał, że zrobienie tych trzech dróg
w tym roku „uwolni” planowanie kolejnych inwestycji na przyszły rok.
Oni jednak większości radnych
nie przekonali. Przed głosowaniem wójt jeszcze raz apelował,
aby radni przyjęli proponowane
zmiany. Na próżno. Tylko 3 radnych głosowało za, 10 było przeciwnych, 2 wstrzymało się od
głosu. Taki był wynik dwóch głosowań – najpierw wniosku o wykreśleniu zwiększenia wydatków
na 3 drogi w miejscowościach,
potem wniosku w sprawie całego projektu uchwały o zmianach
w budżecie. W trakcie sesji projekt uchwały został przez skarbnik
przerobiony. Po wykreśleniu kontrowersyjnych zmian radni przyjęli pozostałe zmiany w budżecie 10
głosami, 5 radnych wstrzymało się
od głosu. 
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Aktualności
KRótKO I NA temAt|FelIeTonnIezAleŻny
krzyszToFMIklAs

Zgodnie z tradycją
Przeglądając kilka dni temu jeden z popularnych portali ucieszyłem się, ale tylko przez chwilę, widząc informację o wyborze
nowych „siedmiu cudów Polski”. Wiadomość była ilustrowana fotografią pomalowanej
na niebiesko chałupy krytej strzechą. Miałem nadzieję, że chodzi o łowicki skansen. Mniejszy,
obok Muzeum, lub całkiem duży
w Maurzycach, który, obok swej
podstawowej roli, najogólniej mówiąc „muzealnej”, stał się także
ulubionym miejscem igrzysk dla
łowickiej społeczności organizowanych przez władze powiatu.
Moje nadzieje zostały szybko zweryfikowane, bowiem chodziło o chałupę ze Zwierzyńca
na Roztoczu. Innym „cudem”
okazały się przysmaki charakterystyczne dla Podkarpacia. Łowickie przysmaki do owych „cudów”, przynajmniej na razie, się
nie załapały, choć same nazwy
imprez dla ludu (Biesiada Łowicka, tudzież Księżackie Jadło)
powinny budzić uznanie. Także
w redakcji pisma „National Geographic Traveler”, które organizuje plebiscyt. A przecież mieliśmy
w Maurzycach i ogóreczki kiszone, i wyborny smalczyk na pajdzie
chleba, który można wprawdzie
sobie niewielkim kosztem zrobić
samemu (słonina 5 zł za kg), ale
na Biesiadzie smakuje przecież
całkiem inaczej. I pierogi, o których łaskawie wspomniał sam
pan starosta. – Szkoda, że nie ma
w tej mierze regulacji prawnych
– dodał pan burmistrz. Ale pretensje o brak regulacji powinien

skierować do PSL-u, który przecież wspólnie z PO rządził krajem przez osiem lat (wcześniej
był też przystawką do SLD), więc
czasu było aż nadto.
O jednym z łowickich przysmaków ostatnio było jednak
głośno. Chodzi, jak Szanowni
Czytelnicy się domyślają, o naleweczki o mocy od 23 do 28 proc.
„made in Chąśno”, przygotowane przez zapobiegliwe gospodynie
z najmniejszej, ale jak widać prężnej i pomysłowej, gminy w okolicy. Kontrola z Izby Administracji
Skarbowej z Łodzi zarekwirowała
68 butelek „Gorzałki Łowickiej”
i „Wiejskiego Kompociku” bez akcyzy (opróżnionymi flaszkami
pogardziła). O pojemności 0,1
i 0,2 litra (pewnie dla młodzieży
i dam) oraz półlitrowe dla prawdziwych facetów. Organizatorzy
imprezy z władz powiatowych
uznali, czego dowodem wypowiedzi dla lokalnych dziennikarzy,
że był to nalot polityczny, pewnie
sterowany przez „dobrą zmianę”,
która za wszelką cenę chce zniszczyć swego politycznego rywala
na polskiej wsi. A przecież nawet
pędzenie bimbru to tradycja, więc
czego się tu czepiać? Czepiali się
za komuny, czepiają się jak widać
i teraz. Za PiS-u. Wieść o nalocie na Maurzyce poszła w Polskę,
więc na Dożynkach Jasnogórskich braciszkowie nalewkami nie
handlowali. Ma ich też ponoć nie
być na Dożynkach Prezydenckich
w Spale. Brak szacunku dla tradycji, która na Ziemi Łowickiej
tak dzielnie i bohatersko jest podtrzymywana.

Zaś na „Biesiadzie”, gdyby
nawet na zakąskę był pasztet
z ostatniego w gminie Chąśno zająca, który naiwnie dał się złapać w sidła, bądź polędwiczka
z zaszlachtowanej sarny skubiącej oziminy, których przecież nie
posiała, to co? Zaraz wielkie halo?
Przecież kłusownictwo to też tradycja. Przez wieki kłusowano
niemal w całej Europie. Więc to
tradycja nie tylko nasza, ale ogólnoeuropejska. Można powiedzieć
unijna. Choć w Holandii Timmermansa od dawna nie kłusują, bo ostatnia żyjąca na wolności dzika zwierzyna została ubita
wieki temu, a lasy wycięto w pień.
I posadzono tulipany, które wyglądają ładniej niż rosochate sosny, a czyszcząc ziemię z ciężkich
metali sieją marchewkę, która
znakomicie z gleby to świństwo
wyciąga, by potem przesyłać ją
do niemieckich i francuskich supermarketów w Europie Środkowo-Wschodniej. I biznes się kręci. Jak rozbite, albo przynajmniej
mocno zużyte samochody z Niemiec. A Niemcy, zamiast dziękować Polakom za to, że za złom
jeszcze im płacą, to się czepiają
nie wiadomo czego. Przecież wychodzi na to, że to my im wypłacamy reparacje za wojenne szkody. Także w Kauflandach, Lidlach
i Rossmannach, bo zyski wracają do Vaterlandu. Twierdzą też,
że powinniśmy ich po rękach całować, bo przecież polskim bezrobotnym zapewnili pracę przy
układaniu towaru na półkach.
W piątki, świątki i nawet w niedziele. Takie dobre paniska. 

PttK|zaproszenienarajd

Śladem 10 Pułku Piechoty
Po raz 15. Oddział Polskiego
Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego w Łowiczu
zaprasza do udziału
w Rajdzie Szlakiem
Bojowym 10 Pułku Piechoty.
Zapisy trwają do 12 września.
W tym roku przewidziano
dwie trasy: pieszą i rowerową.
W ostatnim czasie w rajdzie
bierze udział blisko 150 osób.

niosły dotkliwe straty. Świadectwem ich walk są cmentarze wojenne w Nieborowie, Bednarach
i Kompinie.
Jak powiedział nam przewodnik PTTK i jednocześnie komandor rajdu Adam Szymański,
w tym roku przewidziano dwie
dość łatwe i niewymagające trasy: rowerową, o długości około
30 km, z Łowicza przez Arkadię,
Nieborów, Bednary, Kompinę,
Zabostów z powrotem Łowicza
oraz pieszą, o długości około 10
km, z Łowicza, przez Zabostów
do Kompiny, z możliwością bezpłatnego powrotu do Łowicza autokarem. Trasa piesza będzie prowadziła przez pola i łąki położone
po lewej stronie Bzury.
Turyści spotkają się o godz.
10.00 na Starym Rynku, aby 20
minut później wyruszyć w drogę.
Grupa rowerowa odwiedzi wymienione wyżej cmentarze, gdzie
na żołnierskich mogiłach zapali
znicze i złoży kwiaty. Uczestnicy rajdu spotkają się około godz.
13.00 na cmentarzu w Kompinie, gdzie przewodnicy PTTK
opowiedzą o Bitwie nad Bzurą

i udziale w tych walkach 10 Pułku. Po czym przejdą na pobliskie
boisko piłkarskie, gdzie zaplanowano ognisko z kiełbaskami i grochówką oraz konkursy z nagrodami, np. strzelanie z wiatrówki,
rzut granatem do celu, a także test
z wiedzy o bitwie nad Bzurą i 10
PP. Przewidziano także nagrody
dla najmłodszego i najstarszego
uczestnika rajdu oraz najliczniejszej grupy zorganizowanej.
Uzupełnieniem rajdu będzie
także spływ kajakowy z Łowicza
do Kompiny, liczba miejsc jest
jednak ograniczona, szczegółowe
informacje w sprawie uczestnictwa można uzyskać pod numerem
509-272-798.
Osoby chcące wziął udział
w rajdzie powinny do 12 września uiścić opłatę wpisową
w wysokości 5 zł – członkowie
PTTK i 8 zł – pozostali uczestnicy. Wpłaty przyjmowane są
w biurze PTTK na Starym Rynku w Łowiczu, można dokonać
ich także wpłacając pieniądze
na konto organizatora, nr konta:
49124033471111000028649285
z dopiskiem „Opłata za rajd”. tb

Walewice|78.rocznicabitwynadbzurą

uczniów Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Bielawach.
O godz. 12:00 będzie można obejrzeć uroczystą musztrę Stowarzyszenia 15. Pułku Ułanów Poznańskich, które pielęgnuje tradycję
i historię kawalerii.
W niedzielę, w godz. 11.-17.00
będzie można również zwiedzić
pałac w Walewicach i obejrzeć
otwartą dzień wcześniej wystawę
prac grupy Nowa Fala. oprac. ewr

Rajd odbędzie się w sobotę, 16
września. Jego celem jest przypomnienie historii 10 Pułku Piechoty oraz jego udziału w Bitwie
nad Bzurą, od której w tym roku
mija 78 lat. Pułk, który w okresie międzywojennym stacjonował w Łowiczu, rozpoczął kampanię wrześniową, w 1939 roku,
na stanowiskach obronnych nad
Notecią, po czym, wycofany
z tego rejonu, znalazł się w okolicach garnizonu. Kompanie
„Dziesiątki” rozlokowane nad
Bzurą w rejonie Kompiny i Patok
wzięły udział w ataku na zajęty przez wojska niemieckie rejon
Bednar. W czasie tych walk po-

Uroczystości pod pomnikiem
Jak co roku w drugi weekend
września w Walewicach odbędą
się obchody rocznicy Bitwy nad
Bzurą. Główne uroczystości zaplanowano na niedzielę 10 września.
Tego dnia część oficjalna rozpocznie się o godz. 10 powitaniem gości, pod pomnikiem Wielkopol-

skiej Brygady Kawalerii, gdzie
zostaną złożone kwiaty oraz odczytany będzie Apel Poległych.
Na godz. 10.30 zaplanowano polową mszę św. Po niej, o godz.
11.30, rozpocznie się inscenizacja nawiązującą do wydarzeń
z 1939 roku, przygotowana przez

reklAMA

Drodzy Rolnicy!
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Bielawy|JubileuszkołaGospodyńWiejskich

60 lat to piękny wiek
eLŻbieTa woLdan
-romanowicz
ela.woldan@lowiczanin.info

Uroczystości w sali dawnego
ośrodka kultury poprzedziła msza
św. bielawskim kościele pw. Nawiedzenia N.M.P.
Oficjalną część jubileuszu
otworzyły przewodnicząca KGW
w Bielawach Grażyna Małasińska (pełniąca tę funkcję od 36 lat)
i przewodnicząca Gminnej Rady
Kół Gospodyń Wiejskich w Bielawach Irena Białas. Po powitaniu
gości, w swoim okolicznościowym wystąpieniu przewodnicząca KGW Bielawy wspomniała, że
na przestrzeni dekad, w zależności od warunków życia, koło realizowało różne zadania, ale zawsze
przyświecała mu idea wspólnej
społecznej pracy dla dobra wsi,
kultywowania tradycji, pielęgnowania więzi rodzinnych oraz podtrzymywania życia religijnego.
Przewodnicząca podziękowała
tym, którzy na przestrzeni minionych lat współpracowali i współpracują z kołem obecnie: wójtowi,

radnym i urzędnikom, sołtysowi
i radzie sołeckiej oraz zarządowi
OSP Bielawy.
O założeniu koła gospodyń
wierszem opowiedziała gościom
Celina Szymańska („Gdy powstało nasze koło, to zrobiło się wesoło...”). Po niej głos zabrała wiceprzewodnicząca Anna Kaluga,
która przedstawiła zebranym zarys dziejów KGW w Bielawach,
kończąc swoje wystąpienie celnym podsumowaniem, które nagrodzono brawami: – 60 lat to
piękny wiek. W tym czasie my,
kobiety działające na wsi, przeżyłyśmy różne systemy społeczne
i polityczne, różną władzę. Przez
dziesiątki lat zmieniało się wszystko – myśmy zostały i jesteśmy takie same.
ordery dla matek
Podczas jubileuszowego spotkania nastąpiło uroczyste uhonorowanie zasłużonych pań z KGW
Bielawy najwyższym odznaczeniem przyznawanym członkiniom kół gospodyń za ich trud
włożony w wychowanie dzieci
oraz za społeczne zaangażowanie w życie wsi: Orderem Serca

elŻbIeTAWolDAn-roMAnoWIcz

Zawiązane w 1957 r. Koło Gospodyń Wiejskich
w Bielawach liczy sobie już 60 lat. W sobotę,
2 września, jego członkinie, wraz z licznym
gronem przyjaciół i gości, świętowały jubileusz.

Po dekoracji.nazdjęciu7z16pańodznaczonychwbielawachorderemserca–MatkomWsi.

Zofia Barbara Fabiszewska, Jadwiga Wasiak, Gabriela Latosiewicz, Magdalena Mirowska
i Anna Teresa Tęczyńska.
Z kolei Odznakami Honorowymi „Zasłużony dla Rolnictwa” odznaczono: Iwonę Kociak, Renatę Smelę i Beatę Wojciechowską.
W tym przypadku dekoracji pań
dokonał poseł na Sejm RP Paweł
Bejda. Z kolei Edward Gnat udekorował Irenę Białas i Grażynę
Małasińską odznakami „Za zasługi
dla Kółek Rolniczych”.

– Matkom Wsi. Dekoracji pań
dokonał Edward Gnat, przewodniczący Rejonowego Zarządu
Kółek i Organizacji Rolniczych,
wraz z wiceprzewodniczącą Rejonowej Rady Kobiet Jolantą
Perzyną. Odznaczone orderem
zostały: Beata Wojciechowska,
Ewa Wojciechowska, Jolanta
Kociak, Joanna Zimińska, Irena
Rutkowska, Elżbieta Knapińska,
Teresa Michalak, Renata Smela,
Celina Szymańska, Maria Dąbżał, Bogusława Wioletta Polak,

elŻbIeTAWolDAn-roMAnoWIcz

reklAMA

Pamiątkowe chochle. WtenwyjątkowysposóbzarządkGWwbielawachpodziękowałwszystkimczłonkiniom.

hisToria w Pigułce
kołoGospodyńWiejskich
wbielawachzostało
założonew1957r.przez
helenęrutkowskąiliczyło
20członkiń.Funkcję
przewodniczącejhelena
rutkowskapełniłaprzez
24lata–do1981r.od
początkuswegoistnieniakoło
angażowałosięworganizację
imprezkulturalnychdla
lokalnejspołeczności:
zabawtanecznych,balów
karnawałowych,Dnikobiet,
wycieczekkrajoznawczych.
Ponadtoorganizowanokursy
krojuiszycia,gotowania
ipieczenia.
W1981r.wybranonowy
zarządkoła,powierzając
funkcjęprzewodniczącej

GrażynieMałasińskiej,
skarbnikiemzostaławówczas
Wandanowak,asekretarzem
WładysławaWojciechowska.
Wlatach1981-1990wkole
organizowanebyłypokazy
pieczeniaciast,gotowania
potraw,układaniakompozycji
zsuchychkwiatów
orazstroikówświątecznych.
od2002r.kołobardzo
aktywnieuczestniczywwielu
uroczystościach(spotkaniach
noworoczno-opłatkowych,
ostatkach,obchodach
DniaMatki,sobótkach,
dożynkach,Święcie
Pieczonegoziemniakaitp).
organizowanesąwyjazdy
dokinaiwycieczki,m.in.
do:ciechocinka,Puław,

kazimierzaDolnego,
Warszawy,ŻelazowejWoli
iin.kołouczestniczyteż
wimprezachorganizowanych
przezstarostwoPowiatowe
włowiczuirejonowąradę
kobiet.8lipca2007r.koło
uroczyścieświętowało
50-lecieswegoistnienia.
obecniekGWbielawy
liczy22członkinie
i4seniorki.Przewodniczącą
jestGrażynaMałasińska,
zastępcąprzewodniczącej
Annakaluga,skarbnikiem
beataWojciechowska,
sekretarzemrenatasmela,
aczłonkiniązarząduIwona
kociak.GrażynaMałasińska
jestponadtoskarbnikiem
wGminnejradziekGW.

Jubileusz 60-lecia KGW stał się
też okazją do wyrażenia wdzięczności seniorkom koła: Wandzie
Nowak, Helenie Leduchowskiej,
Krystynie Majewskiej i Stanisławie Smeli. Przygotowano dla nich
statuetki, dyplomy oraz pisemne podziękowania, sprawiając im
tym wielką radość. Statuetkę, jako
wyraz wdzięczności ze strony
Gminnej Rady Kobiet i wójta Sylwestra Kubińskiego, otrzymała
natomiast przewodnicząca KGW
Grażyna Małasińska. Przy tej oka-
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zji wójt z wielkim uznaniem wypowiedział się o jej zasługach dla
życia społecznego całej gminy.
Panie: Daria Jóźwiak, Anna
Kaluga, Iwona Kociak, Zofia Nowak i Władysława Wojciechowska za zaangażowanie na rzecz
koła otrzymały pięknie wydane albumy kulinarne. Aktualnym
członkiniom koła rozdano dyplomy, pamiątkowe chochle i róże.
Chochle z grawerunkiem KGW
przygotowało także dla wójta Sylwestra Kubińskiego i kierownik
GOPS Teresy Kociak. Później
serdecznie powitano w kole jego
nowe członkinie: Annę Bagnoską,
Ewę Stasiak, Wiesławę Wilińską
i Renatę Rutkowską.
Ze strony gości posypały się
wyrazy uznania pod adresem jubilatek, życzenia i gratulacje.
W niektórych wystąpieniach odniesiono się do nalotu Urzędu Celno-Skarbowego na stoisko KGW
Chąśno na Biesiadzie Łowickiej
z 27 sierpnia i kary grożącej paniom za sprzedaż bimbru. Opozycyjny poseł Paweł Bejda (PSL)
puentował: – Usłyszałem tutaj, że
przez te 60 lat przeżyliście różne
rządy i chcę wam powiedzieć, że
ten rząd również przeżyjecie.
W imieniu starosty łowickiego
gratulacje składał paniom z KGW
Bielawy członek Zarządu Powiatu
Jacek Chudy. Przemawiali także
radny powiatowy Wojciech Miedzianowski, wójt Kubiński i inni
goście. Na ręce przewodniczącej
Małasińskiej wręczano okolicznościowe upominki (m.in. figurkę
św. Floriana od straży), listy gratulacyjne, kwiaty...
Obszerną galerię zdjęć z uroczystości zamieszczamy pod
tekstem na www.lowiczanin.info

14

www.lowiczanin.info

7września2017nr 36

Raport
Społeczeństwo|Gusprzewiduje,ilunasbędziezakilkalat

Mało nas, a będzie jeszcze mniej
wojciech.waligorski@lowiczanin.info

Pierwszy z tych dokumentów
to „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie łódzkim
w 2016 roku”, opracowany przez
Wojewódzki Urząd Statystyczny
w Łodzi, opublikowany w ostatnim dniu lipca. Wynika z niego, że rok ubiegły był kolejnym,
w którym ludność województwa
się zmniejszyła: ubyło 8,3 tysiąca
osób, co oznacza spadek o 0,3%.
Niby niewiele, ale ten spadek
trwa od lat i rezultat jest taki, że
w stosunku do roku 2010 w województwie ubyło już 57,1 tys.
osób, co daje 2,2%. To tak, jakby z mapy zniknęły Skierniewice
i Żychlin jednocześnie. Największy procentowy ubytek ludności
nastąpił w powiecie kutnowskim
– 0,7%, nieznaczny wzrost tylko
w powiecie skierniewickim.
Spadek jest tym bardziej niepokojący, że jego struktura skutkować będzie – o ile zdecydowanych efektów nie przyniesie
rządowa polityka wspierania
rodziny i urodzeń – kolejnymi
spadkami w latach następnych.
reklAMA

nazwa

Płeć
Ogółem

wiek
Ogółem
przedprodukcyjny

miasTo łowicz

produkcyjny
poprodukcyjny
mężczyźni Ogółem

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

4643

4558

4442

4324

4233

17409 17027 16664 16279 15937 15629 15348 15056 14782 14559 14388

4873

14242

14110

14011

13875

7815

7817

7793

7770

6529

4854
6756

4863
6931

4881
7116

4871
7276

4861
7405

4854
7497

4828
7610

4796
7704

4734
7775

7816

13 593 13 507 13 419 13 329 13 239 13 145 13 045 12 950 12 846 12 744 12 641 12 533 12 412 12 297 12 181
2502

2503

2510

2511

2507

2514

2501

2465

2453

2412

2362

2299

2220

2186

9145

8987

8811

8618

8429

8257

8099

7942

7806

7672

7590

7510

7458

7429

7360

1940

2018

2105

2201

2299

2381

2432

2507

2575

2619

2639

2661

2655

2648

2635

Ogółem

15 218 15 130 15 039 14 947 14 845 14 750 14 654 14 544 14 436 14 324 14 206 14 082 13 957 13 831 13 697

przedprodukcyjny

2365

2352

2360

2371

2360

2354

2340

2327

2331

2281

2231

2196

2143

2104

produkcyjny

8264

8040

7853

7661

7508

7372

7249

7114

6976

6887

6798

6732

6652

6582

6515

poprodukcyjny

4589

4738

4826

4915

4977

5024

5065

5103

5129

5156

5177

5154

5162

5145

5135

Ogółem

5 543

5 512

5 480

5 449

5 420

5 388

5 357

5 327

5 293

5 259

5 227

5 194

5 160

5 127

5 089

870

872

873

875

883

891

894

905

905

907

887

863

844

838

848

3331

3289

3235

3180

3131

3070

3025

2980

2936

2889

2868

2871

2859

2826

2785

poprodukcyjny
mężczyźni Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny
Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny
Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny

2047

1342

1351

1372

1394

1406

1427

1438

1442

1452

1463

1472

1460

1457

1463

1456

2 764

2 750

2 732

2 716

2 699

2 682

2 666

2 649

2 630

2 612

2 596

2 578

2 557

2 536

2 511

459

454

455

453

454

459

463

466

466

467

454

439

428

423

427

1852

1829

1794

1764

1732

1686

1650

1626

1605

1576

1571

1574

1556

1547

1528

453

467

483

499

513

537

553

557

559

569

571

565

573

566

556

2 779

2 762

2 748

2 733

2 721

2 706

2 691

2 678

2 663

2 647

2 631

2 616

2 603

2 591

2 578

411

418

418

422

429

432

431

439

439

440

433

424

416

415

421

1479

1460

1441

1416

1399

1384

1375

1354

1331

1313

1297

1297

1303

1279

1257

889

884

889

895

893

890

885

885

893

894

901

895

884

897

900

2 949

2 930

2 914

2 900

2 886

2 874

2 863

2 852

2 842

2 830

2 817

2 806

2 795

2 784

2 772

527

526

521

515

504

501

505

503

501

503

499

494

503

505

500

1831

1808

1784

1770

1756

1727

1712

1695

1687

1667

1643

1638

1601

1587

1571

591

596

609

615

626

646

646

654

654

660

675

674

691

692

701

1 464

1 452

1 442

1 434

1 423

1 413

1 407

1 399

1 391

1 380

1 370

1 362

1 358

1 352

1 349

przedprodukcyjny

264

260

256

249

246

248

249

243

245

246

243

245

252

254

250

produkcyjny

998

987

977

968

955

936

927

924

914

899

890

882

863

855

852

mężczyźni Ogółem

poprodukcyjny
Kobiety

2018

2508

produkcyjny

Ogółem

2017

przedprodukcyjny

przedprodukcyjny

Kobiety

2016

28 811 28 637 28 458 28 276 28 084 27 895 27 699 27 494 27 282 27 068 26 847 26 615 26 369 26 128 25 878

produkcyjny
poprodukcyjny
Kobiety

Ogółem

gmina bieLawy

woJciech
waLigórski

Bowiem spadła o 0,3% liczba
ludności w wieku przedprodukcyjnym i o 1,4% w wieku produkcyjnym, wzrost był jedynie
w grupie mieszkańców w wieku poprodukcyjnym – aż o 2,6%
– w wyniku czego ludzi w tym
wieku jest już w województwie
22,5% – to najwyższy odsetek
w Polsce! Na 100 osób w wieku
produkcyjnym przypada w województwie łódzkim już aż 65 osób
w wieku nieprodukcyjnym – o 3
więcej niż średnio w kraju.
Jeśli coś daje powód do bardzo ostrożnego optymizmu, to
wzrost liczby urodzeń: dzieci żywych urodziło się 22,8 tysiąca, co
oznacza wzrost o 3,1%. To tym
bardziej znaczące, że w roku 2015
odnotowywaliśmy jeszcze spadek w stosunku do 2014 – o 2,6%.
W skali całego kraju jest nawet
jeszcze nieco lepiej: wzrost wyniósł 3,5% wobec spadku o 1,6%
rok wcześniej. Współczynnik
dzietności wyniósł w roku ubiegłym w naszym województwie
1,32 dziecka na kobietę, wobec
1,26 rok wcześniej (w całym kraju 1,36 wobec 1,29) Czy ten lekki
trend wzrostowy, który prawdopodobnie należy wiązać z polityką
prorodzinną nowego rządu będzie
trwały – pokaże czas. Warto przy-

Liczba mieszkańców miasTa łowicza, gmin bieLawy i chĄŚno obecnie i Prognoza do 2030 roku

gmina chĄŚno

Główny Urząd Statystyczny opublikował
w ostatnich tygodniach dwa ciekawe opracowania,
z których możemy się wiele dowiedzieć o sytuacji
demograficznej w naszym regionie. Omawiamy je,
bo warto – pokazują aktualną sytuację i perspektywy
nie tylko dla województwa czy powiatu,
ale i dla każdej z naszych gmin z osobna.

Ogółem

202

205

209

217

222

229

231

232

232

235

237

235

243

243

247

1 485

1 478

1 472

1 466

1 463

1 461

1 456

1 453

1 451

1 450

1 447

1 444

1 437

1 432

1 423
250

przedprodukcyjny

263

266

265

266

258

253

256

260

256

257

256

249

251

251

produkcyjny

833

821

807

802

801

791

785

771

773

768

753

756

738

732

719

poprodukcyjny

389

391

400

398

404

417

415

422

422

425

438

439

448

449

454
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Liczba mieszkańców gm. domaniewice, kiernozia, kocierzew Płd. i łowicz obecnie i Prognoza do 2030 roku
nazwa

Płeć

gmina domaniewice

Ogółem

wiek
Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny

mężczyźni Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny
Kobiety

Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny

Ogółem

Ogółem

gmina kiernozia

przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny
mężczyźni Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny
Kobiety

Płd.
gmina kocierzew

łowicz

2024

2025

4 651

2020
4 652

2021
4 651

2022
4 647

4 646

4 644

4 643

2026
4 641

2027
4 637

2028
4 638

4 637

2030

911

915

917

911

933

946

954

963

961

967

955

951

947

950

935

2824

2819

2800

2782

2748

2726

2702

2688

2683

2671

2679

2677

2681

2674

2680

4 636

924

921

937

958

971

979

991

995

1000

1005

1007

1009

1010

1013

1021

2 271

2 266

2 264

2 258

2 256

2 253

2 249

2 247

2 248

2 246

2 243

2 243

2 244

2 245

2 245

469

476

482

485

496

500

505

507

505

505

494

491

483

484

478

1498

1492

1485

1464

1442

1428

1411

1405

1405

1399

1407

1409

1417

1415

1421

304

298

297

309

318

325

333

335

338

342

342

343

344

346

346

2 388

2 389

2 390

2 393

2 396

2 398

2 398

2 399

2 396

2 397

2 398

2 394

2 394

2 392

2 391

442

439

435

426

437

446

449

456

456

462

461

460

464

466

457

1326

1327

1315

1318

1306

1298

1291

1283

1278

1272

1272

1268

1264

1259

1259

620

623

640

649

653

654

658

660

662

663

665

666

666

667

675

3 462

3 442

3 423

3 404

3 386

3 371

3 357

3 343

3 328

3 311

3 297

3 285

3 270

3 254

3 241

621

617

614

610

603

616

610

597

582

574

568

565

554

550

563

2083

2063

2031

2008

1977

1954

1925

1927

1931

1923

1917

1900

1901

1890

1867

758

762

778

786

806

801

822

819

815

814

812

820

815

814

811

1 724

1 713

1 700

1 684

1 671

1 660

1 652

1 645

1 636

1 626

1 620

1 615

1 609

1 601

1 596

337

332

325

323

316

325

316

304

294

285

278

279

277

272

278

1142

1132

1119

1106

1090

1071

1061

1066

1062

1062

1060

1052

1049

1043

1034

256

255

265

264

275

275

280

279

282

284

283

286

284

1 720

1 715

1 711

1 705

1 698

1 692

1 685

1 677

1 670

1 661

1 653

1 645

przedprodukcyjny

284

285

289

287

287

291

294

293

288

289

290

286

277

278

285

produkcyjny

941

931

912

902

887

883

864

861

869

861

857

848

852

847

833

Ogółem

poprodukcyjny
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny
Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny

513

513

522

531

541

537

547

544

535

535

530

536

532

528

527

4 317

4 283

4 252

4 223

4 196

4 164

4 135

4 105

4 081

4 056

4 033

4 010

3 988

3 965

3 946

830

812

784

774

779

756

753

741

739

735

749

739

729

715

705

2619

2590

2579

2550

2516

2498

2458

2437

2416

2396

2361

2340

2320

2309

2287

868

881

889

899

901

910

924

927

926

925

923

931

939

941

954

2 201

2 176

2 158

2 138

2 119

2 099

2 080

2 057

2 040

2 024

2 008

1 995

1 985

1 971

1 961

416

407

386

386

392

384

387

383

387

392

400

393

382

374

371

1462

1452

1450

1435

1412

1388

1357

1343

1327

1310

1285

1281

1279

1274

1263

323

317

322

317

315

327

336

331

326

322

323

321

324

323

327

2 116

2 107

2 094

2 085

2 077

2 065

2 055

2 048

2 041

2 032

2 025

2 015

2 003

1 994

1 985

414

405

398

388

387

372

366

358

352

343

349

346

347

341

334

1157

1138

1129

1115

1104

1110

1101

1094

1089

1086

1076

1059

1041

1035

1024

545

564

567

582

586

583

588

596

600

603

600

610

615

618

627

Ogółem

7 684

7 708

7 735

7 765

7 796

7 831

7 868

7 906

7 943

7 982

8 021

8 061

8 103

8 139

8 173

przedprodukcyjny

1448

1447

1441

1464

1467

1483

1513

1548

1567

1588

1585

1583

1592

1599

1604

produkcyjny

4812

4829

4853

4842

4856

4845

4843

4811

4822

4806

4802

4826

4836

4827

4826

poprodukcyjny
mężczyźni Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny
Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny

1424

1432

1441

1459

1473

1503

1512

1547

1554

1588

1634

1652

1675

1713

1743

3 797

3 811

3 824

3 840

3 855

3 871

3 887

3 904

3 922

3 939

3 955

3 969

3 987

3 998

4 011

756

750

742

750

758

767

779

793

802

823

820

818

814

818

824

2585

2592

2603

2596

2590

2569

2572

2549

2560

2541

2526

2545

2558

2546

2545

456

469

479

494

507

535

536

562

560

575

609

606

615

634

642

3 887

3 897

3 911

3 925

3 941

3 960

3 981

4 002

4 021

4 043

4 066

4 092

4 116

4 141

4 162

692

697

699

714

709

716

734

755

765

765

765

765

778

781

780

2227

2237

2250

2246

2266

2276

2271

2262

2262

2265

2276

2281

2278

2281

2281

968

963

962

965

966

968

976

985

994

1013

1025

1046

1060

1079

1101

źródło:Głównyurządstatystyczny,http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/opracowania-eksperymentalne/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata-2017-2030,7,1.html

reklAMA

2029

1 723

poprodukcyjny

gmina

2019

249

mężczyźni Ogółem

Kobiety

2023

4 654

1 729

przedprodukcyjny

Ogółem

2018

4 655

245

produkcyjny

Kobiety

2017

4 659

1 738

Ogółem

poprodukcyjny
Ogółem

2016

nr 367września2017

pomnieć, że prostą zastępowalność pokoleń osiąga się dopiero
przy współczynniku 2,1.
Jak zachwiany jest, przypominający prawidłowo klasyczną piramidę, wykres obrazujący
zależność między ilością mieszkańców w województwie a ich
wiekiem – widać na rys. 1. Tam
także widać, w których grupach
wiekowych więcej jest w województwie kobiet niż mężczyzn.
Statystyczna matka w województwie łódzkim rodzi obec-

15

nie swe pierwsze dziecko w wieku prawie 28 lat, przeciętny wiek
matki rodzącej to lat 30. 33,6%
kobiet rodzi w wieku 30-34 lat,
niemal tyle samo (33,5%) – mając lat 25-29.
Wzmiankowaliśmy już, że w naszym województwie jest najwyższy w kraju odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym. Najwyższy też
jest, niestety, współczynnik umieralności (ilość zgonów w stosunku
do liczby mieszkańców) – wynosi
12,14%.
→

źródło:urządstatystycznywłodzi,http://lodz.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/
ludnosc/ludnosc-ruch-naturalny-i-migracje-w-wojewodztwie-lodzkim-w-2016-r-,5,5.
html

www.lowiczanin.info
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gmina

łyszkowice

Ogółem

wiek
Ogółem

gmina nieborów
gmina zduny

2028

2029

2030

6 631

6 620

6 608

6 599

6 590

6 576

6 568

6 560

6 552

6 544

1254

1260

1272

1263

1269

1270

1271

1258

1261

1255

produkcyjny

4165

4143

4129

4107

4062

4025

3999

3939

3915

3885

3862

3837

3819

3797

3772

poprodukcyjny

1279

1286

1300

1312

1336

1352

1361

1397

1421

1436

1444

1460

1483

1494

1517

3 259

3 254

3 247

3 243

3 240

3 236

3 234

3 229

3 225

3 221

3 214

3 209

3 201

3 195

3 186

Ogółem

631

634

617

614

623

627

631

642

641

650

650

650

643

646

650

2239

2219

2221

2210

2179

2154

2139

2102

2087

2062

2044

2033

2016

2004

1987

389

401

409

419

438

455

464

485

497

509

520

526

542

545

549

3 446

3 432

3 423

3 414

3 404

3 395

3 386

3 379

3 374

3 369

3 362

3 359

3 359

3 357

3 358

630

623

624

624

623

627

629

630

622

619

620

621

615

615

605

1926

1924

1908

1897

1883

1871

1860

1837

1828

1823

1818

1804

1803

1793

1785

890

885

891

893

898

897

897

912

924

927

924

934

941

949

968

Ogółem

9 401

9 408

9 413

9 421

9 430

9 438

9 449

9 458

9 467

9 472

9 481

9 485

9 486

9 484

9 481

przedprodukcyjny

1736

1745

1750

1768

1783

1793

1801

1812

1827

1837

1820

1813

1811

1841

1829

produkcyjny

5813

5770

5714

5651

5611

5569

5554

5527

5491

5454

5452

5425

5407

5368

5353

przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny
Ogółem
przedprodukcyjny

1852

1893

1949

2002

2036

2076

2094

2119

2149

2181

2209

2247

2268

2275

2299

4 529

4 533

4 535

4 539

4 544

4 548

4 554

4 556

4 561

4 562

4 560

4 557

4 554

4 552

4 549

849

857

860

875

886

890

912

918

919

930

924

915

925

931

935

3092

3072

3038

3004

2972

2946

2917

2895

2871

2839

2834

2825

2791

2780

2764

588

604

637

660

686

712

725

743

771

793

802

817

838

841

850

4 872

4 875

4 878

4 882

4 886

4 890

4 895

4 902

4 906

4 910

4 921

4 928

4 932

4 932

4 932

887

888

890

893

897

903

889

894

908

907

896

898

886

910

894

produkcyjny

2721

2698

2676

2647

2639

2623

2637

2632

2620

2615

2618

2600

2616

2588

2589

poprodukcyjny

1264

1289

1312

1342

1350

1364

1369

1376

1378

1388

1407

1430

1430

1434

1449

Ogółem

5 809

5 773

5 738

5 705

5 672

5 642

5 611

5 582

5 553

5 526

5 499

5 473

5 449

5 422

5 396

990

970

949

953

949

974

981

983

969

972

971

960

964

950

963

produkcyjny

3433

3426

3412

3365

3319

3250

3211

3175

3158

3125

3097

3088

3047

3034

3002

poprodukcyjny

1386

1377

1377

1387

1404

1418

1419

1424

1426

1429

1431

1425

1438

1438

1431

2 835

2 816

2 799

2 786

2 771

2 755

2 738

2 723

2 706

2 692

2 675

2 656

2 642

2 629

2 612

500

494

483

480

477

488

491

491

482

483

475

473

478

474

483

mężczyźni Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny
Ogółem
produkcyjny
poprodukcyjny
Ogółem
przedprodukcyjny

gmina boLimów

2027

1246

przedprodukcyjny

produkcyjny
poprodukcyjny
mężczyźni Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny
Ogółem
przedprodukcyjny

1869

1865

1857

1832

1804

1766

1741

1717

1706

1691

1675

1659

1640

1635

1612

466

457

459

474

490

501

506

515

518

518

525

524

524

520

517

2 974

2 957

2 939

2 919

2 901

2 887

2 873

2 859

2 847

2 834

2 824

2 817

2 807

2 793

2 784

490

476

466

473

472

486

490

492

487

489

496

487

486

476

480

1564

1561

1555

1533

1515

1484

1470

1458

1452

1434

1422

1429

1407

1399

1390

920

920

918

913

914

917

913

909

908

911

906

901

914

918

914

4 064

4 057

4 054

4 049

4 044

4 042

4 038

4 032

4 024

4 016

4 010

4 007

4 003

4 001

3 998

769

772

767

771

790

802

813

813

819

823

816

807

790

781

774

2447

2429

2417

2392

2360

2336

2311

2296

2276

2267

2257

2260

2275

2280

2285

848

856

870

886

894

904

914

923

929

926

937

940

938

940

939

1 976

1 969

1 965

1 961

1 958

1 960

1 956

1 954

1 949

1 948

1 947

1 947

1 949

1 950

1 951

376

378

382

390

399

406

421

423

426

432

433

417

411

403

399

1328

1315

1303

1285

1268

1261

1237

1230

1212

1206

1192

1207

1214

1222

1236

272

276

280

286

291

293

298

301

311

310

322

323

324

325

316

2 088

2 088

2 089

2 088

2 086

2 082

2 082

2 078

2 075

2 068

2 063

2 060

2 054

2 051

2 047

393

394

385

381

391

396

392

390

393

391

383

390

379

378

375

1119

1114

1114

1107

1092

1075

1074

1066

1064

1061

1065

1053

1061

1058

1049

576

580

590

600

603

611

616

622

618

616

615

617

614

615

623

Ogółem

6 185

6 153

6 124

6 096

6 067

6 039

6 010

5 979

5 945

5 916

5 885

5 852

5 819

5 784

5 747

przedprodukcyjny

1100

1100

1109

1091

1083

1090

1081

1078

1079

1048

1024

1011

1005

984

975

produkcyjny
poprodukcyjny

sanniki

2026

6 644

przedprodukcyjny

gmina

2025

1238

poprodukcyjny

produkcyjny

3813

3761

3694

3658

3596

3532

3475

3438

3363

3352

3344

3319

3286

3271

3250

poprodukcyjny

1272

1292

1321

1347

1388

1417

1454

1463

1503

1516

1517

1522

1528

1529

1522

2 975

2 958

2 947

2 935

2 922

2 913

2 907

2 896

2 879

2 867

2 856

2 840

2 826

2 809

2 794

560

561

566

555

546

551

555

549

551

534

525

512

513

498

496

2008

1983

1956

1946

1918

1889

1856

1846

1796

1796

1788

1782

1767

1768

1757

407

414

425

434

458

473

496

501

532

537

543

546

546

543

541

3 210

3 195

3 177

3 161

3 145

3 126

3 103

3 083

3 066

3 049

3 029

3 012

2 993

2 975

2 953

540

539

543

536

537

539

526

529

528

514

499

499

492

486

479

1805

1778

1738

1712

1678

1643

1619

1592

1567

1556

1556

1537

1519

1503

1493

865

878

896

913

930

944

958

962

971

979

974

976

982

986

981

mężczyźni Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny
Kobiety

2024

6 657

mężczyźni Ogółem

Ogółem

2023

1241

poprodukcyjny

Kobiety

2022

6 670

produkcyjny

Ogółem

2021

1257

przedprodukcyjny

Kobiety

2020

6 686

poprodukcyjny

Ogółem

2019

1261

przedprodukcyjny

Kobiety

2018

6 705

produkcyjny

Ogółem

2017

przedprodukcyjny

mężczyźni Ogółem

Kobiety

2016

Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny

źródło:Głównyurządstatystyczny,http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/opracowania-eksperymentalne/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata-2017-2030,7,1.html

reklAMA

W rezultacie wskaźnik przyrostu naturalnego wynosi -2,98
promila (średnio w Polsce -0,15
promila). Najgorzej jest w samej
Łodzi (-5,04 promila) i w powiecie kutnowskim (-4,63 promila).
Dodatni przyrost naturalny mają
w naszym województwie tyl-

ko powiat bełchatowski i miasto
Skierniewice (odpowiednio 0,92
i 0,63 promila).
W roku 2016 zawarto w województwie łódzkim 11,7 tys. małżeństw, co oznacza 2,2% więcej
niż w 2015 i jest to trzeci rok z rzędu, kiedy ta liczba wzrasta. Ale zła

Liczba mieszkańców miasTa i gminy głowno, sTryków
nazwa

Płeć
Ogółem

miasTo głowno

Płeć

wiek

2016

2017

2018

2019

2020

14 534

14 467

14 393

14 319

14 242

przedprodukcyjny

2311

2318

2296

2283

2279

produkcyjny

8739

8531

8396

8272

8124

poprodukcyjny

3484

3618

3701

3764

3839
6 739

Ogółem

mężczyźni Ogółem

Kobiety

6 882

6 847

6 809

6 773

przedprodukcyjny

1191

1192

1178

1165

1158

produkcyjny

4631

4524

4473

4425

4356

poprodukcyjny

1060

1131

1158

1183

1225

Ogółem

7 652

7 620

7 584

7 546

7 503

1120

1126

1118

1118

1121
3768

przedprodukcyjny

Ogółem

produkcyjny

4108

4007

3923

3847

poprodukcyjny

2424

2487

2543

2581

2614

4 839

4 828

4 815

4 804

4 794

Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny

gmina głowno

nazwa

poprodukcyjny
mężczyźni Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny
Kobiety

Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny

Ogółem

miasTo i gmina sTryków

Liczba mieszkańców gmin łyszkowice, nieborów, zduny, boLimów i sanniki obecnie i Prognoza do 2030 roku

Ogółem

813

819

822

3007

2977

2959

979

990

995

1008

1013

2 417

2 405

2 391

2 381

2 369

428

428

421

422

427

1645

1626

1618

1600

1588

344

351

352

359

354

2 422

2 423

2 424

2 423

2 425

396

395

392

397

395

1391

1389

1389

1377

1371

635

639

643

649

659

12 418

12 454

12 490

12 527

12 562
2254

2237

2237

2243

2242

7616

7558

7503

7469

7411

poprodukcyjny

2565

2659

2744

2816

2897
6 131

6 082

6 090

6 100

6 115

przedprodukcyjny

1194

1183

1179

1167

1171

produkcyjny

4102

4083

4052

4034

4002

786

824

869

914

958

Ogółem

6 336

6 364

6 390

6 412

6 431

przedprodukcyjny

1043

1054

1064

1075

1083
3409

produkcyjny

3514

3475

3451

3435

poprodukcyjny

1779

1835

1875

1902

1939

Ogółem

4 514

4 505

4 497

4 489

4 480

przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny
mężczyźni Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny
Kobiety

823
3015

produkcyjny

poprodukcyjny
Kobiety

824
3036

przedprodukcyjny

mężczyźni Ogółem

Ogółem

gmina dmosin

16

Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny

767

764

763

763

778

2749

2728

2708

2683

2640

998

1013

1026

1043

1062

2 226

2 224

2 217

2 215

2 207

396

397

396

403

410

1513

1511

1503

1485

1463

317

316

318

327

334

2 288

2 281

2 280

2 274

2 273

371

367

367

360

368

1236

1217

1205

1198

1177

681

697

708

716

728

źródło:Głównyurządstatystyczny,http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/opracowania

www.lowiczanin.info



wiadomość jest taka, że rozwiodło
się aż 4,1 tysiąca par – aż o 7,4%
więcej niż rok wcześniej.
dokładnie
dla każdej gminy
Dane analogiczne do wykorzystanych we wzmiankowanym

wyżej opracowaniu zbierano
w całej Polsce, co dało podstawy
do opracowania prognozy, opublikowanej kilka dni temu przez
Główny Urząd Statystyczny pn.
„Prognoza ludności gmin na lata
2017-2030”. Jako punkt wyjścia
statystycy przyjęli stan ludności

i gminy dmosin obecnie i Prognoza do 2030 roku
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

w ostatnim dniu ubiegłego roku.
Biorąc potem pod uwagę liczne czynniki (dynamika urodzeń
i zgonów, migracje i in.) prognozują ilu będzie mieszkańców
w każdym z nadchodzących lat
w każdej gminie w Polsce. My
wyselekcjonowaliśmy dla Pań-

stwa dane dotyczące wszystkich
gmin na naszym terenie.
Obraz jest jednoznaczny: będzie nas w najbliższych latach
ubywało, ale w jakim tempie ten
ubytek będzie się dokonywał,
czy dotknie bardziej kobiet, czy
mężczyzn, w których latach naj-

nr 367września2017

bardziej, które gminy odczują go
mocniej, a które słabiej, jak będą
się kształtować poszczególne
grupy wiekowe – wyczytacie
Państwo w załączonych obok,
obszernych tabelach.
Życzymy interesującej lektury!
wal

17

obrazjestjednoznaczny:
będzienaswnajbliższych
latachubywało.

Liczba mieszkańców gmin bedLno, oPorów, Pacyna oraz miasTa i gminy ŻychLin obecnie i Prognoza do 2030 r.
2030

nazwa

14 165 14 088 14 007 13 923 13 839 13 749 13 658 13 567 13 475 13 374

Płeć
Ogółem

wiek
Ogółem

2237

2222

2216

2196

2182

2100

2060

2020

1987

przedprodukcyjny

8033

7943

7842

7730

7618

7540

7505

7449

7410

7360

produkcyjny

3874

3908

3943

3977

4025

4027

4053

4058

4045

4027

6 700

6 668

6 632

6 595

6 556

6 515

6 471

6 427

6 384

6 336

1145

1127

1121

1121

1117

1112

1075

1057

1033

1018

4318

4272

4206

4135

4070

4023

3997

3974

3963

3944

1237

1269

1305

1339

1369

1380

1399

1396

1388

1374

7 465

7 420

7 375

7 328

7 283

7 234

7 187

7 140

7 091

7 038

1113

1110

1101

1095

1079

1070

1025

1003

987

969

gmina bedLno

2258

mężczyźni

poprodukcyjny
Ogółem
przedprodukcyjny

4 686

4 670

1091

1094

1105

1112

2 309

2 301

2 291

2 281

432

426

424

417

420

421

418

407

410

403

1555

1559

1540

1528

1515

1510

1506

1511

1500

1497

372

366

377

386

388

387

385

383

381

381

2 425

2 424

2 421

2 418

2 413

2 406

2 402

2 398

2 395

2 389

388

383

394

393

387

387

392

400

404

404

1371

1369

1351

1348

1341

1323

1304

1287

1267

1254

666

672

676

677

685

696

706

711

724

731

Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny

gmina oPorów

1083
2 318

poprodukcyjny
mężczyźni

Kobiety

Ogółem

Ogółem

1164

1161

1146

1139

1134

1105

1097

1087

1075

3954

3927

3912

3901

3884

3900

3894

3882

3901

gmina Pacyna

1169

403

390

390

392

387

1680

1668

1653

1624

1610

405

411

428

432

446

450

469

491

519

520

531

539

536

544

547

2 742

2 721

2 700

2 683

2 662

2 639

2 621

2 602

2 585

2 565

2 544

2 524

2 503

2 485

2 466

387

380

381

377

379

382

379

387

372

367

358

347

350

342

338

1502

1480

1455

1422

1395

1371

1350

1309

1308

1297

1290

1272

1233

1218

1205

853

861

864

884

888

886

892

906

905

901

896

905

920

925

923

2 610

2 594

2 579

2 565

2 551

2 539

2 525

2 512

2 498

2 485

2 472

2 457

2 444

2 430

2 414

464

465

466

468

470

465

469

463

456

457

448

444

437

434

423

1606

1590

1561

1542

1521

1499

1476

1464

1449

1431

1426

1417

1407

1389

1380

540

539

552

555

560

575

580

585

593

597

598

596

600

607

611

1 282

1 273

1 266

1 259

1 249

1 242

1 235

1 228

1 220

1 213

1 204

1 191

1 180

1 167

1 156
209

224

219

217

211

762

756

748

742

poprodukcyjny

180

178

181

183

186

195

199

204

208

212

215

210

207

208

205

1 328

1 321

1 313

1 306

1 302

1 297

1 290

1 284

1 278

1 272

1 268

1 266

1 264

1 263

1 258

225

224

224

227

229

227

227

231

228

230

224

225

220

223

214

Ogółem
produkcyjny

743

736

718

707

699

690

682

672

665

657

661

655

651

641

638

poprodukcyjny

360

361

371

372

374

380

381

381

385

385

383

386

393

399

406

3 642

3 599

3 558

3 515

3 477

3 437

3 398

3 361

3 325

3 286

3 249

3 215

3 180

3 143

3 107

559

549

554

553

552

548

551

544

538

531

514

502

485

463

455

2216

2175

2129

2079

2041

2001

1936

1891

1859

1823

1804

1786

1762

1732

1694

Ogółem

poprodukcyjny
Ogółem
przedprodukcyjny
produkcyjny

996

1040

1082

1124

1151

1177

1195

1212

1237

1235

6 450

6 467

6 483

6 495

6 508

6 522

6 534

6 546

6 555

6 558

1109

1111

1114

1093

1091

1089

1074

1057

1041

1024

przedprodukcyjny

poprodukcyjny
Kobiety

403
1707

765

produkcyjny

3979

402
1728

774

7282
mężczyźni

403
1773

227

7268

3388

403
1811

784

7290

6 211

405
1846

228

7292

3365

400
1867

792

7262

6 206

402
1893

232

7291

3305

413
1904

242

7297

6 203

419
1929

794

7299

3263

427
1941

809

7331

6 200

2815

238

7360

3232

2842

241

przedprodukcyjny

6 195

2886

822

2099

3178

2940

241

2128

6 191

2970

835

2154

3141

3004

242

2179

6 182

3036

843

2223

3079

3082

241

2230

6 170

3161

854

2239

3019

3217

863

2275

6 158

3262

239

2275

2956

3315

produkcyjny

2278

6 144

3359

przedprodukcyjny

przedprodukcyjny

12 594 12 625 12 653 12 677 12 699 12 717 12 734 12 749 12 761 12 769

3409

1470

4 699

1073

725

3443

2 544

4 711

2 323

734
1469

4 724

1063

740

2 560

4 736

2 331

737

1456

4 749

1053

761

2 579

4 762

2 341

770

1444

4 775

1038

774

2 597

4 784

2 351

790

1427

poprodukcyjny

1038

782

2 614

produkcyjny

2 359

787

1421

3416

807

779

2 630

2653

2751

779

1424

3447

814

794

2 649

2657

2767

799

1397

3475

807

5 010

814

2 667

2662

2798

5 045

1361

2654
810

5 082

2 683

3508

2810

2030

5 121

1336

3517

808

2029

5 158

2 701

2647

2833

2028

5 195

1334

2656
807

2027

5 234

2 713

3548

2856

2026

5 269

1316

2638
810

2025

5 304

2 727

3595

2876

2024

5 340

1292

2638
818

2023

5 375

2 745

3636

2891

2020

1272

3671

809
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Gmina Nieborów|oświadczeniamajątkowezarok2016

W kieszeni urzędników i radnych

Kontynuujemy cykl tekstów poświęconych
oświadczeniom majątkowym, które składali
– według stanu na koniec grudnia 2016 roku
– samorządowcy naszego regionu. Tym razem
dotyczą one władz i radnych gminy Nieborów.
 Wójt gminy Nieborów, Andrzej Werle, w oświadczeniu
majątkowym za 2016 rok wykazał oszczędności zgromadzone
wspólnie z żoną Danutą, w wysokości 18.370 zł (w roku 2015
– 16.450 zł, w roku 2014 – 12.400
zł, w 2013 roku – 14.734 zł) oraz
nieruchomości posiadane na zasadzie współwłasności z żoną
i córką: dom o powierzchni 100
m² i wartości 90 tys. zł oraz działkę siedliskową o pow. 0,3961 ha
zabudowaną domem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi o wartości 300 tys. zł.
Z tytułu wykonywanej pracy osiągnął dochód 133.033,43
zł (w 2015 roku – 133.061 zł,
w 2014 – 133.060 zł, w 2013
– 132.570,34 zł), emerytury częściowej – 39.405,82 zł
(w 2015 roku 39.282,86 zł,
w 2014 – 9.765,39 zł) ryczałt za
pracę w zarządzie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka”
– 300 zł (w 2015 roku – 200 zł,
zaś w 2014 roku otrzymał 1.980
zł za pracę w Łowickiej Grupie
Rybackiej).
Wśród mienia ruchomego wójt
wykazał posiadanie samochodu Ford Mondeo z 2009 roku
o wartości 25 tys. zł (w 2015 – 32
tys. zł, w 2014 – 40 tys. zł), Renault Megane z 1997 roku o wartości poniżej 10 tys. zł i ciągnika
T-25A z 1988 roku o wartości poniżej 10 tys. zł.
Spłaca kredyt konsumencki
w Banku Spółdzielczym Ziemi
Łowickiej w Nieborowie na remont domu, na koniec 2016 roku
pozostało 8.300 (w 2015 roku
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– 15.500 zł, w 2014 – 21.500,
w 2013 – 27,5 tys. zł).
 Sekretarz gminy Adam Janiak wykazał oszczędności
w
wysokości
97.600
zł
(w 2015 r. – 118.500 zł, w 2014
– 30.850 zł, w 2013 – 10,8 tys. zł),
posiadanie domu o pow. 130 m²
i wartości 100 tys. zł oraz gospodarstwa rolnego o profilu mlecznym o pow. 10,8776 ha i wartości 200 tys. zł, z którego osiągnął
przychód 77.500 zł (w 2015 roku
– 81.300 zł, w 2014 – 91.500 zł)
i dochód w wysokości 19.300 zł
(w 2015 roku – 20.500 zł, w 2014
– 22.900 zł, w 2013 – 19,5 tys. zł).
Dochody, które osiągnął, to:
z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy – 101.595,98 zł
(w 2015 roku – 98.141,25 zł,
w 2014 – 91.645,62 zł, w 2013
– 106.472,27 zł).
Wśród mienia ruchomego
wymienił: samochód osobowy
Opel Astra Classic z 1999 roku
(współwłasność z żoną), samochód osobowy Opel Astra z 2013
roku, ciągnik rolniczy Case JX90
z 2011 roku. W roku 2014 wymieniał także inne pojazdy: Fiata
Siena z 2000 roku, Volkswagena
Polo z 2000 roku.
W oświadczeniu nie ma informacji o zobowiązaniach finansowych.
 Skarbnik
gminy Renata
Sobczak wykazała posiadanie
oszczędności 31.100 zł (w 2015
roku – 42.300 zł, w roku 2014
– 98 tys. zł, w roku 2013 – 128
tys. zł), współwłasności domu

mieszkalnego o pow. 110 m²
o wartości 90 tys. zł z 1983 roku,
gospodarstwa rolnego o pow.
1,196 ha i wartości 20 tys. zł,
z którego nie osiągnęła dochodu.
Odnotowała przejęcie przez gminę działki o pow. 233 m² z przeznaczeniem pod drogę.
Osiągnęła dochód z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy
w wysokości 147.835,90 zł,
na kwotę tę składa się wynagrodzenie oraz nagroda jubileuszowa
(w 2015 roku zarobiła 100.916,48
zł, w 2014 – 96.302,32 zł, w 2013
– 91.418,70 zł). Wśród mienia
ruchomego wykazała posiadanie przez męża samochodu Opel
Astra z 2005 roku i wartości ok.
6 tys. zł.
Posiada zobowiązania finansowe: 4 tys. zł na rachunku ROR
w PKO BP (bez zmian w stosunku do 2015, 2014 i 2013 roku) oraz
5,5 tys. zł (w 2015 roku – 2.600
zł, w 2014 – 20 tys. zł, w 2013
– 12 tys. zł) pożyczki w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej.

Przewodniczący
Rady
Gminy Nieborów tadeusz
Kozioł wykazał posiadanie
na zasadach współwłasności małżeńskiej oszczędności
w kwocie 35.455,15 zł (w 2015
roku – 46.525,18 zł, w 2014
– 19.145,14 zł, w 2013 – 29.625,37
zł), współwłasności z żoną domu
o powierzchni 120 m² o wartości 100 tys. zł oraz gospodarstwa
rolnego o powierzchni 4,26 ha
i wartości 45 tys. zł, z którego
osiągnął przychód w wysokości
7,2 tys. zł (w 2015 roku – 8.7 tys.
zł, w roku 2014 – 14.700 zł) i dochód – 1,9 tys. zł (w 2015 roku
– 2,8 tys. zł, 2014 – 4.200 zł).
W 2015 roku osiągnął dochody: 53.818,48 zł z tytułu pełnionej funkcji prezesa
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nieborowie

(w 2015 roku – 51.613,63 zł,
w roku 2014 – 50.898,68 zł,
w 2013 roku – 51.641,98 zł),
14.520 zł, z diet radnego (w 2015
roku – 14.520 zł, w 2014 – 5.646
zł, w 2013 – 4.872 zł).
Wśród mienia ruchomego wykazał posiadanie: Volkswagena
Polo z 2007 roku o wartości 11
tys. zł (w 2015 roku – 11,5 tys. zł,
w 2014 – 12.500 zł oraz Volkswagena Turon z 2005 roku o wartości 17 tys. zł (w 2015 roku 18 tys.
zł, w 2014 – 19.500 zł).
Nie wykazał zobowiązań finansowych przekraczających 10
tys. zł.
 Grzegorz Baczyński nie
wykazał oszczędności (w 2014
r. miał zgromadzone 87.812,82
zł). Posiada na prawach współwłasności: dom mieszkalny o powierzchni 200 m² i wartości 300
tys. zł, mieszkanie o powierzchni 42 m² o wartości 300 tys. zł,
działki o pow. 1100 m² o wartości 30 tys. zł oraz o pow. 1850 m²
o wartości 50 tys. zł.
Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej uzyskał dochód w wysokości 20.038 zł,
(w 2015 roku – 18.743,12 zł,
w 2014 – 29.098 tys. zł), z tytułu zatrudnienia w Hotelu Sheraton w Warszawie – 73.241,56 zł
(w 2015 roku, 70.546,12 zł,
w 2014 – 70.076,75 zł) oraz z diet
radnego – 5.040 zł (w 2015 roku
4.872 zł, w 2014 – 420 zł). Wykazał także posiadanie samochodu osobowego Honda Civic IX
z 2012 roku. Nie wykazał zobowiązań finansowych o wartości
przekraczającej 10 tys. zł.

Henryk
Bakalarski
w świadczeniu za 2016 rok wykazał oszczędności 167.020 zł
(w 2015 roku – 116 tys. zł, w 2014
– 76.200 zł, w 2013 – 50.400 zł)
i posiadanie obligacji Getin No-

ble Bank S.A. w ilości 44 sztuk
o wartości 47 tys. zł.
Posiada, na prawach współwłasności z żoną, dom o powierzchni 120 m² o wartości 360
tys. zł, działkę o powierzchni 0,9
ha, budynek gospodarczy o pow.
68 m² oraz las o pow. 0,43 ha.
W oświadczeniu z 2016 roku, podobnie jak rok wcześniej, nie podał ich wartości, pisząc „wartość
wg cen rynkowych”. W oświadczeniu za 2014 rok ujawnił, że
wartość budynku to 68 tys. zł,
a lasu – 15 tys. zł.
Wykazał dochody: 132.494,09
zł (w 2015 roku – 125.635,62 zł,
w 2014 – 125.398,70 zł, w 2013
– 135.992,13 zł ) z tytułu zatrudnienia w Kolejach Mazowieckich
Sp. z o.o. w Warszawie na stanowisku naczelnika sekcji, z tytułu otrzymywanych diet radnego
4.872 zł (w 2015 roku – 4.999 zł).
Wśród mienia ruchomego
o wartości powyżej 10 tys. zł. wykazał posiadanie samochodu osobowego Mazda 3GT z 2010 roku,
nie wykazał zobowiązań pieniężnych powyżej 10 tys. zł.
 Barbara
Kostusiak nie
wykazała oszczędności. Posiada dom mieszkalny o pow. 290
m² i wartości 330 tys. zł (w 2015
roku – 250 tys. zł). Wykazała dochód z tytułu otrzymywanej emerytury w wysokości 32.332 zł
(w 2015 roku – 32.195,64 zł,
w 2014 – 31.752,08 zł) oraz diet
radnego – 5.640 zł (w 2015 roku
– 5.640 zł). Wśród mienia ruchomego wymieniła posiadanie samochodu osobowego Mercedes
C220 z 1996 roku. Nie wykazała zobowiązań finansowych powyżej 10 tys. zł w oświadczeniu
z 2015 roku wykazała 14 tys. zł.
pozostające do spłaty z tytułu zaciągniętej w kasie zapomogowo-pożyczkowej pracowników
szkół i przedszkoli w Łowiczu.

Na koniec roku 2016 minionym
zobowiązania tego w oświadczeniu nie było.

 Andrzej Krokocki wykazał: oszczędności w wysokości
25 tys. zł (podobnie jak w 2015,
2014 i 2013 roku), współwłasność
domu o powierzchni 150 m²
o wartości 295 tys. zł. Osiągnął
dochody: 52.105,95 zł (w 2015
roku – 49.704,83 zł, w 2014
– 43.266,53 zł, w 2013
– 32.517,54 zł) z tytułu zatrudnienia w Kolejach Mazowieckich
w Warszawie oraz 5.040 zł
(w 2015 r. – tyle samo, w 2014
– 4.914 zł. w 2013 – 4.788 zł )
z tytułu otrzymywanych diet
radnego. Wykazał posiadanie
samochodu osobowego Volkswagen Touran z 2008 roku. Nie
wykazał posiadania innego mienia ruchomego ani zobowiązań
pieniężnych powyżej wartości
10 tys. zł.
 Krzysztof Kubel nie wykazał oszczędności, wykazał za to
współwłasność domu mieszkalnego o powierzchni 72 m² i wartości
120 tys. zł. W 2015 r. uzyskał dochód z tytułu zatrudnienia w JSE
Warszawa Zachód – 61.008,37 zł
(w 2015 r. – 37.078,61 zł, w 2014
– 48.644,86 zł) oraz pracy radnego gminy – 4.956 zł (w 2015 roku
– 420 zł).
W oświadczeniu wykazał posiadanie samochodów osobowych Seat Toledo z 2003 roku
oraz Saab 9,3 z 2008 roku. Nie
wykazał posiadania mienia ruchomego ani zobowiązań pieniężnych powyżej wartości 10
tys. zł.
 mariusz Lepieszka nie wykazał oszczędności, wykazał zaś
posiadanie domu mieszkalnego
o powierzchni 60 m² o wartości
40 tys. zł, gospodarstwa rolne-
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go o powierzchni 4,55 ha i wartości 160 tys. zł, z czego osiągnął
dochód w wysokości 3.142 zł
(w 2015 roku – 3.230 zł, w 2014
– 3.559,32 zł). Oprócz tego wykazał dochody: 32.596,26 zł
(w 2015 roku – 33.621 zł, w 2014
– 36.650,06 zł) z tytułu renty
i 4.956 zł (w 2015 roku – 4.996
zł, w 2014 – 420 zł) z tytułu pełnienia funkcji radnego. Nie wykazał mienia ruchomego, wykazał za to kredyt hipoteczny
w wysokości 22.791,48 zł
(w 2015 roku – 24.600 zł, w 2014
– 51 tys. złotych).
Jacek makowski wykazał posiadanie oszczędności 15.866,22 zł (w 2015 roku
– 102.932,08 zł), domu mieszkalnego o pow. 150 m² i wartości
90 tys. zł, gospodarstwa rolnego
o pow. 14,11 ha i wartości 350
tys. zł, z którego osiągnął przychód 120 tys. zł i dochód w wysokości 45 tys. zł (w 2015 roku
– 10 tys. zł). W roku 2015 uzyskał
dochód, z diet radnego – 4.788 zł
(w 2015 roku – 4.788 zł), darowizny – 19 tys. zł, dopłat z ARiMR
– 22.823,80 zł.
Radny wykazał posiadanie
traktora Ursus 5314 o wartości
20 tys. zł na zasadach współwłasności z bratem, przyczepy rolniczej – 30 tys. zł, prasy rolującej
o wartości 53 tys. zł, ładowarki
przegubowej o wartości 155 tys.
zł. Wykazał także zobowiązanie
kredytowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w wysokości 121.965 zł.


 Józef miziołek nie wykazał
oszczędności (w 2015 roku było
to 4.641,30 zł), wykazał posiadanie na prawach współwłasności
domu mieszkalnego o pow. 36
m² i wartości 20 tys. zł.
W 2015 roku osiągnął dochody: 13.635,68 zł (w 2015 roku
– 13.432,08 zł, w roku 2014
– 13.037,76 zł, w 2014 roku
– 12.742,50 zł) z tytułu otrzymywanej emerytury, 5.040 zł
(w 2015 roku – 5.040 zł, w roku
2014 – 5.070 zł, w 2013 roku
– 5.040 zł) z tytułu otrzymywanych diet radnego. Radny nie wy-
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kazał mienia ruchomego oraz
zobowiązań kredytowych o wartości większej niż 10 tys. zł.
 Krzysztof
Osóbka wykazał oszczędności w wysokości 90.277,82 zł (w 2015 roku
– 36.890,20 zł, w 2014 – 11.650
zł), posiadanie domu mieszkalnego o pow. 183,10 m² o wartości 340 tys. zł, mieszkania o pow.
54,75 m² o wartości 209 tys. zł,
gospodarstwa rolnego o powierzchni 7,22 ha i wartości 200
tys. złotych.
W oświadczeniu wykazał dochody: 58.150,86 zł (w 2015
roku – 53.820,04 zł, w 2014
– 51.671,61) z tytułu zatrudnienia w WODR Skierniewice,
551,28 zł (w 2015 roku – 2.100 zł,
w 2014 – 1.512 zł) z tytułu pracy
w Biurze Rachunkowym Fakt,
5.452 zł (w 2015 roku – 5.546 zł,
w 2014 – 470 zł) z tytułu diet radnego, 3.885,87 zł (w 2015 roku
– 2.078,80 zł, w roku – 8.156,93
zł) z tytułu otrzymywanych dopłat z ARiMR. Ponadto wykazał
6.615,37 zł straty z tytułu prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej obejmującej
m.in. szkolenia BHP. W odróżnieniu od roku 2015 nie wykazał
dochodów uzyskanych z tytułu
najmu prywatnego mieszkania,
w 2015 roku było to 8.917 zł
(w roku 2014 – 10.288,28 złotych).
Wśród posiadanego mienia
ruchomego wykazał: Audi A4
1,9 TDI z 2007 roku o wartości
25 tys. zł (w 2015 roku – 30.800
zł, w roku 2014 – 32 tys. zł) oraz
Hondy ST1300 z 2010 roku
o wartości 25 tys. zł (w 2015 roku
– 28 tys. zł). Pojazdy te posiada
na prawie współwłasności. Nie
wykazał posiadania zobowiązań
kredytowych o wartości powyżej 10 tys. zł (w roku 2014 było to
6.602,93 zł).
 tomasz Papiernik wykazał
posiadanie oszczędności 8 tys. zł
(w 2015 roku – 12 tys. zł). Nie
wykazał posiadania domu mieszkalnego czy mieszkania. W 2016
roku osiągnął dochód: 37.084,73
zł (w 2015 – 36.683,27 zł, w 2014

– 38.384,01) zł z tytułu zatrudnienia w Greiner Packaging Sp.
z. o.o. w Teresinie oraz 4.536 zł
(w 2015 roku – 4.828 zł, w 2014
– 420 zł) z diet radnego.
Nie wykazał zobowiązań finansowych przekraczających 10
tys. zł, wśród mienia ruchomego wykazał zaś posiadanie samochodu osobowego Mazda 3
z 2006 roku o wartości 12 tys.
złotych (w 2015 roku – 18 tys. zł)
oraz samochodu Toyota Corolla
z 2004 roku o wartości 10 tys.
złotych.
 Jan Pierzankowski wykazał: oszczędności 25 tys. zł
(w 2015 roku – 19 tys. zł, w 2014
– 12.776 zł, w 2013 -10 tys. zł.),
dom mieszkalny o pow. 80 m²
i wartości 50 tys. zł. działkę pod
budynkami – 1.332 m² o wartości 39 tys. zł. Osiągnął dochody: 27.173,24 zł (w 2015
roku – 27.047,04 zł, w roku
2014 – 26.617 zł, w 2013 roku
– 26.098,42 zł) z tytułu otrzymywanej emerytury, 6.122,24 zł
(w 2015 roku – 6.330,07 zł,
w 2014 – 5.834,27 zł, w 2013
– 5.070 zł) z tytułu diet radnego,
224 zł (w 2015 r. – 392 zł, w 2014
– 448 zł, w 2013 – 616 zł) za pracę w Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Wykazał posiadanie samochodu osobowego Skoda Fabia
z 2007 roku, nie wykazał zobowiązań kredytowych w kwocie
przekraczającej 10 tys. zł.
 Arkadiusz Pudłowski nie
wykazał oszczędności, posiadania domu, mieszkania czy gospodarstwa, nie wykazał też mienia
ruchomego przekraczających 10
tys. zł. W oświadczeniu znajduje się informacja, że z tytułu zatrudnienia w PKP Intercity SA,
na stanowisku konduktora otrzymał wynagrodzenie w wysokości 39.706,37 zł (w 2015 roku
– 41.017,98 zł, w 2014 – 7.655,54
zł), z tytułu otrzymywanych diet
radnego uzyskał dochód w wysokości – 4.704 zł (w 2015 roku
– 4.788 zł, w 2014 – 420 zł). Wykazał zobowiązanie kredytowe
na kwotę 16.732,44 zł.

 Halina Siekierska wykazała oszczędności – 27 tys. zł
(w 2015 roku – 26 tys. zł, w 2014
– 25 tys. zł), posiadanie na prawach współwłasności domu
mieszkalnego o powierzchni
148,7 m² i wartości 300 tys. zł
oraz gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,9 ha i wartości 50
tys. zł. Dochód osiągnięty w 2016
roku to: wynagrodzenie za pracę Gimnazjum nr 1 w Kompinie,
gdzie jest sekretarką – 43.416,13
zł (w 2015 roku – 48.179,98 zł,
w roku 2014 – 38.632,75 zł), dieta radnego – 5.040 zł (w 2015
– 4.956 zł, w 2014 – 420 zł)
i 2.561,50 zł (w 2015 roku – 2.600
zł, w 2014 – 2.978,54 zł) z tytułu otrzymanych dopłat z ARiMR.
Wśród mienia ruchomego
wykazała samochody osobowe: Volkswagen Golf V z 2004
roku (współwłasność) oraz Toyota Yaris z 2002 roku. Radna nie
wykazała zobowiązań finansowych przekraczających 10 tys. zł.
(w 2015 roku – kredyt konsumpcyjny w wysokości 24 tys. zł,
w 2014 – 27 tys. zł).

zbigniew
Szymański
nie wykazał zgromadzonych
oszczędności, wykazał posiadanie na prawach współwłasności
z żoną: domu mieszkalnego
o pow. 140 m² i wartości 130 tys.
zł, gospodarstwa rolnego o pow.
1,279 ha o wartości 10 tys. złotych, z którego wykazał przychód w wysokości 2 tys. zł i dochód – 1.100 zł (w 2015 roku nie
wykazał dochodu, w roku 2014
– 700 zł, w 2013 roku – 1 tys.
zł). Ponadto wykazał posiadanie
na prawach współwłasności
z żoną działki o pow. 0,23 ha
i wartości 23 tys. złotych.
Osiągnął dochody: 49.134,29
zł (w 2015 roku – 47.046,43 zł,
w 2014 – 56.446,89 zł, w 2013
– 47.075,40 zł) z tytułu zatrudnienia w PKP PLK oraz 5.640 zł
(w 2015 roku – 5.640 zł, w 2014
– 5.144 zł, w 2013 – 5.040 zł)
z tytułu diet radnego.
Nie wykazał mienia ruchomego o powyżej wartości 10 tys. zł
oraz zobowiązań kredytowych
powyżej tej wartości.
tb
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Gmina Domaniewice|odpady

Zbiórka odpadów
gabarytowych
W dniach 18-20 września
w gminie Domaniewice
przeprowadzona będzie,
jak co roku, nieodpłatna
zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego.
W ramach zbiórki będzie można pozbyć się m.in. mebli domowych i ogrodowych, elementów
wyposażenia mieszkań (dywanów, pościeli, wykładzin, lamp,
żyrandoli itp.), ram okiennych
(bez szyb), sprzętu sportowego
(rowerów, nart, sprzętu do ćwiczeń), wózków, dużych zabawek,

opon do samochodów osobowych
czy też wreszcie zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego.
Warto pamiętać, że zbiórka nie
obejmuje odpadów: niebezpiecznych (lakierów, farb, olejów, środków ochrony roślin itp.), ogrodowych (liście, gałęzie, trawa),
remontowych (gruz, wata szklana itp.), części samochodowych,
zużytych opon od maszyn rolniczych i ciężarowych, folii po sianokiszonce, sznurków rolniczych
czy też styropianu.
Mieszkańcy zobowiązani są do
wystawienia odpadów przed swoje posesje 18 września. Kolejne
dni będą służyły już tylko odbiorowi. Samochód przejedzie przez
każdą wieś tylko jeden raz.
kl

Gospodarka|cozwnioskami?

Brak dofinansowania do
odnawianych źródeł energii
Nie uzyskał
dofinansowania w Urzędzie
Marszałkowskim w Łodzi
zbiorczy wniosek gmin
Łowicz, Bielawy, Nieborów
i Piątek na dofinansowanie
montażu odnawianych
źródeł energii, o które
starali się mieszkańcy.
Na sesji Rady Gminy Łowicz,
30 sierpnia, radna Genowefa
Skowrońska, na prośbę mieszkańców zapytała o losy tego właśnie wniosku. Wójt Andrzej Barylski odpowiedział, że projekt
nie uzyskał dofinansowania, zaś
w przypadku ponownego ogłoszenia konkursu Urząd Gminy
Łowicz planuje przygotowanie
kolejnego wniosku dla osób objętych pierwszym projektem. Powodem braku dofinansowania do
projektu mogła być duża liczba

złożonych wniosków. Pojawiły się
też pytania z sali o to, czy zwrotowi podlega 400 zł, które mieszkańcy wpłacali na poczet wykonania dokumentacji technicznej tego
projektu. – Te pieniądze, to nie
była żadna przedpłata tylko koszt
wykonania podstawowej dokumentacji technicznej – wyjaśniał
wójt. Przed składaniem wniosków
mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniach, na których byli informowani, że te pieniądze nie podlegają zwrotowi. Opiewający na
14 mln zł zbiorczy wniosek pn.
„Czyste powietrze – budowa instalacji proekologicznych w gminie Bielawy, Nieborów, Łowicz,
Piątek” został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
w konkursie w ramach RPO. Jego
liderem była gmina Bielawy. Na
terenie gm. Łowicz zainteresowanie odnawianymi źródłami energii
wyraziło ok. 120 gospodarstw. aa
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Łowicz|blich

Nowi nauczyciele,
dyplomy i folklor

Gratka dla miłośników
jeździectwa
renowa cross, natomiast w niedzielę od godz. 8.00 , z przerwą
na uroczystości obchodów Bitwy
nad Bzurą (od godz. 10.00, zapowiadane w odrębnym tekście),
wystartuje próba skoków. W zawodach zobaczymy m.in. członków klubu jeździeckiego Gabon
Walewice. Ceremonię wręczenia
pucharu i nagród zaplanowano na
godz. 17 przed pałacem w Walewicach.
oprac. ewr

krzyszToFłukAsIk/zsPnr2

Mistrzostwa
Województwa
Łódzkiego w Ujeżdżaniu oraz
Krajowe Zawody WKKW o Memoriał 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich będące równocześnie
Finałem Krajowej Ligi WKKW
odbędą się w weekend na hipodromie stadniny Koni Walewice.
8 września od godz. 9. będzie
można oglądać próby jeźdźców z
całej Polski. W sobotę 9 września
o godz. 9.00 zacznie się próba te-

nr 367września2017

Chwila wręczenia dyplomów laureatomifinalistomolimpiadyWiedzy
oŻywności.

RzUt OKIem|uroczysToŚcI

4 września w czasie inauguracji
roku szkolnego w Zespole Szkół
na Blichu, dyrektor Maria Laska
przedstawiła nowego kierownika
praktycznej nauki zawodu – Edytę Niedzielską, która zastąpiła na
tym stanowisku Bogumiłę Rosę.
Od 1 września w szkole rozpoczęły też pracę nowe nauczycielki:
Monika Danych, Paulina Wojda
(matematyka i informatyka oraz
Olga Stera (bibliotekarz). Dyrektor z nauczycielką przedmiotów

żywieniowych Olgą Kwapisz-Wojdą wręczyła Patrycji Kani,
Joannie Guzek oraz Piotrowi Jabłońskiemu dyplomy za udział
w finale XIX Olimpiadzie Wiedzy o Żywności. Uczennice zdobyły tytuł finalistek zaś uczeń – tytuł laureata.
Uroczystość zakończył występ
zespołu
Blichowiacy.
W tym roku w pięciu klasach
pierwszych tej szkoły naukę podjęło 135 uczniów.
tb

Łowicz|nssz„solidarność”

Dwudniowe święto związkowców

Na cmentarzu przy ul. Listopadowej łowiczanie uczcili przypadającą
1 września rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wobchodachwzięli
udziałprzedstawicielewładzsamorządowychipodległychiminstytucji,
służbmundurowych,kościoła,organizacjipozarządowychimieszkańcy.
burmistrzkrzysztofkalińskiprzypomniałowojskowychicywilnychofiarach
wojnyiodramatachrozgrywającychsięwówczasnaziemiłowickiejijej
okolicach.PogłównejczęściuroczystościwbudynkupoGimnazjumnr1
rozpoczęłosięspotkanieweteranówzsamorządowcami. tm

W sobotę, 2 września, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji,
tak jak w ubiegłym roku, rozegrano Turniej Zakładów Pracy, a niedzielę 3 września poświęcono na
bardziej uroczystą część obchodów.
W turnieju udział wzięło przeszło 100 zawodników. Swoje drużyny wystawiło pięć zakładów
pracy: Winiary Kalisz, ZPOW
Agros Nova, Baumit, OSM Łowicz i ZEC Łowicz, a stawkę uzupełniły też reprezentacje miejskich

samorządowców oraz strażaków
Państwowej Straży Pożarnej w
Łowiczu. Szerzej o sportowej rywalizacji piszemy na stronie 46. Po
turnieju uczestnicy zostali zaproszeni na obiad i spotkanie.
Następnego dnia członkowie
i sympatycy NSZZ „Solidarność”
spotkali się na skwerze jej imienia,
aby rozpocząć drugi dzień obchodów. Pod pomnikiem stawiły się
poczty sztandarowe „Solidarności” z Łowicza, Skierniewic, Żyrardowa i Ostródy, także Duszpasterstwa Kolejarzy z Bełchowa
oraz Państwowej Straży Pożarnej
w Łowiczu. Kwiaty złożyły również delegacja władz miejskich
z burmistrzem Krzysztofem Janem

ToMAszMATusIAk

ToMAszMATusIAk

Łowicka „Solidarność”
zorganizowała dwudniowe
obchody jubileuszu
powstania związku.

Poczet łowickiego oddziału „Solidarności” nieśliczłonkowie
„solidarności”zzakładówAgrosnova.
reklAMA

Kalińskim oraz radnymi Leszkiem
Plichtą i Krzysztofem Wieteską,
a także lider łowickich struktur
Prawa i Sprawiedliwości, radny
powiatowy Marcin Kosiorek. Ze
względu na padający deszcz zrezygnowano z planowanego początkowo przemarszu, uczestnicy samochodami przemieścili się pod
kościół ojców pijarów, aby złożyć
reklAMA

kwiaty pod pomnikiem bł. Jerzego
Popiełuszki.
W samo południe rozpoczęła się
msza św. w intencji ojczyzny i „Solidarności” w bazylice katedralnej.
Odprawił ją proboszcz ks. Robert
Kwatek. Ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów
pod pomnikiem św. Jana Pawła II.
tm
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Okruchy życia
ODeSzLI OD NAS|28.08.2017–4.09.2017
28 sierpnia:Irenakubiak,l.66.
29 sierpnia:JanGieraz,l.83;
henrykDrop.l.82;Jankwasek,
l.68;leokadiareczulska,l.90
30 sierpnia: Daniela
zwolińska,l.83;AdamMichał
rolewski,l.45;stanisława

szcześniak,l.87
31
 sierpnia: Mirosław Matysek,l.51;stefanlebioda,l.83.
3 września:Janleszek
szychowski,l.78,Głowno.
4 września: stefania
Gałązka,l.88.

WSPOmNIeNIA|PozosTAnąWnAszeJPAMIęcI

Janusz Wójcik (1937-2017)

Łowicz|udanaakcjaPTTk

350 osób spacerowało
z przewodnikami
Od początku czerwca do końca sierpnia mieszkańcy miasta,
ale także turyści je odwiedzający
mieli możliwość skorzystać z 13
bezpłatnych spacerów po Łowiczu
z przewodnikami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Prezes koła przewodników
PTTK w Łowiczu Zdzisław Kryściak powiedział nam, że z oferty
skorzystało około 350 osób.
Temat każdego ze spacerów był
inny: sztuka w prymasowskim Łowiczu, początki miasta, związki
z miastem gen. Stanisława Klickiego, wizyty znanych postaci w Łowiczu w tym pisarzy i poetów, architektura sakralna, sylwetki osób
których działalność odcisnęła się
na życiu miasta czy Łowicz podczas I wojny światowej. Ciekawostką tegorocznych spacerów była
możliwość (przy okazji omawiania
tematu łowickich Żydów), wejścia

i zwiedzenia na co dzień niedostępnego kirkutu na os. Górki.
Jak podkreśla Zdzisław Kryściak z możliwości poznania bliżej wycinka historii miasta byli
turyści m.in. z pobliskich miast:
Łodzi, Warszawy, Płocka, oraz dalszych np. Szczecina, Częstochowy,
Gdańska, Sanoka, Olsztyna, Wrocławia, a nawet z Portugalii. Podobnie jak w latach minionych, uczestnicy otrzymywali pocztówki, które
związane były z ważnymi dla miasta rocznicami przypadającymi na
2917 rok: 110-lecia powstania muzeum w Łowiczu, 150. rocznicą
urodzin Stanisława Noakowskiego
i 170. rocznicą śmierci gen. Stanisława Klickiego.
Spacery odbywały się w ramach
projektu „Przewodnik czeka. Poznaj Łowicz z przewodnikiem” i finansowane były z budżetu Urzędu
Miejskiego w Łowiczu.
tb

Domaniewice |odpustidożynki

Wierni przybędą do Matki

Na ten moment gmina Domaniewice czeka cały rok. 8 września, w dniu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny do sanktuarium
Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych przybędą pielgrzymi nie
tylko z diecezji łowickiej.
Odpust co roku cieszy się
ogromnym
zainteresowaniem
pątników, którzy przybywają do
Domaniewic zarówno autobusami, prywatnymi autami, ale też
z wielu miejscowości np. z Głowna, Dmosina czy Łowicza przybywają pieszo. Punktem kulmireklAMA

nacyjnym święta jest uroczysta
suma, która rozpocznie się o godzinie 12.00. Odprawi ją biskup
ordynariusz diecezji łowickiej Andrzej Franciszek Dziuba. Zgodnie
z tradycją, uroczystości odpustowe, połączone są obchodami parafialnych dożynek. Ważnym elementem sumy będzie uroczysta
procesja mieszkańców okolicznych miejscowości z darami.
Jak zwykle przy okazji odpustu w Domaniewicach rozstawione zostaną także liczne stragany
i wesołe miasteczko.
kl



Janusz Wójcik
(1937-2017)

odkiedyżonapanaJanusza
pamięta,należałondo
ochotniczejstrażyPożarnej
włowiczu.częstobrał
udziałwwyjazdach,
akcjachgaśniczych,żywo
teżinteresowałsiętym,co
siędziejewjednostce.
W1972rokurozpocząłsłużbę
nastanowiskumechanika
kierowcywrejonowej
komendziestrażyPożarnych
włowiczu–obecniejest
tokomendapowiatowa.
Przełożenidocenialimiędzy
innymito,żebył„złotą
rączką”jeślichodziosprzęt
mechaniczny,samochody.

Janusz Wójcik urodził
się 6 czerwca 1937
roku, zmarł 5 kwietnia
2017. Urodził się, całe
życie mieszkał
i pracował w Łowiczu.
Tutaj ożenił się
i wychował dwóch
synów: Dariusza
i Zbigniewa.
– Z mężem poznałam się podczas jednej z prób Zespołu Pieśni
i Tańca „Kolejarz” w Łowiczu,
do którego należał. Wtedy miał
inną partnerkę do tańca, nie tańczyliśmy razem – wspomina żona
śp. Janusza Wójcika, pani Halina.
W 1957 roku wzięli ślub.
Pierwszą pracę znalazł w spedycji na kolei. Po kilku latach pracy zmienił ją i został etatowym
kierowcą w spółdzielni „Sprzęt”,
mieszczącej się niegdyś przy ul.
3 Maja w Łowiczu. Zimą 1982
roku wyjechał na rok jako „pracownik eksportowy” wysłany
przez warszawski Energomontaż, do Diesnogorska – miasta
w Rosji, w obwodzie smoleńskim. Diesnogorsk powstał
w 1974 roku podczas budowy
Smoleńskiej Elektrowni Atomowej jako osiedle wokół elektrowni. Tam ś.p. Janusz Wójcik pracował jako strażak – zabezpieczając
teren budowy oraz osiedle.
– Nie mamy z tamtego okresu,
z pobytu taty w Diesnogorsku,
żadnych zdjęć. Po prostu nie można ich było robić. „Nielzja” – mówili miejscowi i tyle – wspomina
syn ś.p. Janusza – Dariusz Wójcik. Opowiada też krótką historię
o tym, jak jechał do Skierniewic,
by pomóc załatwić ojcu paszport
na wyjazd do ZSRR. – Gdyby
nie potwierdzenie, że jedzie pracować do Związku Radzieckiego – na pewno by się to nie udało,
zatrzymaliby nas na pierwszych
rogatkach w drodze do Skierniewic. Przecież to był stan wojenny
– wspomina.

Od kiedy żona pana Janusza
pamięta, należał on do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu.
Często brał udział w wyjazdach,
akcjach gaśniczych, żywo też interesował się tym, co się dzieje
w jednostce. – Janusz kochał ludzi,
był bardzo rozmowny, miał wielu znajomych i przyjaciół – wspomina żona. W końcu znalazł pracę
w straży zawodowej. Przełożeni doceniali m.in. to, że był „złotą
rączką” jeśli chodzi o sprzęt mechaniczny, samochody.
Starszy ogniomistrz w stanie
spoczynku, Janusz Wójcik, służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1972 roku na
stanowisku mechanika kierowcy
w Rejonowej Komendzie Straży
Pożarnych w Łowiczu – obecnie
jest to komenda powiatowa.
Pracował na rzecz utrzymania sprawności sprzętu silnikowego komendy i jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
na terenie rejonu, wykonując prace naprawcze i konserwacyjne.
Sprzętem silnikowym określano
wtedy nie tylko samochody strażackie, ale również używane wtedy podczas akcji ratowniczo-gaśniczych motopompy. Dzisiaj są
one używane przede wszystkim
podczas zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Nie była to praca łatwa i wymagała dużego zaangażowania,
wiedzy na ten temat, a przede
wszystkim doświadczenia. Sprzęt
strażacki musiał być wszakże gotowy do działania o każdej porze
dnia i nocy oraz podczas najcięższych mrozów. – Nie mogło być
tak, że samochodu czy motopompy nie da się uruchomić. Musiało działać... – wspomina Leszek
Chaicki – emerytowany strażak.
Janusz Wójcik chętnie przekazywał swoją wiedzę oraz doświadczenie innym. Angażował
się w szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu i nie tylko w zakresie obsługi i konserwacji motopomp,
które były organizowane przez
Łowicką Komendę Rejonową

Straży Pożarnych i Wojewódzki
Ośrodek Szkolenia Pożarniczego w Skierniewicach. – Wiedzę
swą chętnie przekazywał również
młodszym kolegom ze służby
– wspomina Leszek Chaicki.
Cały czas był też członkiem łowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz instruktorem w Związku
Harcerstwa Polskiego.
Gdy miał wolne, często przybywał na alarm ogłoszony dla
łowickiej jednostki OSP, a wyjeżdżając do akcji ratowniczych
umożliwiał
zadysponowanie
większej ilości samochodów
z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej – czyli z jednostki straży
zawodowej.
Jako przedstawiciel załogi
KRSP podejmował szereg inicjatyw na przecz poprawy warunków służby i rekreacji. Był
na przykład jednym z pomysłodawców budowy domków campingowych ustawionych w Koszelówce.
Był aktywnym członkiem
Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łowiczu
od momentu, kiedy takie koło zostało zawiązane, czyli od 11 lutego 1999 roku. Od razu, na pierwszym zebraniu organizacyjnym
koła, został wybrany do składu
Komisji Rewizyjnej. W jej składzie zasiadał przez około 12 lat
– do 23 stycznia 2011 roku.
Ponadto decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu
z 12 października 1999 roku powołany został do składu komisji
zajmującej się podziałem funduszu socjalnego dla emerytów
i rencistów pożarnictwa. Był
przewodniczącym tej komisji
do stycznia 2005 roku.
Za działalność społeczną
w pożarnictwie był wielokrotnie odznaczany, między innymi:
brązowym, srebrnym oraz złotym medalem „Za zasługi dla
pożarnictwa”, brązową i srebrną
odznaką „Wzorowy Kierowca”
czy też odznaką „Zasłużony dla
Związku Emerytów i Rencistów
Pożarnictwa RP”.
mak
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Wakacje pełne przygód i modlitwy
Za nami dwa miesiące wakacji. Uczniowie
Pijarskich Szkół Królowej Pokoju, jak co roku,
wykorzystywali ten czas bardzo aktywnie.
W końcu najlepszą okazją do wzajemnego
poznawania się są wspólne, wakacyjne wyjazdy.
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I LO

Ruszyły zapisy
na Dzień Sportu
i Zdrowia

Uczestnicy „Wakacji z Bogiem”naplażywGąskach.

Wtejrubrycezamieszczamy
fotografienoworodków,które
wdniachpoprzedzającychwydanie
tegonumerutygodnikaurodziłysię
wszpitalachwłowiczuiwGłownie,
wrazzdatąigodzinątejszczęśliwej
dlarodzicówchwili.Dziękujemy
rodzicom,którzyzgodzilisięna
publikacjęiżyczymydużoradości
zpowiększeniarodziny.AjeśliWasze
dzieckourodziłosięwtychdniach
wjakimśinnymszpitalu–prosimy,
przyślijcienamfotografięidane
(redakcja@lowiczanin.info)–także
zprzyjemnościąjezamieścimy.
Redakcja

Jasio Wójcik.ur.20.08.2017r.,
godz.19.05,dł.54cm,waga:
3.700g,synAgnieszkiirafała,
zam.WiskienicaDolna.

Adam Szufliński ur.22.08.2017r.,
godz.23.30,dł.56cm,
waga:3.540g.,synMoniki
icezarego,zam.łowicz.

Amelia Widawskaur.23.08.2017,
godz.8.15,dł.53cm,
waga2810g,córkaMoniki
iJarosławazam.bielawy.

zosia Blus, ur.23.08.2017r.,
godz.11.10,dł.56cm,
waga3.160g,córkaIzy
iPrzemysława,zam.bednary.

mateusz Kozakiewicz,
ur.23.08.2017r.,godz.15.45,
dł.53cm,waga3.200g,syn
IwonyiAndrzeja,zam.krępa.

Ignacy Odolczyk,ur.23.08.2017,
godz.16.50,dł.58cm,
waga3.800g,synkatarzyny
ikrzysztofa,zam.nieborów.

maja zientara,ur.23.08.2017r.,
godz.20.50,dł.52cm,waga:
3.100g,córkaewelinyibłażeja,
zam.błędów.

maja Winiarek,ur.23.08.2017r.,
godz.23.50,dł.55cm,
waga3.200g,córkakaroliny
iseweryna,zam.łowicz.

Jędrzej Klatur.24.08.2017r.,
godz.9.20,dł.56cm,
waga3950,synJoannyiDariusza,
zam.łowicz.

Dominik Kajakur.24.08.2017r.,
godz.10.45,dł.54cm,
waga3250g,synMagdaleny
iMarkazam.Głowno.

Lena Kubis ur.25.08.2017r.,
godz.11.20,dł.55cm,
waga3.380g,córkaAnny
iłukaszazam.zgierz.

Julia zabost ur.27.08.2017r.,
godz.22.15,dł.54cm,
waga3.100g,córkaAgnieszki
iTomasza,zam.łaguszew.

Olaf mitekur.29.08.2017r.,
godz.7.20,dł.55cm,
waga3.300g,synMarty
ibogdana,zam.stareGrudze.

Wojciech Przybylski
ur.29.08.2017r.,godz.22.30,
dł.53cm,waga3.200g,syn
WioletyiArkadiusza,zam.łowicz.

Wojtek Stępniewski
ur.31.08.2017r.,godz.1.00,
dł.53cm,waga3.100g,syn
JoannyiJarosława,zam.łowicz.

zuzanna Szczepaniak
ur.31.08.2017r.,godz.13.15,
dł.50cm,waga3.000g,córka
PatrycjiiMarcina,zam.rząśno.

Dagmara michalak
ur.04.09.2017r.,godz.23:50,
dł.50cm,waga:3.100g,córka
Monikiiłukasza,zam.łowicz.

Uczniowie dwóch klas siódmych pojechali się integrować
do Mikoszewa nad Bałtykiem
(w powiecie nowodworskim),
gdzie znajduje się Dom Formacyjny św. Wojciecha. Przebywali tam od 22 lipca do 27 lipca. W wyjeździe wzięło udział
38 uczniów, 5 animatorów z Pijarskiego LO oraz 3 wychowawców. Kierownikiem był o. Dawid
Graczyk, który jest nową twarzą
w łowickim zgromadzeniu oo. pijarów. Mówił nam, że jak na tak
krótki czas jak te cztery dni, harmonogram zajęć być dość napięty. Młodzieży zapewniono takie
atrakcje jak wyjazd do Trójmiasta
(do centrum nauki i na pływanie
statkiem), warsztaty z lepienia
w glinie, gry, zabawy integracyjne z animatorami czy wreszcie odpoczynek na plaży, któremu sprzyjała słoneczna pogoda.
Oczywiście, był też czas na codzienną modlitwę i msze święte.
Od 17 do 24 lipca grupa
uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum wraz z o. Dominikiem Bochenkiem pojechała do Gąsek nad Bałtykiem na
wyjazd integracyjny „Wakacje
z Bogiem”. Razem z animato-

o.DoMInIkbochenek

rami i wychowawcami było to
55 osób. Ważna była codzienna modlitwa, jednego dnia wzięli też udział w drodze krzyżowej,
w której odgrywali role poszczególnych postaci. Wysłuchali też
koncertu ewangelizacyjnego. Innymi atrakcjami była wycieczka
do Kołobrzegu i rejs statkiem po
morzu, a także wizyta w „Wiosce Hobbitów” w Sierakowie
Sławieńskim, w której zwiedzali drewniane obiekty architektoniczne inspirowane prozą J.R.R.
Tolkiena, wystawy związane z tą
tematyką, a także wzięli udział
w warsztatach rzemieślniczych.
Z kolei uczniowie rozpoczynający naukę w Pijarskim Liceum Ogólnokształcących od 21
do 25 sierpnia integrowali się w
ośrodku Caritas Diecezji Płockiej
w Popowie-Letnisku. W wyjeździe pod kierownictwem o. Jakuba Wojciechowskiego wzięło udział 55 pierwszoklasistów,
5 ich starszych kolegów i koleżanek jako animatorzy oraz 4 wychowawców. Dni mijały im na zabawach integracyjnych, tańcach,
a także modlitwie. Byli na wycieczce w Pułtusku, który zwiedzali wraz z przewodnikiem. Zo-

baczyli kolegiatę pułtuską i dom
Polonii w dawnym zamku biskupim. Dodatkową atrakcją była
gra miejsca z pytaniami przygotowana przez animatorów. Każdy
z uczestników wyjazdu mógł też
popływać kajakiem po Narwii,
a niektórzy z nich siedzieli w kajaku pierwszy raz w życiu.
Uczniowie szkół pijarskich,
a także opiekujący się nimi zakonnicy, w czasie wakacji brali też licznie udział w wyjazdach
oazowych czy w pielgrzymkach
na Jasną Górę.
Przed uczniami nowy rok
szkolny, a zatem też dużo kolejnych wycieczek i wyjazdów.
Część z nich zapewne zaplanują sami uczniowie. W Pijarskich
Szkołach Królowej Pokoju w Łowiczu funkcjonują „bony wycieczkowe”. Klasy, które wyróżniły się dobrym sprawowaniem,
w czerwcu otrzymują od dyrekcji
szkoły pulę pieniędzy na zorganizowanie sobie wycieczki. Wysokość bonu zależy od średniej
ocen całej klasy lub też od miejsca w konkursie na najbardziej
zadbaną pracownię. W ubiegłym
roku szkolnym najwyższe bony –
800 zł – otrzymały klasa V szkoły podstawowej, IIIb gimnazjum
i II o profilu biologiczno-chemicznym w LO. Inne wyróżniające się klasy otrzymały od 400
do 700 zł. Są też bony indywidualne, na przykład dla uczniów
śpiewających w scholi czy prowadzących sklepik.
tm

W sobotę 23 września, między
godziną 10 a 13, w I Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu odbędzie się Dzień Sportu i Zdrowia.
Do udziału w imprezie zaproszeni są uczniowie gimnazjów z powiatu łowickiego oraz licealiści
z Chełmońskiego.
Gośćmi honorowymi imprezy
będą: Joanna Kaczyńska – dwukrotna Mistrzyni Polski Fitness
oraz Krzysztof Ferenc – wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w kulturystyce. W programie
imprezy przewidziano m.in. ćwiczenia na trampolinie czyli jumping fitness; wyciskanie sztangi;
turniej piłki siatkowej plażowej;
pokazy Aikido i Judo; warsztaty
kulinarne; pomiar tkanki tłuszczowej oraz wiele innych atrakcji.
– Ideą projektu jest aktywizacja sportowa młodzieży poprzez
umożliwienie wszystkim chętnym
dostępu do nieodpłatnych, specjalnie przygotowanych treningów
w wielu dyscyplinach sportowych. Imprezie towarzyszyć będą
wydarzenia promujące zdrowy
styl życia – informuje koordynator
projektu, nauczycielka Agnieszka
Jarka.
W Dniu Sportu i Zdrowia mogą
uczestniczyć uczniowie gimnazjów z powiatu łowickiego oraz
licealiści z I liceum. Zapisów
można dokonywać, przesyłając
kartę zgłoszeniową na adres poczty elektronicznej szkoły lochelmon1@op.pl lub osobiście w sekretariacie ogólniaka.
aa
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– Wierzymy, że pani Genowefa patrzy na nas z góry i cieszy się z tej „gwiozdy”–mówiłaAnna
staniszewska–nazdjęciuwręczakwiatycórceisynowiGenowefyMiazek.
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Reportaż

edward Bednarek wtowarzystwiejegoukochanych„koderek”.

Łowicz|kolejneGwiozdyłowickieodsłonięte

Cztery kolejne Gwiozdy Łowickie zdobią chodnik w alejce po południowej
stronie Starego Rynku w Łowiczu. Za własnoręcznie wykonywaną twórczość
ludową zostali uhonorowani Danuta Kasprzak z Poznania i pośmiertnie
hafciarka Genowefa Miazek z Różyc, a za upowszechnianie i ochronę
dóbr kultury ludowej muzyk Edward Bednarek oraz Zespół Pieśni i Tańca
Politechniki Warszawskiej. Odsłonięcie „gwiozd” miało miejsce 3 września.

Przedstawiciele zespołu Pieśni i tańcaPolitechnikiWarszawskiej.

gdzie w Sali Barokowej głos zabierali odznaczeni oraz ich bliscy.
W części artystycznej wystąpili
Blichowiacy oraz Kapela Szymona Mońki. Można też było kupić
znaczki wydane na tę okoliczność
przez Pocztę Polską.
„Gwiozda Łowicka” przyznawana jest od 2011 roku.
W poprzednich latach odsłonięto „gwiozdy” poświęcone: Julianowi i Wandzie Brzozowskim,
Januszowi
Kaźmierczakowi,
Bronisławie Skwarnej, Marian-

nie Sołtyszewskiej, Państwowemu Zespołowi Ludowemu
Pieśni i Tańca „Mazowsze”, rodzinie Konopczyńskich, Annie
i Henrykowi Świątkowskim, Helenie Miazek, Adamowi Głuszkowi, Ludowemu Zespołowi
Artystycznemu Promni im. Zofii Solarzowej, Apolonii Nowak,
Marii Stachnal, Stanisławowi
Madanowskiemu,
Marianowi
Moskwie, Henryce Lus, bp. Józefowi Zawitkowskiemu, Jadwidze Solińskiej i Zofii Czubik. tm

Wyraźnie wzruszona Danuta Kasprzaknauroczystośćprzyjechała
wrazzsynem–księdzemArturem.
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turą ludową zajmuje się od przeszło 50 lat, tworząc m.in. tradycyjne hafty, grawerunki oraz rzeźbę
w glinie i drewnie, założyła i prowadzi też muzeum etnograficzne w domu rodziców, w którym
od lat organizowane są festiwale
dla seniorów oraz dla dzieci i młodzieży. Podczas niedzielnej ceremonii towarzyszył jej syn ks. Artur Kasprzak.
Czwartą z nowych „Gwiozd”
odsłonił Edward Bednarek – znakomity klarnecista i saksofonista,
grający m.in. w Łowickiej Orkiestrze Kameralnej, Orkiestrze
Miasta Łowicza, Strażackiej Or-

wefy Miazek, nazywanej często
„Królową róż”, zmarłej w grudniu
2015 roku. W jej imieniu odsłonięcia „Gwiozdy” dokonali córka
Grażyna Pawlina oraz syn Marek
Miazek. Kandydaturę Genowefy
Miazek zgłosiło Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Ziemi Łowickiej.
Następnie uhonorowano Zespół Pieśni i Tańca Politechniki
Warszawskiej założony w 1951
roku. Na scenach krajowych i zagranicznych prezentuje on polski
folklor, w tym pieśni, tańce i melodie pochodzące z większości
polskich regionów, w tym także
z Ziemi Łowickiej. Tworzą go
młodzi ludzie, w większości studenci PW, ale są w nim też przedstawiciele innych uczelni. W odsłonięciu „gwiozdy” brała udział
delegacja na czele z instruktorką
tańca Klarą Wojciechowską. Zespół został zgłoszony do nagrody
przez swoją macierzystą uczelnię.
Danuta Kasprzak ze wsi Garki
w Wielkopolsce to córka muzyka
znanego z gry na trąbce, Sylwestra
Stekiela. Szeroko rozumianą kul-
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Uroczystość rozpoczęła się od
odegrania na trąbce łowickiego
hejnału przez Dymitra Kościuszkę z Orkiestry Miasta Łowicza
i oficjalnych wystąpień członków
kapituły przyznającej „gwiozdy”
– burmistrza Krzysztofa Jana Kalińskiego oraz Anny Staniszewskiej ze Stowarzyszenia Twórców
Ludowych (w kapitule zasiadają również Marzena Kozanecka-Zwierz, Maciej Malangiewicz,
Katarzyna Polak i Joanna Bolimowska). Głównym prowadzącym uroczystość był natomiast
Michał Zalewski z Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Podkreślili oni,
że w tym roku wpłynęło przeszło
30 zgłoszeń do wyróżnienia, więc
kapituła miała z czego wybierać.
Wizualną oprawę uroczystości
odsłonięcia tworzyli młodzi ludzie
w strojach ludowych – Księżanka
i Księżak Roku 2017 (Anna Kapusta i Robert Fortuński), a także
członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy oraz Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca Koderki.
Najpierw przypomniane zostały osiągnięcia i zasługi Geno-

kiestrze Dętej w Łyszkowicach
i zespołach Koderki, Blichowiacy, „Boczki Chełmońskie” i „Mazovia”. W ceremonii odsłonięcia
jego „gwiozdy” towarzyszyli mu
córka Edyta Brandt oraz reprezentacja zespołu „Koderki”. Moment
odsłonięcia „gwiozdy” został sfilmowany przez Mateusza Rudaka
z ŁOK-u, który przygotowuje film
dokumentalny o panu Edwardzie
pt. „Edziu nie piskej!” – premiera planowana jest jeszcze w tym
roku, na przełomie października
i listopada.
Wzory wycinanek umieszczone na czterech nowych Gwiozdach Łowickich zostały stworzone przez wycinankarkę Danutę
Wojdę, niedawno uhonorowaną
inną regionalną nagrodą kulturalną – „Łowicką różą” ( o czym piszemy na stronie 28).
Po zakończeniu pierwszej części uroczystości uczestnicy przeszli do Muzeum w Łowiczu,
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Folklor to ich życie

młodzież z zespołów ludowych w kolorowych pasiakachpoprowadziłauczestnikówuroczystościz„AleiGwiozdłowickich”nadrugączęść
uroczystościwmuzeum.

www.lowiczanin.info

Wieńce pod główną sceną dożynek. najwyższynazdjęciu,zMatką
boską,zostałwykonanyprzezmieszkańcówPopowa.
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Strażacka grochówkabyładlauczestnikówdożynekjednązpropozycji
naciepłyobiad.

Strażacka Orkiestra Dęta z Łyszkowic –przytakiejokazjiniemogłojej
zabraknąć.

Gzinka|Powiatowo-gminnedożynki2017

urząDGMInyWłyszkoWIcAch/lyszkoWIce.Pl

Podziękowanie za plony
i zabawa do wieczora
Sołectwa Gzinka i Nowe Grudze były gospodarzami dożynek zorganizowanych 3 września
przez gminę Łyszkowice i powiat łowicki. Centralnym miejscem obchodów był teren
wokół strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzince. Po dziękczynnej mszy świętej,
odprawionej w samo południe, rozpoczęła się zabawa do wieczora.

młode, uzdolnione wokalistki z zajęć folklorystycznych prowadzonych w GOKiS w Łyszkowicach
przezkarinąsędkowską-staszewską(wśrodku).

Gospodynie z KGW w Kalenicachprzywdziałynagłowykolorowewianki.

isko informacyjne doradców z
ŁODR w Bratoszewicach. Najmłodsi uczestnicy zabawy korzystali chętnie z wydzielonego kącika zabaw lub też z
oferty animatorek Kasi i Pauli
z „Akcji animacja”.
– Czujemy więź z tą gminą, innymi jej miejscowościami, dlatego
z przyjemnością bierzemy udział
w takich wydarzeniach – mówił
nam Jakub Kowalczyk z Polesia,

bawiący się na dożynkach wraz
z dużą grupą z tej miejscowości.
– Myślę, że Polesie jest widoczne
na gminnych imprezach, zawsze
angażują się nasze gospodynie
wiejskie czy grupa z Running OSP.
Krótko mówiąc, bardzo fajna impreza, mogłyby takie być częściej.
Tylko nie da się ukryć, że sporo się
dzisiaj mówi o tych kontrolach na
stoiskach KGW. Uważam, że władza nie powinna tak bardzo ingero-

wać we wszystko, a pozwolić tym
kobietom spokojnie wykonywać
ich dotychczasową, pozytywną
działalność. Nikomu z nas nie chodzi o to, że by się upijać, ale zawsze
przyjemnie było wypić sobie kulturalnie po kieliszku nalewki.
– Jest dobra impreza, fajnie zorganizowana, nie ma co narzekać,
że nie dopisała pogoda – krótko
mówił Marek Woziwosiński z Polesia.
tm
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Justyna Niedźwiadek i marek Wolskipełnilihonorystarościny
istarostydożynek.

model ciągnika wykonany w całości z pieczywabyłozdobąstoiska
łowickiegobiurałódzkiegoośrodkaDoradztwarolniczego
wbratoszewicach.

reklAMA
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Najważniejszą ozdobą imprezy
były dożynkowe wieńce, przygotowane przez poszczególne wsie
gminy Łyszkowice i nie tylko.
Można było je podziwiać przed
sceną. Na jej deskach oglądaliśmy obrzęd obtańczenia wieńca
w wykonaniu Zespołu Pieśni
i Tańca „Blichowiacy”. Sporo
było występów miejscowej młodzieży – zespołu wokalnego „Tęcza” oraz grupy z zajęć folklorystycznych w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu, a także laureatek
organizowanego przez GOKiS
konkursu piosenki anglojęzycznej: tercet stworzony przez Maję
Ambroziak, Amelię Śmigierę
i Emilię Felczyńską, jak również
śpiewającą solo Karolinę Graszkę.
Zaprezentowała się orkiestra
dęta działająca przy OSP w Łyszkowicach (szczycąca się przeszło
110-letnią historią). Później dominowała muzyka taneczna i disco
polo, wśród występujących można było usłyszeć dobrze znaną
w okolicy grupę Progress ze Stachlewa. Wystąpiła też formacja
Disco Polo Show z Tomaszowa
Mazowieckiego, wykonująca covery najbardziej znanych przebojów tego gatunku, połączone
z efektownymi pokazami tańca
i ogni rozświetlających scenę.
Trudno sobie wyobrazić dożynki bez suto zastawionych stoisk Kół
Gospodyń Wiejskich. Wystawiły
je koła działające na terenie gminy
Łyszkowice, z: Gzinki i Nowych
Grudz, Starych Grudz, Zakulina,
Wrzeczka, Polesia, Czatolina, Kalenic i Stachlewa. Tak jak tydzień
temu na Biesiadzie Łowickiej,
tak i w Gzince pojawili się kontrolerzy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego, nie znaleźli jednak na stoiskach KGW niczego,
co wzbudziłoby ich zastrzeżenia.
– Od początku planowaliśmy wystawić stoiska kół z naszej gminy, mamy ich tyle, że to
wystarczyło – mówiła nam Monika Wawrzyn, szefowa gminnego zarządu KGW. – Nieobecność
kół z innego powiatu nie jest, tak
jak to się mogło wydawać, konsekwencją wydarzeń na ostatniej
Biesiadzie Łowickiej (gdzie zarekwirowano alkohol, a działaczkom KGW grozi kara grzywny
– przyp. red.).
Strażacy częstowali gości grochówką z kotła. Było też sto-
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Ludzie
Historia |Władysławkrawczykpracowałwdawnejrzeźni25lat

Tam nic się nie marnowało

Władysław Krawczyk opowiada nam, że w 1953 roku zaczął
pracę w należącej do PSS masarni na Nowym Rynku. Wtedy już
pracowali tam jego ojciec i brat.
Potem pracę kontynuował w pobudowanym przez PSS budynku
masarni na ul. Nadbzurzańskiej,
która w późniejszym czasie została sprzedana – dziś mieści się tam
zakład włókienniczy, produkujący
skarpetki.
Zdaniem pana Władysława,
w nowej masarni mogło pracować
nawet 120 ludzi, którzy dziennie
produkowali po 5 ton wędlin.
Władysław Krawczyk był już
czeladnikiem, gdy skierowano
go na dalsze kształcenie w rzeźni miejskiej. Przez 25 lat pracował
tam na ubojni i w dziale czyszczereklAMA
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Władysław Krawczyk
z Łowicza w dawnej
rzeźni miejskiej
przy ul. Nadbzurzańskiej
Dolnej przepracował
25 lat. Dla niego było
to miejsce, gdzie nic nie
mogło się zmarnować.
Dziś łzy napływają mu
do oczu gdy pomyśli,
że jego dawne miejsce
pracy zostało zamienione
w stertę gruzów,
a z brygady ubojowej
z pamiątkowego zdjęcia
już prawie wszyscy
nie żyją.

Brygada ubojowa. Brygada ubojowa dawnej rzeźni w Łowiczu. Władysławkrawczykzesmutkiemstwierdza,żewiększośćosóbzezdjęciajużnieżyje.

nia jelit, tzw. jeliciarni. – My biliśmy w tej rzeźni po 35 sztuk bydła
rzeźnego na centralne chłodnie do
Łodzi – opowiada. I dodaje, że była
też druga brygada, która biła dodatkowo po 20 świń i 60 cielaków dla
masarni na Nadbzurzańskiej.

nic się nie marnowało
Dla niego rzeźnia była miejscem, gdzie nic się nie marnowało. – Był taki zbiornik odpadów
poubojowych, gdzie były zbierane
wszystkie tłuszcze i łój. Jak już się
uzbierało 5 ton, to przyjeżdżał sa-

mochód z Zielonej Góry i zabierał to wszystko do produkcji mydła
– wspomina. Dziś w kategorii żartu
traktuje to, że w pewnym momencie na tych odpadach poubojowych
wyszła „superata”, choć wtedy nikomu nie było do śmiechu, gdyż

kierownikowi chcieli za to zabrać
13 pensję.
Władysław Krawczyk opowiada, że gdy w Łowiczu stacjonowały wojska polskie i radzieckie, to
było do nich przekazywane mięso
wołowe i wieprzowe, ale nie tylko.

– Czysty łój był owijany w pergamin i to brały wojska radzieckie – opowiada. Jak tłumaczy tzw.
warunkowe sztuki – bardzo wychudzone, które nie nadawały się
do spożycia, były przekazywane
do hodowli lisów, by też się nie

www.lowiczanin.info

nr 367września2017

27

ArchIWuMPryWATne

MIrosłAWAWolskA-kobIereckA/ArchIWuMnł



tak jeszcze w ubiegłym roku wyglądał budynek rzeźniprzyul.nadbzurzańskiej.

Antoś Gawroński i Władysław Krawczykpozujązcielakami.

reklAMA

Władysław Krawczykzłowicza
pozujezezdjęciemzczasów,
gdypracowałwdawnejrzeźni
miejskiejnaul.nadbzurzańskiej.

tak w lipcu od strony Bzury wyglądała działka, naktórejstałbudynek
rzeźni.zostałananiejtylkostertagruzu.

wychowywali się na ul. Mostowej,
ale w latach 90. osobiście odradzał mu kupno budynku po dawnej
rzeźni. – On chciał prowadzić tam
ubojnię i przetwórnię wędlin. Ja
mu tłumaczyłem, że teraz wszystko
musi być po nowemu. Mówiłem:
masz działkę na Poznańskiej po
ojcu, tam możesz pobudować nowoczesną rzeźnię, ale on nie słuchał

– wspomina. Po śmierci właściciela majątek rzeźni zaczęli rozkradać złodziejaszkowie. – Najpierw
zniknęła przedwojenna brama, potem ktoś zabrał okna: drewniane na
opał, metalowe na złom. W końcu
zostały tylko mury z wieżą – wzdycha ciężko pan Władysław.
Do naszej redakcji zgłosił się,
gdyż powiedział, że w jednym

z artykułów przeczytał, że rzeźnia
miejska była strasznym miejscem.
Dla niego przede wszystkim był
to zakład pracy, a współpracownicy – mistrzami, od których uczył
się fachu. Dodaje, że nie ma innej
metody pozyskiwania mięsa, jak
zabijanie zwierząt. Zapewnia jednak, że w rzeźni odbywało się to
w zgodzie z procedurami.
aa
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odradzał kupno
właścicielowi
Jak opowiada dalej, znał poprzedniego właściciela, bo razem

AGnIeszkAAnTosIeWIcz

Żal ściska za serce
Przypomnijmy, że na przełomie maja i czerwca, pobudowany
w 1903 roku budynek dawnej rzeźni miejskiej na ul. Nadbzurzańskiej
Dolnej został zburzony. Właściciel,
który nabył nieruchomość po spadkobiercach poprzedniego właściciela, zdecydował, że nie ma sensu
inwestować w ruinę.
Panu Władysławowi szkoda
obiektu, z którym był związany
przez 25 lat. Uważa, że można go
było zagospodarować w inny sposób lub zmienić w muzeum. Dla
pana Władysława był to zabytek.
Pamięta nawet, że gdy wykruszyła
się cegła i chciano ją od razu naprawić, to konserwator zabytków nie
dał zgody i musiała być sprowadzana specjalna cegła klinkierowa,
pasująca do reszty.

MIrosłAWAWolskA-kobIereckA/ArchIWuMnł

marnowały. – Nawet włosie było
zbierane, potem więźniowie robili z niego pędzelki do malowania.
Pędzle do golenia też były z tego
wyrabiane – opowiada.

Władysław Krawczyk w stroju ubojowca. Wtlebadaczmięsa
Wiktorsroka.
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Sztuka ludowa|łowickaróżadlaDanutyWojdy

Wycinankarstwo w najlepszym
wydaniu

Tworzeniewycinanek
sprawiajejsatysfakcję,
zwłaszcza
gdyudasięjej
skomponować
cośnowego.

– Danuta Wojda reprezentuje pokolenie twórców
ludowych, dla którego sztuka ludowa jest
codziennością, sposobem prezentacji swoich zdolności
artystycznych i manifestacją związków z niezwykle
bogatym kulturowo regionem o silnych tradycjach
ludowych. Jej twórczość jest kontynuacją łowickich
tradycji wycinankarskich w najlepszym wydaniu
– to fragment uzasadnienia wniosku o przyznanie
wycinankarce nagrody Łowicka Róża, które Muzeum
w Łowiczu wystosowało do władz powiatu.

mirka.wolska@lowiczanin.info

Kapituła tytułu pozytywnie odniosła się do tego wniosku i Danuta Wojda otrzymała Łowicką
Różę 27 sierpnia, podczas Biesiady Łowickiej. Twórczyni dziękowała za uhonorowanie dyrektor
muzeum Marzenie Kozaneckiej-Zwierz, przewodniczącej kapituły Iwonie Gajdzie-Grzegory,
a także staroście Krzysztofowi Figatowi i przewodniczącemu Rady
Powiatu Łowickiego Krzysztofowi Górskiemu – którzy jej nagrodę wręczali.
Marzena Kozanecka-Zwierz
powiedziała nam, że placówka
wystąpiła o przyznanie nagrody
wycinankarce, ponieważ to jedna z dłużej działających twórczyń,
reprezentująca „starą szkołę” wycinania i posiadająca własny styl,
który jest niepowtarzalny i rozpoznawalny. Wykonuje wszystkie rodzaje łowickich wycinanek
– kodry kwiatowe i rodzajowe, tasiemki i gwiozdy (także ażurowe).
Jest twórczynią utytułowaną,
a na szczególne wyróżnienie za-

MIrosłAWAWolskA-kobIereckA

mirka woLska
-kobierecka

sługuje fakt, że to właśnie jej wycinanka promowała Łowicz i polską kulturę, została wykorzystana
przez brytyjskie linie lotnicze British Airways do ozdobienia samolotów z okazji 40-lecia regularnych połączeń na trasie Warszawa
– Londyn.
Placówka chciała też podziękować pani Danucie za współpracę z muzeum, która przejawia się
udziałem w konkursach, Europejskich Dniach Dziedzictwa czy
prowadzeniu warsztatów ludowych, na których pokazuje mieszkańcom i turystom technikę robienia łowickich wycinanek.

Wycinankarka Danuta Wojda z Łowicką Różą i kwiatami.Wrazznią(odlewej):Marzenakozanecka-zwierz
–dyrektormuzeum,IwonaGajda-Grzegory–przewodniczącakapituły,starostakrzysztofFigatiprzewodniczący
radyPowiatukrzysztofGórski.

podkreśla, że nadal tworzenie wycinanek sprawia jej satysfakcję,
zwłaszcza gdy uda się jej skomponować coś nowego. Wtedy satysfakcja jest podwójna. Najbardziej
lubi robić wycinanki z motywem
kogutów, pawi i kwiatów. Najtrudniej jest jej wykonać w papierze

nadal wycinanie
daje mi satysfakcję
Danuta Wojda wycinankarstwem zajmuje się od 16. roku życia. Pierwszymi jej pracami były
koguciki z wydmuszek, które robiła na zamówienie Sztuki Łowickiej. Po pewnym czasie zamawiano u niej wycinanki, które
woli robić, ponieważ dają one
większe możliwości twórcze. Ponieważ urodziła się w 1950 roku,
to prosty rachunek wskazuje, że
w ubiegłym roku miała 50-lecie tej działalności. W rozmowie
z nami – co charakterystyczne –

reklAMA

Łódź|konkursFilharmoniiłódzkiej

Angelika Waracka zdobyła wyróżnienie w wojewódzkim
konkursie fotograficznym Filharmonii Łódzkiej „Ekologiczna
wędrówka z Kolorami. Na szlaku
bioróżnorodności regionu łódzkiego” za zdjęcie bociana zrobione w Zawadach.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 2 września podczas finałowego koncertu „Kolorów
Polski” w Filharmonii Łódzkiej.
Podczas tego ważnego wydarzenie Angelice towarzyszyli rodzice i brat. Jej zdjęcie bociana
wykonane w Zawadach zostało
wyróżnione w kategorii wiekowej od 10 do 18 lat. To nie pierwszy bocian, jakiego udało się
sfotografować Angelice, jednak
właśnie to zdjęcie zdecydowała
się wysłać na konkurs. Łącznie
zgłosiła ich trzy.
Angelika od września uczy
się w Technikum Logistycznym
na Blichu, ale fotografowała i brała
udział w konkursach nawet w ciągu wakacji. W czerwcu zajęła VIII
miejsce w konkursie na identyfikację kapliczek w gminie Łowicz,
w sierpniu zdobyła nagrodę w
przygotowanym przez Łowickie

AnGelIkAWArAckA

Zdjęcie bociana z Zawad
docenione w konkursie

to właśnie to zdjęcie
zostałowyróżnionewkonkursie
fotograficznymFilharmonii
łódzkiej.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt konkursie „Jak pomagać zwierzętom przetrwać upał”.
Dzięki wielu swoim sukcesom Angelika otrzymuje stypendium burmistrza Łowicza, które
zamierza zainwestować w zakup
aparatu fotograficznego.
aa

scenki rodzajowe – a takie wzory
wykonuje się na kodrach.
Pytana o swoją pracę na zalecenie British Airways, przyznaje skromnie, że wtedy nie było to
nagłośnione. Co ciekawe, brytyjskie linie zafundowały wtedy całej jej rodzinie wycieczkę do An-

glii, na którą ona bała się lecieć.
Mąż i córka przekonali ją, żeby
z wycieczki skorzystać. Nie żałuje, wprost przeciwnie. Wspomina
też, że w środku samolotu z motywem jej wycinanki, było jej zdjęcie i życiorys. Zobaczenie tego
sprawiło jej dużą przyjemność.

I już wtedy w Anglii jej wycinanki trafiły na różne przedmioty codziennego użytku: koszulki,
parasole, długopisy, opakowania.
W Łowiczu w taki sposób zaczęto
wykorzystywać motywy ludowe
dopiero kilkanaście lat temu.
Danuta Wojda wciąż jest aktywna. Przyznaje, że nie lubi siedzieć bezczynnie, a biorąc nożyczki i papier wręcz odpoczywa.
Obecnie pracuje nożyczkami kupionymi w sklepie, dość małymi,
z zakrzywionymi końcówkami.
Nożyce do strzyżenia owiec – którymi posługiwała się kiedyś, zepsuły się jej. Nie da się ich naprawić ani zdobyć gdzieś sprawnych.
Pytana o następczynię, mówi,
że nie dochowała się, chociaż
chciałaby. Jej córka ma zdolności,
ale jeszcze się uczy, ma inne cele
życiowe.
Lubi pokazywać swój warsztat, do czego ma okazję podczas
spotkań organizowanych w muzeum w Łowiczu. Zwykle biorą
w nich udział turyści odwiedzający
Łowicz. Pod jej kierunkiem wielu
młodych ludzi robi samodzielnie
wycinanki. Zdarza się, że nawet
mężczyźni się za to biorą. Okazuje się, że idzie im nie najgorzej. 
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znane osoby czytały
„Wesele” Wyspiańskiego
w muzeum. str. 32

Łowicz|emeryturaodobniżonegowieku

ZUS przyjmuje już wnioski
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął od
początku września przyjmowanie wniosków
od osób, które mogą przejść na emeryturę po
wprowadzeniu obniżonego wieku emerytalnego.
marcin
kucharski
marcin.kucharski@lowiczanin.info

Zainteresowanie składaniem
wniosków jest wyższe również
w Łowiczu. – Rzeczywiście jest
składanych więcej wniosków
i więcej wymaga to od nas pracy,
ale jesteśmy na to przygotowani –
dowiedzieliśmy się w łowickim inspektoracie ZUS.
Według szacunków ZUS obniżenie wieku emerytalnego spowo-

duje, że w skali kraju może być złożonych nawet o ponad 330 tysięcy
wniosków więcej, czyli o ok. jedną czwartą więcej w stosunku do
ubiegłego roku. Ustawa obniżająca
wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, wejdzie
w życie 1 października tego roku.
– W województwie łódzkim
w ostatnich miesiącach roku
może wpłynąć w sumie ok. 33
tys. wniosków o emeryturę – dowiedzieliśmy się od Moniki Kiełczyńskiej, regionalnego rzecznika prasowego ZUS województwa
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łódzkiego. Tylko w ciągu jednego
dnia – 1 września – w I oddziale
ZUS w Łodzi przyjęte zostały 854
wnioski o emeryturę od obniżonego wieku emerytalnego. Statystyki te dotyczą całego I oddziału
łódzkiego ZUS, pod który podlega łącznie 7 jednostek terytorialnych ZUS: inspektoratów lub biur
terenowych. Wśród nich jest również Inspektorat ZUS w Łowiczu
mieszczący się w biurowcu przy
ulicy Kaliskiej 8.
W łowickim inspektoracie złożone zostały 42 wnioski o emeryturę od obniżonego wieku emerytalnego. – To pokazuje, że jest
większe zainteresowanie składaniem wniosków. Nie da się określić ile trwa obsługa jednego interesanta, bo każda sytuacja jest
inna i mają na nią wpływ bardzo

różne czynniki – powiedziała nam
kierowniczka łowickiego inspektoratu Joanna Jarosińska.
ZUS przewidywał od września wzrost wpływu wniosków
o emeryturę, dlatego wcześniej się
do tego przygotowywał. – Przeprowadziliśmy wiele szkoleń dla
pracowników, by mogli obsłużyć klientów w ramach instytucji
doradcy emerytalnego – mówiła Romana Mierzejewska – dyrektor I Oddziału ZUS w Łodzi.
ZUS organizował również bezpłatne szkolenia na temat emerytury ze zreformowanego systemu
oraz zmian w przepisach. Takie
szkolenia odbywały się również
w Łowiczu, w lipcu w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w sali
radzieckiej łowickiego ratusza.
W lipcu też wystartowała – rów-

nież w Łowiczu – usługa tzw.
doradcy emerytalnego. Zadaniem doradców była m.in. pomoc
w przygotowaniu klientów do złożenia wniosku o emeryturę oraz w
podjęciu decyzji, czy na emeryturę przechodzić już teraz, czy może
jeszcze poczekać. Doradcy mogą
wyliczyć prognozowaną emeryturę na dzień osiągnięcia wieku
emerytalnego oraz przeprowadzić
symulację, jak ta emerytura może
się kształtować gdyby klient przedłuży swoją aktywność zawodową np. o pół roku, rok, czy dłużej.
Niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony we wrześniu,
czy w październiku, emerytura od
obniżonego wieku emerytalnego
i tak zostanie przyznana dopiero
od października. Mimo, że ZUS
wnioski przyjmuje od września, to

termin na ich rozpatrzenie i wydanie decyzji zaczyna biec od chwili
wejścia w życie przepisów obniżających wiek emerytalny, czyli od 1
października.
Niektóre inspektoraty, np. inspektorat w Kutnie zdecydowały
się na jednodniowe akcje przyjmowania wniosków o emeryturę przez pracowników ZUS poza
inspektoratami. Np. 7 września
wnioski będzie można składać
w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Żychlinie. Pracownicy
ZUS będą tam nie tylko przyjmowali wnioski o emerytury, ale też
udzielali informacji na temat uzyskania prawa do emerytury i wyliczali szacunkową kwotę emerytury na podstawie kalkulatora
emerytalnego. Będzie też można
założyć sobie profil na Platformie
Usług Elektronicznych. – Jesteśmy otwarci i my na takie działania. Jeśli będzie potrzeba i zgłoszą
się do nas zainteresowane instytucje, to będziemy podejmować
i taką współpracę – zapewnia kierownik łowickiego inspektoratu
ZUS Joanna Jarosińska. 

RzUt OKIem|PIąTeuroDzIny„MróWkI”

Gmina Łyszkowice|kwestialokalizacjiprzystanku

Jest dyskusja, nie ma decyzji
wójt, tj. bliżej drogi wojewódzkiej
704 w ich miejscowości – w tym
wypadku konieczny byłby wykup prywatnej działki. Na spotkaniu przedstawiane i dyskutowane
były argumenty obu stron. W efekcie wójt Adam Ruta wysłał pisma
z prośbą o dokładne przeanalizowanie obydwu lokalizacji – do Zarządu Dróg Wojewódzkich pod kątem możliwości wykonania zjazdu
z drogi wojewódzkiej do działki
w Nowych Grudzach oraz do PKP
PLK w sprawie możliwości bu-

Łowicz|remontywszkołach

Sprostowanie
W poprzednim numerze NŁ,
pisząc o wakacyjnych remontach w szkołach naszego powiatu,
w wyniku przeoczenia przy składaniu materiału nie uwzględniliśmy kilku działań w Zespole
Szkół z Zespołami IntegracyjnyreklAMA

mi w Łowiczu (których nie było
w zestawieniu udostępnionym
nam przez Urząd Miejski, na którym bazowaliśmy pisząc o podstawówkach na terenie Łowicza).
Szkołę doposażono w sprzęt informatyczny do obsługi dziennika

dowy przystanku z infrastrukturą
w Starych Grudzach. Radni obejrzeli obydwa miejsca 4 września
podczas zwołanej w trybie nadzwyczajnym na wniosek wójta sesji wyjazdowej. – W oby przypadkach musimy się upewnić czy te
lokalizacje są w ogóle realne, bo
być może nasza dyskusja okaże się
zbędna – mówił po spotkaniu wójt
Adam Ruta.
– Będziemy omawiać sprawę
z radnymi, którzy będą musieli się
określić za jednym z rozwiązań. tm

elektronicznego, zmodernizowano
oświetlenie w dwóch salach lekcyjnych i części administracyjnej oraz
holu, wymieniono też wykładzinę i przeprowadzono malowanie
w części administracyjnej. Została
zamontowana nowa brama wjazdowa z częścią ogrodzenia.
Za pominięcie tych działań
w artykule przepraszamy,
Redakcja NŁ

ToMAszMATusIAk

Burzliwy przebieg miało 31
sierpnia spotkanie z mieszkańcami
Starych Grudz, w sprawie nowej
lokalizacji przystanku kolejowego.
Twardo stoją oni za przeniesieniem
go bliżej przejazdu kolejowego na
drodze powiatowej w ich miejscowości – jest tam działka kolejowa,
na której można by postawić przystanek z parkingiem, tak jak na tej
trasie w innych gminach.
Z kolei większość mieszkańców
Nowych Grudz popiera lokalizację, do której na sesji przekonywał

W sobotę 2 września piątą rocznicę powstania świętował sklep sieci PSB mrówka w zdunach.
ztejokazjiwłaścicieleprzygotowaliszeregatrakcjidlaklientówiodwiedzających,wtymtakżetrzykonkursy,
wktórychmożnabyłowygraćtelewizor,kameręsamochodowąikuchenkęmikrofalową.byłyteżatrakcje
dladzieci,takiejakzjeżdżalnie,trampolinyczyrodeobyk,malowanietwarzyizabawyzklaunem.częstowanoteż
szampanem,ciastem,przygotowanorównieżdegustacjeświeżowyrobionegoseraimasła.tm
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MIrosłAWAWolskA-kobIereckA

Kultura

zgodnie z nazwą festiwalu „Kolory Polski”, ołtarzkatedrywczasiekoncertumiałbarwnąiluminację.

Łowicz|bazylikakatedralna

Publiczność dopisała na koncercie
w ramach festiwalu „Kolory Polski”

Muzyka Antonia Vivaldiego
zabrzmiała w łowickiej katedrze
w niedzielny wieczór, 27 sierpnia,
za sprawą Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory
Polski”. Liczna publiczność bardzo gorąco przyjęła wykonawców
– orkiestrę kameralną Capella
reklAMA

Bydgostiensis – która w tym roku
obchodzi 55-lecie istnienia.
Orkiestra jest etatowym zespołem Filharmonii Pomorskiej
w Bydgoszczy i jedną z najpopularniejszych orkiestr kameralnych w Polsce. Ma na swoim koncie wiele nagród, m.in. Fryderyka

otrzymanego w 2015 r. W repertuarze ma bardzo zróżnicowane
utwory z różnych epok – właśnie
od baroku, którego sztandarowym
przedstawicielem jest włoski kompozytor, po utwory współczesne.
Łowickiego koncertu wysłuchała publiczność z Łowicza

i okolic, ale też liczna grupa biorąca udział w wycieczce, która towarzyszyła festiwalowi.
Warto dodać, że tegoroczna
edycja festiwali „Kolory Polski”
miała też swój aspekt przyrodniczy. Filharmonia Łódzka otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkie-

go Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
na zorganizowane dla mieszkańców regionu wycieczek do rezerwatów przyrody i z punktu widzenia ekologii ciekawych miejsc.
Każdemu koncertowi towarzyszyła
taka wycieczka. Koncert w łowic-

kiej katedrze poprzedziła wycieczka z Łodzi do Łowicza i Nieborowa – nie tylko do pałacu i parku
Radziwiłłów, ale też do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
Po
projekcie
filharmonii
i WFOŚ, który nazwano EKOwędrówka z Kolorami, w Łowiczu
(tak jak we wszystkich miejscach,
które w tym roku gościły muzyków w ramach festiwalu) pozostanie trwała pamiątka – akacja posadzona na dziedzińcu ratusza. Tak
naprawdę gatunek ten nazywa się
robinia akacjowa umbraculifera.
Obok drzewka umieszczono tablicę z jego nawą botaniczną, nazwą festiwalu i projektu, opatrzoną datą sierpień 2017.
mwk
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Kultura|zDomaniewicdoMacedonii

W tym kraju Kalina to najpopularniejsze imię
Zespół Pieśni
i Tańca Kalina
wrócił z Macedonii,
gdzie wziął udział
w XI Międzynarodowym
Festiwalu „Razigrano
Oro 2017”.

GMInnyoŚroDekkulTuryWDoMAnIeWIcAch

Na festiwalowej scenie. zespółkalinawMacedonii.

du odwiedzili Ochrydę, zwaną
także Lichnidos (miasto światła),
w której wciąż obecne są ślady panowania Rzymian czy Bizantyj-

GMInnyoŚroDekkulTuryWDoMAnIeWIcAch

Relacją z tego wyjazdu podzieliła się z nami dyrektor GOK
w Domaniewicach Edyta Baleja,
która towarzyszyła artystom. Ogółem na festiwalu wystąpiło 15 zespołów z różnych krajów, w tym
4 z Polski. Oprócz występów festiwalowych i codziennych prób,
tancerze Kaliny wzięli udział
w warsztatach integracyjno-motywacyjnych. Podczas jednego
z wieczorów macedoński zespół
Filigrani zaprezentował swój repertuar, a potem uczył Kalinę łatwiejszych kroków. Podczas uroczystego zakończenia festiwalu
artyści z Domaniewic od polskiej
konsul dowiedzieli się, że obecnie najpopularniejszym żeńskim
imieniem w Macedonii jest Kalina.
Oprócz emocjonujących występów na festiwalu i towarzyszącej mu paradzie zespołów folkowych, Kalina miała okazję sporo
pozwiedzać. Uczestnicy wyjaz-

Macedończycyto
bardzogościnny
naród,lubiąsiębawić,
śpiewaćitańczyć.
chętniepokazująswój
dośćmały,alejakże
urzekającykraj.

Urzekający widok. zespółkalinapodczaszwiedzaniaokolicochrydy.

reklAMA

czyków. W tym mieście swoją misyjną działalność prowadzili dwaj
uczniowie Cyryla i Metodego (zakonników, którzy chrystianizowali
Słowian) – Kliment i Naum.
– Zwiedzanie Starówki rozpoczęliśmy od Górnej Bramy, gdzie
uwagę przyciągają dobrze zachowane mury obronne z basztami.
Zachwycił nas rzymski teatr z II
wieku p.n.e., na tych wspaniałych schodach poczuliśmy się jak
rzymscy patrycjusze. Później weszliśmy na wzgórze Plaośnik do
twierdzy cara Samuela. Z murów i baszt tej budowli rozciąga
się wspaniały widok na całą okolicę – miasto, jezioro i góry. Widok zapiera dech w piersiach. Jest
naprawdę pięknie... – czytamy
w relacji z bałkańskiej wyprawy
Kaliny.

Nad
brzegiem
Jeziora
Ochrydzkiego grupa zwiedziła
cerkiew św. Jana Kaneo i promenadę, skąd zeszła zagłębiając się
w wąskie miejskie uliczki. Był

czas i na odwiedzenie malutkiej
wytwórni papieru czerpanego,
i Soboru Arcybiskupiego św. Zofii – największej świątyni Ochrydy. Uczestnicy wycieczki nie

Kiernozia |Gok

Nabór do sekcji i kół zainteresowań
Ruszyły zapisy na zajęcia artystyczno-rekreacyjne, które będzie
prowadził Gminny Ośrodek Kultury w Kiernozi.
Zapisywać się na nie można do
końca września. Nie warto jednak
czekać na ostatnią chwilę gdyż
liczba miejsc jest ograniczona
i obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

Dzieci ze szkół podstawowych
i uczniowie gimnazjum mogą
zapisywać się na warsztaty tańca breakdance. Prowadzić je będzie Kamil Korzewski z Łowicza.
Można będzie również uczestniczyć w zajęciach wokalnych grupy wokalnej „Pauza”, które będzie prowadziła Beata Lewaniak.
W ubiegłym roku na zajęcia śpie-

ominęli bazaru z różnorodnością miejscowych przysmaków,
byli także w tureckiej części miasta, gdzie słyszeli głos muezina,
który z wieży minaretu wzywał
wiernych do modlitwy.
– Macedończycy to bardzo
gościnny naród, lubią się bawić,
śpiewać i tańczyć. Chętnie pokazują turystom swój dość mały
(12 razy mniejszy od Polski), ale
jakże urzekający kraj. Nam udało się odwiedzić też Strugę, miasto, gdzie odbywa się coroczny festiwal poetycki. Mogliśmy
podziwiać także wschód słońca
na zboczach gór Galićica oraz ze
szczytu podziwiać z jednej strony
Jezioro Ochrydzkie, a z drugiej
jezioro Prespa – podsumowuje
udaną wyprawę dyrektor Baleja.
oprac.ewr.

wu, prawidłowej emisji głosu itp.
przychodziło po kilka, kilkanaście
osób.
Rozpoczęły się też zapisy do
Zespołu Pieśni Ludowej „Kiernozianie”. W tym przypadku o przyjęciu decydować będą przesłuchania. Kompletowana jest również
grupa dzieci i młodzieży, które chcą uczestniczyć w zajęciach
plastycznych. W październiku odbędą się spotkania organizacyjne
w celu ustalenia dni i godzin spotkań poszczególnych grup. mak
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Łowicz|narodoweczytanie2017

„Wesele” w muzeum

ToMAszMATusIAk

W czytaniu tradycyjnie wzięli
udział uczestnicy życia publicznego w Łowiczu i powiecie łowickim, w tym m.in. przedstawiciele władz, instytucji kulturalnych
i oświatowych, organizacji pozarządowych, Kościoła czy lokalnych mediów.
Rolę panny młodej czytała Marianna Mońka z Muzeum w Łowiczu, prezentując się w pięknie
zdobionym kwiatami czepcu, zaś
panem młodym był Marcin Kowalik z łowickiej redakcji „Gościa
Niedzielnego”. Kwestie najbar-

ToMAszMATusIAk

Starostwo i Powiatowa
Biblioteka Publiczna
w Łowiczu po raz
kolejny wzięły udział
w ogólnopolskiej
akcji „Narodowego
Czytania”. Fragmenty
„Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego
z podziałem na role
zostały odczytane
na głos w sali barokowej
Muzeum w Łowiczu.

Widzowie i uczestnicy „Narodowego Czytania”.WcharakterystycznymczepcuMariannaMońka,
odtwórczyniroliPannyMłodej.

dziej symbolicznej i zagadkowej
z osób dramatu – Chochoła – czytał Marek Wojtylak, kierownik
łowickiego oddziału Archiwum
Państwowego w Warszawie. Po

zakończeniu czytania najwięcej
mówiono o występie Eligiusza
Pietruchy, który wcielił się w rolę
Żyda, dbając przy tym zarówno
o kostium, jak i o charaktery-

styczny sposób wymowy. Naszą
redakcję reprezentował Tomasz
Matusiak w roli Dziennikarza
w rozmowie z Czepcem, czyli
przewodniczącym Rady Powia-

eligiusz Pietrucha w roli żydowskiego karczmarza,wciekawej
interpretacjiaktorskiejtekstu.

tu Łowickiego Krzysztofem Górskim – jest to oczywiście scena
otwierająca pierwszy akt dramatu.
Zwieńczeniem imprezy był
koncert Zespołu Śpiewaczego „Ksinzoki”, wprowadzający wszystkich w klimat wiejskiego wesela sprzed wieku.
Każdy z uczestników spotkania,
który przyniósł własny egzem-

Łowicz|zakładkarny

PPor.roberTsTęPnIeWskI

Łowicki zK uczestniczy w Narodowym Czytaniu odpoczątkuakcji.

reklAMA

Fragmenty „Wesela” czytane
były przez osadzonych na głos
poprzez zakładowy radiowęzeł.
2 września, podczas finału akcji,
fragmenty dramatu Wyspiańskie-

go zostały odczytane z podziałem na role. Do Zakładu Karnego
w Łowiczu, tak jak do wszystkich
instytucji oficjalnie biorących
udział w Narodowym Czytaniu,

tm

Łowicz

„Wesele” przez radiowęzeł
W Zakładzie Karnym w Łowiczu Narodowe
Czytanie 2017 rozpoczęło się już 26 sierpnia
i trwało przeszło tydzień. Łowickie więzienie
co roku bierze udział w ogólnopolskiej akcji
pod patronatem prezydenckiej pary.

plarz „Wesela”, mógł na nim odcisnąć okolicznościową pieczęć.
Na tym nie kończą się obchody
Narodowego Czytania w Łowiczu
– w najbliższy piątek, o godzinie
12.00, pod gmachem byłego Gimnazjum nr 1 czytanie zorganizuje
Miejska Biblioteka Publiczna im.
A. K. Cebrowskiego w Łowiczu.

została nadesłana z kancelarii
prezydenta pieczęć okolicznościowa do stemplowania egzemplarzy książki.
Cały tekst dramatu został wydrukowany z portalu Kancelarii
Prezydenta, a następnie obłożony
w okładki przez zakładowego introligatora, zatrudnionego w więziennej bibliotece, w której zbiorach pozostanie na stałe.
oprac. tm

Bawimy się
na „Weselu”
Wyspiańskiego
Na spotkanie związane z akcją Narodowego czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego
zaprasza Biblioteka Miejska im.
Cebrowskiego w Łowiczu. Biblioteka oraz współorganizująca
spotkanie Szkoła Podstawowa nr 1
zapewniają bogaty program. Odbędzie się ono – wzorem poprzednich akcji Narodowego Czytania
– przed budynkiem Gimnazjum
Nr 1 w Al. Sienkiewicza w piątek, 8 września, o godz. 12.00.
Organizatorzy zachęcają, by każdy założył strój z elementami polskiego folkloru. Dlaczego o takiej
godzinie zorganizowane jest to
spotkanie? Większość osób pracujących zawodowo nie ma szansy o tej porze w nim uczestniczyć.
– Podobnie jak w ub. roku, grupą
docelową, do której jest adresowane czytanie, jest przede wszystkim
młodzież szkolna – dowiedzieliśmy się w bibliotece.
W programie zaplanowano czytanie fragmentów „Wesela” przez
zaproszonych gości, anegdoty i ciekawostki o autorze, rozstrzygnięcie
konkursu „Folkowe przebranie”
oraz konkursy: muzyczny „Jaka
to piosenka?”, plastyczny „Kwiaty pana Stasia” oraz florystyczny
„Bukiet polnych kwiatów”. Przewidziany jest też słodki poczęstunek, a uczestnicy otrzymają okolicznościowe pocztówki.
mak
reklAMA
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Łowicz|Vkoncertletniorkiestrysonus

Pochmurne niebo, ale lato w muzyce

Chociaż aura była już jesienna, to jednak repertuar zaprezentowany 2 września
przez Orkiestrę Sonus i towarzyszących jej solistów okazał się prawdziwym podmuchem
lata. W muszli koncertowej na Błoniach odbył się piąty już Koncert Letni,
połączony z charytatywną zbiórką na rzecz Jasia Łazińskiego.
Impreza stała się już tradycją w łowickim kalendarzu imprez, przyzwyczaili się też do niej
mieszkańcy. W tym roku może
nie było aż takiej frekwencji jak
w poprzednich latach, ale biorąc
pod uwagę zachmurzone od rana
niebo i tak można mówić o sukcesie pod tym względem. Tym bardziej, że publika wyjątkowo żywo
reagowała i dawała się wciągnąć
w interakcję z wykonawcami.
Na wieńczącej koncert, tytułowej

piosence z musicalu „Footloose”
wszyscy wstali i próbowali śpiewać razem z artystami.
Orkiestrą jak co roku dyrygował jej twórca – Michał Janocha, łowiczanin, który przewodzi
uzdolnionym instrumentalistom
z różnych stron Polski. W koncercie wystąpiło około 30 muzyków orkiestry, a także czworo
śpiewających i tańczących solistów: Marta Kosiorek z Łowicza,
Katarzyna Kanabus z Warszawy,

Joanna Kulesza z Zamościa i Maciej Dybowski z Warszawy.
Dominowały przeboje z klasycznych musicali, a także z animowanych filmów ze studia Disney’a. Koncert był nie tylko
okazją do rozrywki na dobrym
poziomie, ale też do wykazania
się gestem serca i ludzką solidarnością – w jego trakcie wolontariuszki zbierały do puszek dobrowolne datki na rzecz niezbędnej
rehabilitacji dla siedmioletniego

Jasia Łazińskiego – chłopiec urodził się z mózgowym porażeniem
dziecięcym, cierpi na opóźniony
rozwój psychoruchowy i zaćmę
obuoczną, a w tym roku zorganizowano u niego także padaczkę. Jaśkowi zdrowie nie pozwoliło wybrać się na koncert, został
w domu z tatą. Była natomiast
jego mama Agnieszka. – Jesteśmy niezmiernie wdzięczni
wszystkim wykonawcom i organizatorom koncertu za okazaną nam pomoc, jak i wszystkim,
którzy dorzucili coś do zbiórki –
powiedziała nam Agnieszka Łazińska. – Rehabilitacja Jasia jest
niezwykle kosztowna, taka pomoc jest dla niego bezcenna.
W czasie sobotniego koncertu
zebrano na ten cel kwotę 2.320 zł.
tm
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Koncert na Błoniach.napierwszymplanieMaciejDybowski–artysta
uzdolnionywokalnieiaktorsko.nadrugimplanie(tyłem)MichałJanocha
dyrygującyorkiestrą.

Sanniki|europejskiecentrumArtystyczneim.Fryderykachopina

Kultura|nabór

Pogoda nie zepsuła koncertów,
ale piknik był krótszy

I ty możesz
dołączyć
do Koderek!

Po koncercie odbył się wernisaż wystawy obrazów przedstawiających konie autorstwa Michała Siemińskiego. Wystawę można
oglądać w sali na piętrze pałacu
do końca września. Tak samo, jak
wystawę plenerową przed pałacem, dotyczącą Władysława Dziewulskiego. Był on astronomem,
współzałożycielem Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Był też bratem ostatniego prywatnego właściciela dóbr sannickich,
Stefana Dziewulskiego.
Tego dnia można było też
obejrzeć krótki film, pokazujący
działalność Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina, historię Sannik oraz

XVIII-wiecznego pałacu w kontekście związków z Fryderykiem
Chopinem. Film będzie można
obejrzeć jesienią na antenach TVP
Historia, TVP Polonia i TVP Warszawa.
Podczas Festynu Rodzinnego,
który zaplanowany był w parku,
mocniej wtrąciła się matka natura i pomieszała szyki wystawcom
i gościom. Podczas przebłysków
słońca spoza chmur i najmłodsi
choć trochę skorzystali z przygotowanych dla nich w parku bezpłatnych atrakcji. – Na pociechę
można też było kupić lody i domowe ciasta w pałacowej kawiarni – relacjonuje Monika Gadzińska.

ecAsAnnIkI

Ostatnia wakacyjna niedziela w Sannikach obfitowała w wiele
interesujących wydarzeń. Deszczowa pogoda popsuła szyki jeśli
chodzi o plenerowy piknik, ale nie zraziła osób chętnych
do uczestniczenia w koncertach i towarzyszących im spotkaniach.
Dzieci były nieco bardziej zawiedzione, ponieważ część atrakcji z powodu deszczu musiała
być ograniczona. – Aura wyraźnie pokazała, że lato się skończyło – zauważyła Monika Gadzińska z ECA w Sannikach.
Melomani
uczestniczyli
tego dnia w Sannikach w dwóch
koncertach. Najpierw odbył się
tradycyjny koncert chopinowski w pałacu. Zagrały laureatki Złotych Parnasów Forum
Pianistycznego „Bieszczady bez
granic”: Diana Chubak i Aleksandra Hurkała. Podczas koncertu aktor Piotr Machalica
recytował teksty Wojciecha Młynarskiego.

Animatorzy z płockiego zOO przyjechalinafestynwsannikach
zżywymwężem.

Popołudnie zakończył recital Roberta Kudelskiego – aktora
śpiewającego piosenki Agnieszki
Osieckiej.

Z uwagi na deszcz został przeniesiony z muszli koncertowej
w parku do sali koncertowej w pałacu.
opr. mak

Łowicz|Infernalnightporazczwarty

Metalowe
mroczne granie
Już po raz czwarty zespół Infernal Bizarre i zaproszone
przez niego zespoły zagrały w Łowiczu na imprezie
pod hasłem „Infernal Night”. W sobotni wieczór i noc
2 września na dziedzińcu Łowickiego Ośrodka Kultury
zagrali: Mateusz Jagiełło, Cornada, Shame Yourself,
Minetaur i oczywiście Infernal Bizarre.
Znacznie bardziej agresywne
i ostre granie zagwarantowała publiczności pabianicka formacja
Cornada, łącząca stylistykę death
i groove metalu. Muzycy prezentowali głównie utwory ze swojego
ostatniego mini albumu „Inside”.
Ciężkie granie zaprezentował
również, po raz pierwszy występujący w Łowiczu, zespół Minetaur z Warszawy. Grupa istnieje
od 2012 roku i właśnie rozpoczyna jesienną trasę promującą dobrze przyjęty w środowisku mini
album „Gravel Pit”, trzeci w dorobku.
Prezentujący się później Sheme Yourself to kapela z już dziesięcioletnim stażem, mogący się

Od poniedziałku, 4 września,
wraz z powrotem dzieci z wakacji, do łowickich szkół trafiły plakaty promujące nabór do Koderek. „Przeżyj przygodę życia!”,
„Z nami zwiedzisz kawał świata”, „Wskocz do nas na przygodę” – te hasła mają zachęcać
dzieci i młodzież do wstępowania
do zespołu.
Podobnie jak inne sekcje i koła
zainteresowań, działające przy
Łowickim Ośrodku Kultury, po
wakacjach próby wznawia też
Dziecięco-młodzieżowy zespół Ludowy „Koderki”, którego kierownikiem i choreografem
jest Katarzyna Polak.
To dobry moment, by dołączyć
do zespołu, gdyż wszyscy zaczną
naukę programu scenicznego
w tym samym momencie.
– Wszystkich chętnych do Koderek zapraszamy na zajęcia
w czwartek 7 września na godzinę 16 do Szkoły Podstawowej
nr 1 – zachęca kierownik Katarzyna Polak. Jak wyjaśnia, w tym
roku będzie prowadzony nabór
dzieci w wieku od 7 do 18 roku
życia oraz zostanie utworzona
trzecia grupa wiekowa, tzw. średnia.
W najmłodszej sekcji będą
dzieci w wieku od 7 do 11 lat,
w średniej od 11 do 14 lat, a w najstarszej od 14 do 18 lat.
Regularne próby będą się odbywały w każdy poniedziałek
i czwartek w godz. od 16 do 19
w Szkole Podstawowej nr 1 przy
ul. Kaliskiej.
aa

Walewice|Pałac

Trzecia Fala
i konie

ToMAszMATusIAk

Impreza ma już swoją markę
w środowisku miłośników metalowej muzyki, dlatego fani ostrych,
gitarowych riffów, łomotu na perkusji i krzyczącego wokalu nie powinni być rozczarowani. To spore uproszczenie, bo wykonawcy
udowodnili, że muzyka metalowa
ma różne odcienie. Tak na przykład, otwierający imprezę Mateusz Jagiełło zaprezentował autorskie, progresywne kompozycje
z długimi partiami balladowymi,
które powinny przypaść do gustu
nie tylko „metalom”. Młody łowicki muzyk wśród swoich największych muzycznych inspiracji wymienia m.in. King Crimson
czy wczesne Genesis.
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minetaur po raz pierwszy wystąpił w Łowiczu,prezentującnadziedzińcułoksolidnądawkędeathmetalu.

pochwalić takimi tuzami polskiego metalu jak Kat, Turbo,
Frontside czy Hunter. Obecnie
przygotowuje nowy album, który będzie zatytułowany „Driving
Force”.
Infernal Bizarre łowickim fanom metalu nie trzeba przedsta-

wiać. To pomysłodawcy i główni organizatorzy „Piekielnych
nocy”. Korzenie zespołu sięgają
lat 90., później wielokrotnie dochodziło do zmian w składzie.
Obecnie grupę tworzą: Kamil
„Śledzik” Szkup, Marcin „Cines” Węglarek, Piotr „Nastar”

Nastarowicz, Piotr „Piter” Florczak i Piotr Stawicki.
Podczas imprezy można było
kupić koszulki i płyty prezentujących się wykonawców. Po
koncertach zorganizowano after
party, również utrzymane w klimacie ciężkich brzmień.
tm

W sobotę 9 września, o godzinie 15, w Sali Białej pałacu w Walewicach rozpocznie się wernisaż
poplenerowej wystawy obrazów
grupy Nowa Fala, działającej przy
Uniwersytecie Trzeciego Wieku
w Łowiczu.
Na wystawie zaprezentowanych zostanie około 20 prac, które
powstały podczas dwudniowego
czerwcowego pleneru w Walewicach. Motywem przewodnim
będą konie oraz wariacje na ich
temat.
Grupa działa od 4 lat. Uczestniczyła już plenerze w Walewicach
w zeszłym roku. Po wystawie prace zostaną przekazane na wyposażenie pałacu i ozdobią ściany hotelowych pokoi.
ewr

Ogłoszenia
czwarTek 7września2017|nr 36

www.lowiczanin.info
VWsharan,1.9TDI,2008rok,

7-osobowy,wrozliczeniumogęprzyjąć
mniejszy,22.900zł,tel.604-706-309.

Przyjmęwdzierżawęlubkupię

gruntyrolnewbocheniu(bardzodobre
warunki),tel.601-857-267.

VWT4,tel.604-436-938.


kupiękażdąnieruchomość:ziemię,

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

VWT5blaszak,2.5TDI,2009rok,

klimatyzacja,bezwypadkowy,tel.
509-267-157.
VWTouran,2005rok,7-osobowy,

granatowymetalik(wzamianiemogę
przyjąćmniejszy),15.200zł,tel.
604-706-309.
VWTouran,2.0TDI,2005/2006rok,

srebrny,tel.604-403-654,507-150-766.
VWTransporter,1995r,tel.516-538-983.

VWTransporter,2010rok,Mixt605,

długi,bezwypadkowy,tel.602-461-330.
zafira,1.9,2007rok,tel.530-350-251.


inne
cITroËnc4Picasso,2008rok,tel.

609-135-463.

oPelAstraIIgaz,2000rok,sedan,tel.

666-021-574.

seATleon,1.9TDi,2006rok,tel.

696-312-242.

DAeWoolanos,1.6benzyna,1998

rok,tel.697-780-166,725-630-642.

oPelAstrakombiDiesel,2012rok,

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

skoDAFabia,1.4,2006rok,tel.604
403-654,507-150-766.

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

DAeWooMatiz,2000rok,tel.

506-552-043.

oPelAstra,1.616V,1999rok,kombi,

tel.609-459-539.

skoDAFabia,1.2kombi,2009rok,

stanbdb.,tel.604-403-654,507-150-766.

Absolutnyskup,1złz1kg,tel.

575-006-685.

DAeWooMatiz,benzyna/gaz,2000

rok,1.600zł,tel.724-145-005.

oPelcorsab,1.216V,2000rok,tel.

509-299-678.

skoDAoctaviakombi,2005rok,tel.

604-403-654,507-150-766.

Autoskupcałeiuszkodzone,

najlepszeceny,tel.604-191-186.

FIATcinquecento,900benzyna+gaz,

1996rok,tel.509-343-660.

skoDAoctavia,1.9D,2003rok,

kombi,5.900zł,tel.602-584-266.

kupięautodo4.000zł,tel.

691-270-855.

FiatPunto1.2,2000rok,lPG,tel.

605-587-039.

oPelcorsa,1.216V,2014rok,

50.000km,serwisowany,
bezwypadkowy,kupiony
wpolskimsalonie,tel.600-944-728.

kupimykażdąToyotęiMercedesa,

stanobojętny,tel.734-734-300.

FIATseicento,2002rok,tel.

603-872-897.

kupimykażdeauto,całelubrozbite,

tel.798-602-197.

FIATseicento,1.

1gaz,2000rok,tel.
691-270-855.

Skup aut za gotówkę. Szybki
dojazd i wycena na miejscu, tel.
536-266-926.

samochodowe
kupno

skupMercedessprinter,kaczor,

innedostawcze,stanobojętny,tel.
734-734-300.
Skup pojazdów samochodowych.
zaświadczenia do WK. Sprzedaż
części, tel. 605-695-882.
skuppowypadkowych,starych,

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

lPGsekwencja,tel.512-476-760.
złomowaniePojazdów-zaświadczenia,

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

sprzedaż

Działka budowlana, Głowno, ul.
Graniczna 17, tel. 694-903-240.
sprzedamdom,tel.881-087-040.

Działkabudowlana,Mysłaków,tel.

692-363-474.

motorowe

sprzedam10haziemirolnej,8kmod

łowicza,Maurzyce,tel.606-924-783.

oPelVivaro,1.9cDTI,2006rok,tel.

516-990-424.

sprzedamładęniwę,1991rok,

tel.509-293-050.

kupno

sprzedammieszkaniewborowie,tel.

503-608-793.

FIATseicento,2001rok,2.

100zł,tel.
602-584-266.

PeuGeoT206,1.4TDI,

2002rok,tel.600-763-979,
698-695-689.

sprzedamŻuka,tel.692-286-665.


skupstarychmotocykliWsk,shl,

Junak,innych,tel.513-185-357.

ziemiarolnazmożliwościązabudowy

2,4ha,gminaDomaniewice,tel.
794-944-434.

FIATuno900,2000rok,tel.

727-758-820.

PeuGeoT207,1.6hDI,2006rok,tel.

604-964-617.

ForDFiesta,2000rok,zadbany,

2.200zł,tel.500-308-011.

PeuGeoT207,1.6hDI,2007rok,

120.000km,5-drzwiowy,bogate
wyposażenie,14.900zł,tel.513-375-786.

ToyoTAyaris,1.0,2003rok,

bezwypadkowy,garażowany,stanbdb.,
tel.604-706-309.

ForDka,1.3benzyna,1998,tel.

603-817-262.
ForDGalaxy,2008rok,7-osobowy,

tel.508-953-694.
ForDMax,2.0TDci,2006rok,136

kM,6-biegów,6-poduszekpowietrznych,
climatronicdwustronny,podgrzewane
fotele,elektryczneszyby/lusterka,radio
sony(8głośników),hak,isofix,nowy
rozrząd/opony,cenadouzgodnienia,tel.
692-136-459.
ForDMondeokombi,2.2TDcI,

2005rok,310.000km,salonPolska,tel.
693-025-899.

hyunDAIsantaFe,2.2,2006rok,tel.

667-001-887.

AuDIA6c6,2.0diesel,10/2008rok,

kombi,tel.796-107-982.

MerceDes208D,tel.788-870-752.


oPelVectrab,1998rok,tel.

606-519-851.

skoDArapid,1.2TsI,2013rok,

Iwłaściciel,salonowa,tel.600-966-269.

suzukIGrandVitara,2008rok,tel.

721-169-137.

VolVoV40benzyna+gaz,2000rok,

bezwypadkowy,tel.884-880-726.

PeuGeoT306,1.4,2000rok,1.600zł,

tel.602-584-266.

VWGolfIV,1.9,2001rok,5-drzwiowy,

klimatyzacja,tel.513-375-786.

PeuGeoT307,2001rok,6.900zł,

stanbdb,tel.519-320-487.

VWGolfIV,1.6sr,pokolizji,tel.

603-395-360.

PolonezATuPlus,1.6,1999

rok,60.000km,Iwłaściciel,
niekwestionowanystan(dlakonesera),
tel.513-375-786.
renaultkangoo,2007rokicrosa

250,tel.790-398-998.

VW Golf IV, kombi 1.6 benzyna,
2001 rok, stan bdb., bezwypadkowy,
nowe opony, w cenie alufelgi,
komplet nowych tłumików,
opłacone OC i AC, cena 7.900 zł (do
negocjacji), tel. 606-751-301.

renAulTMegane,1.4,2002rok,tel.

880-445-598.

VWGolfVkombi,2007rok,tel.

601-164-948.

renAulTMegane,scenic,1.9,2000

rok,tel.667-001-887.

VWPassatb5,1.9,2002rok,tel.

783-707-277.

renAulTscenic,2.0benzyna/gaz,

2000rok,tel.502-322-564,.

VWPolo,1.0,tel.693-051-319.


seATArosa,1.4benzyna/gaz,1999

rok,tel.503-664-844.
seATIbiza,1.212V,2004rok,stan

bdb.,tel.604-825-723.

VWPolocross,1.4Diesel,2006rok,

tel.604-403-654,507-150-766.
VWPolo,2006rok,5-drzwiowy,

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

kupięstaremotocykle:Wsk,

Mz,Motorynka,komarekitp.,tel.
609-942-407.
kupięstareWsk-i,tel.515-121-401.

kupięWs,shlorazczęści,tel.

603-444-431.

sprzedamdziałkibudowlane

uzbrojone,ogrodzone,łowicz,ul.
Wschodnia(kieruneknieborów):800
mkw.,1000mkw.,1.600mkw.,tel.
602-615-399.

sprzedaż

sprzedamposiadłość,łowicz,

katarzynów42,tel.603-879-720.

sprzedamkawasakieliminator125a

bn,tel.609-794-792.

sprzedamdomnowy,wykończony,

otolice28A,tel.603-879-720.

Mz250,tel.668-967-827.


sprzedamlubwynajmękawalerkęna

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

yamahaVirago535,2006rok,tel.

728-543-936.

garaże
sprzedaż
Garażwolnostojący,Tuszewska,

nawysokościbursztynowej,tel.
601-946-284.

nieruchomości

Dom,łowicz,tel.880-651-700.

Działkabudowlana2900mkw.,

DębowaGóra,tel.698-815-021,
665-220-393.
Domzdziałkąwstaniesurowymw

Głownie,tel.601-814-018.
sprzedamlubzamieniędompod

łowiczemnabloki,tel.606-967-338.
Sprzedam 1,08 ha w centrum
Chąśna, tel. 781-999-562.

kupno

ziemię3,5ha,kraszewWielki,tel.

502-539-686.

kupięziemię,gm.łyszkowice

iokolice,tel.502-602-463.

sprzedammieszkanie48mkw.,os.

Dąbrowskiego,tel.503-057-347.

nIssAnPrimerakombi,2.0Diesel,

2000rok,tel.511-143-433.
nIssAnPrimeraP11,2.0TD,2000

rok,kombi,1.600zł,tel.512-476-760.
nIssAnX-Trail,2.0DieselAutomat,

2008rok,fullopcja,tel.609-468-158.
oPelAstraG,1.7DTIIsuzu,2000rok,

tel.602-432-195.

bMWe-46,2.0I,2002rok,czarny

metalik(możliwazamiananamniejszy),
tel.513-375-786.

oPelAstraII,2004rok,tel.

726-843-828.

bMWe46,1999rok,tel.693-858-637.


oPelAstraIIIcDTi,2009rok,

sprzedam,tel.665-405-015.

cc700,1997rok,tel.798-203-433.


Działka4,6ha,łazin,tel.501-020-993.


sprzedamFIAT126p,tel.789-101-800.


AuDIA4b7,1.9D,2005rok,kombi,

tel.609-459-539.

bMWX1,2013rok,tel.660-408-769.


sprzedamdziałkębudowlaną3.000

mkwwewsiGzinkaprzyWrzeczku,tel.
733-750-101.

Działki3.

100i3.400mkw.,bielawy,tel.
664-041-140.

GolfIV,wcałościlubnaczęści,tel.

602-584-266.

bMW520D,e61170kM,2009rok,

klimatronik,nawigacja,alufelgi,stan
bdb.,tel.505-926-212,793-186-378.

kupięprzyczepkęsamochodowądo

remontu,tel.502-163-313.

sprzedaż
Dwieładnedziałkirekreacyjne,

300mkw.przyul.Wiśniowej(ogródki
działkowerelaks-ul.łódzka,łowicz),
tel.662-129-669.

Felgi„15”,tel.693-054-784.


AuDIA4b5,1998rok,55kW,tel.

600-410-385.

bMW520,2.0I,1998rok,bogate

wyposażenie,stanbdb.,możliwa
zamiana(mniejszy),tel.604-706-309.

sprzedażprzyczepek

samochodowych,homologacja,różne
typy,www.phu-wimar.pl,tel.608-171-821.

kupiędziałkę,ziemię,bloki,tel.

607-809-288.

Działkibudowlane,Mysłaków,tel.

665-981-200.

AuDIA4,1.9TDI,tel.512-981-861.


bMW3e-46,2003rok,uszkodzony

silnik,tanio,tel.791-125-486.

sprzedam4kołaletniePeugeot106,

tel.668-827-938.

Przyjmęwdzierżawęziemię,łąki,

dobrewarunki,tel.534-936-733.

oponyzimowe155/65/14,tanio,tel.

668-162-199.

ForDMondeo,2.0DTI,2004rok,

bogatewyposażenie,7.900zł,(w
zamianiemogęprzyjąćmniejszy),tel.
537-200-181.

AuDIA3,2004rok,3-drzwiowy,

niedrogo,tel.535-428-555.

klucze,piloty,immobiliser,Głowno

strażacka2,tel.606-319-335.

kupię/przyjmęwdzierżawęziemię,tel.

696-736-701.

oPelAstraII,1.7cDTI,2005rok,

klimatyzacja,8.200zł,tel.604-706-309.

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.GMInnA6;NIeBORóW,Al.leGIonóWPolskIch18,sklePP.FIGATA;NOWA SUCHA 22,sklePP.sIeWIery;OStRóW 20,sklePP.beJDy;OSmOLIN:ul.rynek2,sklePP.serWAch;ul.rynek19,sklePsPoŻyWczo-PrzeMysłoWy;PSzCzONóW 147,sklePP.lIPIńskIeGo;SANNIKI,ul.WArszAWskA183,sklePP.olkoWIcz;SOBOtA,Pl.zAWIszyczArneGo12,sklePP.bIńczAk;SOKOŁóW 19,sklePP.GłoWAckIeGo;StACHLeW 113A,skleP
P.WIerzbIckIeJ;StARy DęBSK 6A,sklePP.PAWłATArGAszeWskIeGo,śLeSzyN,ul.GórnA5,sklePP.MączyńskIeJ;WALISzeW StARy19, sklePP.PAbIJAńczyk;zABOStóW DUŻy,sklePP.szAlenIec;zAWADy 67,skleP
P.sokAlskIeJ;zŁAKóW BOROWy 139A,sklePP.PIeckI.
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Mieszkanie2-pokojowe,IIpiętro,os.

noakowskiego,tel.665-737-443,po
16.00.
DomwMaurzycach,tel.512-490-910.

sprzedammieszkanie38mkw.,os.

kostka,parter,tel.606-675-608.
Działka38arówwstępowie,gmina

kiernozia,zabudowana,ogrodzona,
częściowoutwardzona,tel.512-179-465.
Domdrewniany,420.000zł,otolice,

tel.697-733-360.
Sprzedam działkę o pow. 0,55
ha, Wyskoki, gm. Stryków, tel.
601-204-540.
Sprzedam gospodarstwo rolne o
pow. 1,11 ha z domem mieszkalnym
i pomieszczeniami gospodarczymi,
Wyskoki, gm. Stryków, tel.
601-204-540.


budowlana,1.

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

gospodarczenadziałce0,65ha,
Wiskienice.cenadouzgodnieniapo
obejrzeniu,tel.601-505-585.
Działkibudowlane,1.082mkw.,2.443

mkw.,tel.606-995-687,zielkowice.
sprzedamtaniodomumeblowanydo

zamieszkaniaodzarazzzabudowaniami
idziałkąbudowlanąwokolicyłowicza,
tel.609-541-325.

M-4,60mkw.,os.bratkowice,tel.

608-580-065.

Mieszkanie61mkw.,IIIpiętro,kaliska,

tel.668-955-030.

Działkabudowlana,klickiego42,tel.

502-163-313.
Domporemoncie,120mkw.,działka

900mkw.,skaratki,gm.Domaniewice,
tel.530-723-789.
sprzedam5ha,Tydówka,gm.

kiernozia,pilne!,tel.515-607-294.
bratkowice60mkw.,blok34,tel.

691-961-280.
sprzedamlokalnaTargowicyw

łowiczu,wgłównejalejce,wrzędziez
mięsemidrobiem,tel.605-636-176.
Działkębudowlaną,uzbrojoną,opow.

675mkw,kiernozia,Walewskiej,tużprzy
szkolepodstawowej,przedszkolu,tel.
796-159-959.
sprzedam5haziemi,nowyzłaków,

tel.795-346-866.
M-4zgarażem,ziewanice,

tel.(42)719-10-40.
Działkarolna0,42ha,bednary,Al.

legionówPolskich,tel.792-006-656.
sprzedammieszkaniewcentrum

łowicza,50mkw.,łowicz,tel.
693-552-236.
kawalerka24mkw,tel.(46)837-23-02.

Dom293mkw,stansurowy

otwarty,działka1900mkw,wszystkie
media,łowicz,ul.Grunwaldzka,tel.
501-932-818.

reklAMA

sprzedamkanapęrozkładaną

ciemnybrązz3poduchamijasnymi,tel.
603-621-157.
sprzedamprzyczepękempingowąna

działkę,tel.513-904-150.
sprzedampieco-kuchnię,

tel.(46)830-32-13.

Dużeakwarium,piecc.o.używany,tel.

505-949-957.

łowicz,72mkw,parter,tel.698-581-666.


kupięchleb,bułki,pieczywoze

zwrotów,tel.721-335-315.

Meblościanka(biurko),łóżko160x200,

tel.530-350-251.

sprzedam2haziemi,niedzieliska,tel.

604-454-461.

kupiękoparko-ładowarkęiwywrotkę,

tel.607-809-288.

ziemiaogrodowa,piach,czarnoziem

(ztransportem),tel.537-180-085.

Mieszkanie58,9mkw.,IVp.,ul.

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

kupięcegłę,drut,deski,łaty,krokwie,

tregry,tel.607-809-288.

sprzedamdwojedrzwi,prawe,nowe,

80cm,tel.888-131-469.

Mieszkanie48mkw.,Dąbrowskiego,

tel.885-194-475.

kupięporoże,tel.607-409-915.


sprzedamwiatrówkęPcP,tel.

602-747-060.

starzyńskiego38mkw,tel.

607-514-455.

Mieszkanie48mkw.bratkowice,tel.

696-274-457.

Wulkanizacjazbudynkami,

napoleońska6,łowicz,tel.502-163-313.

sprzedamubrankadladziewczynki

1-8lat,tel.507-852-140.

Przyjmęziemię,gruz,glinę,korzenie,

tel.508-282-349.

sprzedamrazemdziałki:budowlaną

726mkw.irolną2906mkw.,strzelcew,
tel.880-151-132.

sprzedamdom+1hadziałki,Świeryż

I,tel.504-501-038.

WynajmęM-3nabratkowicach,tel.

796-953-999.

Daszkibetonowe4-spadowe,

2-spadowe,tel.531-467-981.

szafa2-drzwiowa215x84x62,tel.

694-200-132.

budowlano-rolna,9.400mkw.,Polesie,

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

sprzedam2,5hawniedźwiadzie,tel.

880-565-192.

udostępnięwyposażonysalon

fryzjerski,lniana1,tel.501-011-198.

Agregatprądotwórczy12/230/380

steinenProfesionalsT8300,nowy,tel.
508-132-400.

kupno różne

Dwiedziałkibudowlane,Antoniew,gm.

Głowno,tel.721-651-936.

Dwiedziałkipo1500mkw.,50zł/

mkw.,zielkowice-czajki,tel.502-778-128.

Wynajmękawalerkęwcentrum

łowiczaosobieniepalącej,tel.
606-906-359.

Wyremontowanylokaldowynajęcia

30mkw.(zaplecze,toaleta),łowicz11
listopada,tel.691-715-550.

sprzedamdziałkę202ary,bielawy,

podzabudowę,tel.519-320-487.

sprzedamgospodarstworolneo

pow.3,60ha(szer.78m)zmożliwością
podziałunadziałkibudowlane,bednary
kolonia72,tel.668-153-367.

Witryna chłodnicza duża oraz
zamrażarka, tel. 667-341-968.

Działkabudowlana,1.500mkw.,

media,łowicz,Górkizagórskie,tel.
883-666-093.

Działkabudowlana,nieborów,tel.

795-015-269.

sprzedamziemię2ha,kl.III,osmolin

(Górojec),gm.sanniki,tel.667-548-004.

Wynajmękawalerkęwnieborowie

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

MIeszkanie48mkw,wpełni

wyposażone,centrummiasta,tel.
784-440-092.

sprzedamdziałkę,zielkowice,tel.

889-376-672.

sprzedamziemię3,06haosmolin,

gm.sanniki,tel.781-006-432.

Węgiel ekogroszek (kostka)
orzech. Dostawa i rozładunek,
tel. (23) 661-10-13, tel. 789-333-677.

sprzedamdziałkęrekreacyjną,tel.

795-563-722,dzwonićpo18-stej.

sprzedammieszkaniewłasnościowe

opowierzchni50,41mkwlubzamienię
namniejszezdopłatądo35mkw,do
IIpiętra,osiedlebratkowicebl.2/8,tel.
795-254-325.

Działkabudowlana3.000mkw.,

kiernozia,ul.łowicka,tel.694-165-597.

Wydzierżawię grunty rolne
w okolicy Gąbina, ok. 30 ha,
tel. (24) 277-28-20.

sprzedamdomwrazzbudynkami

gospodarczymiwłowiczu,nadziałce
nr1498/2,opow.5.000mkw,tel.
887-700-737.
sprzedamziemię2,24lub4,5ha,

Psary,tel.604-260-576.

wynajem
łódź,mieszkanie3pokojedo

wynajęcia,tel.606-953-977.
Wynajmę ok. 20 miejsc
noclegowych, tel. 512-098-358.
Wynajmęod1.

10.2017mieszkanie
parter59mkw,zniezależnymwejściemi
ogródkiem,tel.500-003-342.
Wynajmęmieszkanie18mkw.,małe

opłaty,tel.784-650-158.
Wynajmęlokalnadaptekąsłoneczko,

tel.607-809-288.
Wynajmędomnawsi,tel.

607-809-288.
Wydzierżawiękażdąilośćziemi,tel.

796-260-112.
Wynajmę2pokojezkuchniąw

Głownie,tel.791-387-999.
Wynajmędwagaraże,ul.kwiatowa,

lokal30mkw.łowicz,staryrynek,tel.
784-135-159.
sprzedamlubwynajmęmieszkanie

36mkw,bratkowice,Ipiętro,tel.
661-258-222.
Wynajmęlokal70mkw.nadziałalność

gospodarczą,tel.(46)837-69-33,tel.
601-412-294,łowicz.
Firmawynajmiepomieszczenie

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

Monety,medale,dokumenty,militaria,

starocie,tel.606-941-752.
kupiętopolę,dębainne,tel.

696-379-599.

sprzedaż różne
Produkcja,sprzedażkruszywa

kamiennego,tel.501-029-833.
kliniecpodkostkęiutwardzenia

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

Żwir16-32doogroduidrenażu,tel.

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

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

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

sprzedamstemple,trociny,stoły

ogrodowe,tel.692-132-798.
Wapno nawozowe, tlenkowomagnezowe i tlenkowo-węglanowe,
super cena, tel. 660-693-596.
sprzedampiecmiałowyorazbojlerz

wężownicą+grzałka,tel.609-541-373.
kuchniagazowa,maszynadoszycia

walizkowa,terma,klejdodociepleń,tynk
elewacyjny,tel.502-980-287.
krajzegakompletna,szlifierka

taśmowa,przecinarkametalu,tel.
503-830-451.
sprzedamkrajzegę,tel.515-193-140.

sprzedampiecc.o.,tel.604-574-299.

nowazamrażarkaAmica,

5-szufladowa,tel.609-377-905.
sprzedamwagęsuwakową250kg,

tel.883-560-331.
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Meblepokojowe,tel.698-755-576.

łóżkorehabilitacyjnenapilotaz

materacem,tel.663-491-160.
oknazdemontażu,dywanyikomoda

zbarkiem,tel.501-657-004.
sprzedamlodówko-zamrażarkę,tel.

889-508-962.
Żużelzdowozem,tel.600-323-947.

ladachłodnicza,witrynowa,tel.

605-539-291.
Węgiel polski kostka - Głowno i
okolice. Dostawa i rozładunek, tel.
605-725-429.
kuchnia,tel.572-023-817.

krajzega,tel.572-023-817.

spawarka,tel.517-914-085.

betoniarka,wciągarkaelektryczna,tel.

604-444-448.
Piasek, pospółka, przywóz, tel.
664-532-700.
butlespawalniczezosprzętem,tel.

515-319-247.
sofa3osobowa,300zł,tel.

515-319-247.
sprzedamstemplebudowlaneok.470

szt,4zł/szt.,tel.663-766-584.

praca
dam pracę
Przyjmędopizzeriikierowcęnastałe

orazpomockucharzaweekendowo,tel.
669-852-983.
zatrudniędopizzeriikierowcęoraz

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

możliwościąprzyuczenia-pracanastałe
orazpomocnakuchnię-weekendowo,
tel.601-846-354.
Hurtownia budowlana w Strykowie
zatrudni kierowców C+e. Dobre
wynagrodzenie, tel. 601-153-348.
Szwalnia w Głownie zatrudni
szwaczki, stała praca, tel.
608-496-344.
zatrudniękierowcówkat.c+e,praca

wkółkach.Wysokiezarobki,stałapraca,
tel.606-481-899.

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

Piecnaekogroszek,tel.786-023-323.

sprzedamdwiebramymetalowe,tel.

513-980-439.

zatrudnię na umowę szwaczki
na overlock i dwuigłówkę. Praca
stała, dobre wynagrodzenie, tel.
501-524-923.

kruszywa,piasek,żwir,ziemia

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

sprzedamagregatprądotwórczy

diesel8kW,tel.503-562-330.

zatrudniękierowcękat.c+e

(chłodnia),tel.605-094-166.

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

zatrudniędopomocymechanika

samochodowego(TIr),tel.605-094-166.

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

sprzedamspecjalnełóżkonapilotaza

1/2ceny,materacodleżynowygratis,tel.
784-535-952.

zatrudniędopracywstolarni,zokolic

łowicza,tel.696-086-527.

Wersalkawbdbstanie-nowytyp,tel.

724-973-074.
Drewnokominkowe,opałowe,tel.

504-257-615.
zbiornikiplastikowe,1.000-litrowe,tel.

502-919-192.
skrzynkiuniwersalne,klepki,tel.

501-658-261.
Palety1.200x1.000,tel.502-919-192.

Sprzedam domki holenderskie:
7x3,20m i 10x3,20m
z wyposażeniem: łazienka, pokój dla
dziecka, łóżko piętrowe, ogrzewanie
(drzewo, węgiel), natrysk, cena
do negocjacji, tel. 797-758-589,
572-951-122.

ekogroszekworkowany,Agronawozy,

tel.721-021-154.
Wapno nawozowe Polcalc,
Agronawozy, tel. 721-021-154.
narożnik+2fotele,tel.664-909-913.

silnik7,5kW,tel.696-441-178.

skrzynio-paletydrewnianenowe,tel.

601-286-499.
skrzynkiplastikowenowe10kg,12kg,

15kg,tel.601-286-499.
Pompawodnazsilnikiem,przecinarka

stołowa,tel.695-774-230.
sprzedamlodówkęipiecc.o.,tel.

606-584-363.

zatrudniędekarzylubpracownika

doprzyuczenia,okoliceDmosina,tel.
609-846-316.
monterów ścian g/k, sufitów,
szpachlarzy, malarzy, tel.
500-027-261.
zatrudnię kierowcę kat. C+e
na rozładunki, załadunki, tel.
601-720-805.
zatrudnię kierowcę kat. C+e na
podwójną obsadę, tel. 601-720-805.
Piekarniazatrudnipiekarzado

piecaidostołuorazcukiernika,tel.
509-877-081.
zatrudnię kierowcę C+e na
trasach Włochy-Finlandia, wyjazdy
tygodniowe, tel. 793-500-433.
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zatrudniękierowcówc,c+e,tel.

691-621-098.
zatrudnięoperatorów:koparki,

spycharki,tel.691-621-098.
zatrudnięhydraulika,pomoc

hydraulika,tel.691-991-000.
zatrudnię kosmetyczkę, tel.
603-034-072.
Poszukujękierowcykat.c+e,kraj/

zagranica,tel.516-054-267,516-054-266.
zlecęprzeszyciaizatrudnięszwaczki,

tel.609-832-784.
Przyjmępracownikanastanowisko

traktorzystazdoświadczeniem-
zatrudnieniestałe,bratoszewice,
tel.(42)719-89-76,tel.512-095-884,
dzwonić14.00-16.00.
Przyjmępracownikównaprodukcję

suszarniawarzyw,bratoszewice,
tel.(42)719-89-76,tel.512-095-884,
dzwonić12.00-16.00.
Przyjmępracownikównaprodukcję:

operatormaszyniurządzeńwprzemyśle
spożywczym,bratoszewice,tel.(42)71989-76,tel.512-095-884,dzwonić
12.00-16.00.
zatrudnięfryzjera/fryzjerkędosalonu

włowiczu.oferujęstałąpensjęiumowę
opracę,tel.727-514-361.
zatrudniękierowcękat.c+e,tel.

604-422-812.
Poszukujędopracy(glazura,terakota,

płytyk/g),tel.607-809-288.
zatrudnimy szwaczki do szycia
strojów kąpielowych, Głowno, tel.
601-204-540.
zatrudniękierowcęc+e,przerzuty,

łowicz-łowicz,tel.605-993-107.
zatrudniękierowcęc+e,łowicz-kraj,

tel.605-993-107.
zatrudnięmagistrafarmacjidonowo

otwieranejaptekiwłyszkowicach,tel.
795-162-642.
zatrudniędozbiorupomidorów,tel.

506-299-410.
Kierowca kat. B w systemie 3:1
na trasach międzynarodowych, tel.
663-077-050.
zatrudniędopracynamagazyniew

hurtownispożywczej,łowiczFabryczna
9,tel.661-880-276.
Firma produkcyjna w Łowiczu
zatrudni montażystów, ślusarzy,
spawaczy. Prosimy o przesyłanie
CV na adres e-mail: biuro@provega.pl lub o kontakt telefoniczny,
tel. (46) 811-55-22.
zatrudniękierowcękat.c+e,stałe

trasykraj,nastałelubskoczka,tel.
691-535-547.
zatrudniędopracyprzy

wykończeniachwnętrz,tel.604-199-840.
zatrudniędozbiorujabłek,śliwek,

Głowno,tel.699-939-986.
Firma zatrudni kierowcę kat.
C+e, załadunki OSm Łowicz, tel.
515-213-814.
Firmazatrudnikierowcękat.

c+ewruchukrajowymbądź
międzynarodowym,tel.602-389-703.
zatrudnię do układania kostki, tel.
692-789-266.
Przyjmędorozbiórkiautnastację

DemontażuPojazdów,cVnamaila
ewela25@opoczta.pl.
Przyjmębrukarzalubpomocnika,tel.

786-263-355.
zatrudniępracownikadoprac

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

łaguszew,tel.605-591-610.

zatrudniękierowcęc+e,wywrotka,tel.

601-630-882.

zatrudnięodzarazmurarzy,

pomocników,cieśli,tel.604-505-441.

zatrudniędorwaniapomidorów,tel.

668-479-883.

zatrudnię kierowcę do rozwożenia
pizzy, Łowicz „Cafe Brama”, tel.
668-262-741.

zatrudniędozbiorujabłek,tel.

510-100-449.

zatrudniędopracywkuchni,tel.

660-733-348.

zatrudniędozbiorujabłek,Dmosin,

tel.696-062-697.

zatrudniędozbiorumalin,tel.

515-592-892.

zatrudnięPanią,wiek30-40latdo

całorocznejpracywsadzie,okolice
łowicza,tel.510-100-449.

zatrudniękierowcęc+e

nafirankę,dobrezarobki,tel.
501-630-015.

zatrudnimyszwaczki-krawcowe,praca

wskierniewicach,tel.505-722-973.

zatrudnięzbrojarzy.Pracaodzaraz

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

zatrudniękierowcękat.c+enakraj,

okolicebrzezin,tel.693-216-718.

zatrudnię pracowników do
dociepleń, tel. 605-051-991.

sprzedampszenżytodosiewu

odczyszczone,tel.787-982-333.

zatrudnięwgospodarstwie

rolnym,tel.668-146-499.

zbiórpomidorów,bocheń,tel.725
875-589,po20:00.

Dobiuradoprzyuczenia,tel.691
650-160,509-338-788.

zatrudniękierowcękat.b,Głowno,tel.

881-000-706.

Pracownikadopracyprzy

koniach,Gozdów,tel.695-605-939.

Dorozwożeniapaczeksamochodem

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

zatrudnię pielęgniarkę,
opiekunkę do Domu Seniora w
Karolewie, tel. 798-148-874.

zatrudniępracownikadoprac

porządkowychnatereniełowicza,tel.
695-634-141.

zatrudniękierowcęc+ewtransporcie

krajowymzdoświadczeniem;chłodnia,
tel.509-252-837,505-037-860.
kucharz/kucharkaorazkierowcado

firmycateringowej,tel.514-798-655,po17.
zatrudnięabsolwentaszkoły

elektrycznejzuprawnieniamiseP,tel.
793-098-999.
zatrudnięelektrykalubautomatykaz

uprawnieniamisePzdoświadczeniem
zawodowym,tel.790-808-190.
zatrudnię kierowcę C+e,
transport międzynarodowy. Wysokie
zarobki, wyjazdy tygodniowe, tel.
502-605-719.
zatrudniękierowcówkat.c+e,kraj,

zagranica,stałetrasy,wolneweekendy.
Możebyćmałedoświadczenie,tel.
790-803-388.
zatrudniękierowcę(możebyć

zukrainy)kat.c+ewtransporcie
międzynarodowym,tel.608-071-798.
zatrudnięmechanikasamochodów

ciężarowych/pomocnikamechanika,
pracawłowiczu,tel.600-357-428.
zatrudniękierowcękat.c,stałetrasy,

pracapokraju,tel.600-357-428.
zatrudniękierowcękat.c+e,pracapo

kraju,tel.600-357-428.
restauracjaMcDonald’sMoPParma

zatrudnipracowników.unaszarobisz
nawet2.400złbrutto(wynagrodzenie
napełnymetacie).Więcejinformacji,
tel.696-442-485,lubukierownikaw
restauracji.
zatrudnięmurarzyzokolicGłowna,tel.

515-697-643.

Przyjmędozbiorupomidorów,tel.

783-561-068.
Przyjmępracownikówdoślusarni,tel.

665-147-488.
zatrudnięsprzątaczkę,kierowcę,

sprzedawcęwpiekarniwGłownie,
tel.(42)710-87-39,tel.509-373-716.
Pracownika do zakładu
kamieniarskiego w Strykowie,
przyjmę, tel. (42) 719-81-66.
zatrudnięmurarzynawykończenia,

stryków,tel.603-872-901.
Firmazatrudnioperatorakoparko
ładowarki,tel.601-239-804.
zatrudniędoukładaniakostki,tel.

663-690-050.
zatrudnimypracownikówochrony

-magazynylogistyczne,13.00zł
brutto.Pracawsystemie24/48,tel.
661-991-562.
Piekarniałyszkowicezatrudni

piekarzanastanowiskopiecowegolub
ciastowego.stałezatrudnienie,wysokie
zarobki,tel.660-414-516.

zatrudniękierowcękat.cładunki

24ton,transportkrajowy,Witusza,tel.
602-426-020.
Pracownikówdokostkibrukowejz

łowiczaiokolic,siedzibaGągolin,tel.
695-384-425.
zatrudnięosobędoprowadzenia

biura.Wymagania:dobraznajomość
komputera(excel,Word,subiekt).oferty
na:kadrybratex@op.pl.
zatrudniękierowcęwtransporcie

krajowymkat.c+e,tel.601-169-682.
Przyjmęszwaczki,dzianina,Głowno,

tel.604-081-248.

zatrudnię piekarza, tel.
602-437-905.
zatrudniękierowcękat.b,busy

do3,5t.Trasymiędzynarodowe,
wyjazdy3/1i4/1.kontakt
pon.-pt.8-17.Dobrezarobki,tel.
793-666-876.

szukam pracy
Murowanie,glazura,ocieplenia,tel.

887-818-290.
kierowcac+eposzukujepracy

nawywrotkęłowicz-terenlubw
podwójnychobsadachwtransporcie
międzynarodowymnachłodnie,tel.
605-470-435.

inne

szwaczki,chałupniczkikurtkamęska,

tel.516-593-442.

zatrudnię murarza, tynkarza,
pomocnika oraz do ociepleń, tel.
513-985-412.

Poszukujędoopiekinadosobą

starszą,niecodziennie,gm.zduny,
ościenne,tel.512-831-605.

zatrudniępracowników

ogólnobudowlanych,okolicełowicza,
tel.604-403-654.

FirmabIswskierniewicachzatrudni

doświadczonychmonterówmebli
naatrakcyjnychwarunkach,tel.
601-344-142.

Przyjmębrukarzyipomocników,tel.

508-286-519.

usługi wideo

Poszukujęosobydoodbieraniadzieci

zeszkoły,milewidzianysamochód,tel.
664-135-662.

WideofilmowaniehD,

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

Firma dziewiarska w Łowiczu
zatrudni osoby do formowania
skarpet, tel. 601-332-896.

WideofilmowaniehD,tel.

606-852-557.

zatrudniękierowcękat.c+ew

transporciekrajowym,naczepachłodnia,
dobrezarobki,tel.608-067-847.

zatrudniękierowcękat.c+edo

pracywtransporciemiędzynarodowym.
Pracawsystemie2/1(dwatygodnie
zagranicą,tydzieńwdomu),tel.
606-231-122.

Firma Pas-Pol zatrudni pracownika,
umiejętności: spawacz-mechanik,
operatywność, tel. 606-989-491.

zatrudnięszwaczki.szyciespodni

damskichzumowąopracę.zakładw
okolicyDomaniewice,tel.604-417-370.
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Mechanik,pomocnikmechanika,wiek

do35lat,tel.793-777-035.

Przyjmęnapółetatudosaloniku

prasowego,tel.784-666-477.

zwrotpodatkuzpracy,rodzinne,

niemcy,holandia,Austria,Anglia,
belgia,norwegia.,tel.(71)385-20-18,tel.
601-759-797.

Wideofilmowanie,fotografowanie

www.fotowideo.webt.pl,tel.(46)83779-81,tel.606-302-466.

remontowobudowlane
usługi
Wylewki agregatem, tel.
698-480-048.
układaniekostkibrukowej,tanio,tel.

667-837-817.
Usługi minikoparką, tel.
608-612-013.
tynki maszynowe gipsowe,
cementowo-wapienne oraz posadzki
(mixokret), tel. 502-452-907.

Wykończeniawnętrz,remonty,tel.

532-115-111.
Glazura, terakota, tel. 537-663-191.
Brukarstwo, tel. 791-306-104.
budowaiprzeróbkidomówi

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

przeróbkibudynkówgospodarczych,
pokryciadachowe,tel.723-917-819.
remonty,wykończeniaodAdoz,tel.

608-228-789.
układaniekostkibrukowej,krótkie

terminy,tel.883-215-523.

Dachy,pokryciadachowe,konstrukcje,

obróbki,tel.609-846-316.

cyklinowaniebezpyłowe,tel.

504-960-515.

Docieplaniebudynków,

stropodachówgranulatem
styropianowym;kondygnacja:1100zł,
tel.602-570-424.

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

usługiminikoparką,przeciski

kretem,tel.668-591-725.
Usługi koparko-ładowarką,
młotem hydraulicznym; koparką
gąsienicową, tel. 790-606-451.
remontykompleksowe,tel.

606-428-162.
usługikoparko-ładowarkąJcb,tel.

604-411-266.
Tynkimaszynowe,wylewki,tanio,

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

„odAdoz”.Porządkowanieterenów,tel.
665-412-890.
kierowaniebudowami,ekspertyzy,

przeglądytechniczne,projekty
indywidualne,adaptacje,tel.
693-184-322.
kompleksoweremonty,tel.

511-568-525.
łazienkiodpodstaw,tel.533-076-850.


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

wnętrz,poddasza,gipsy,www.remontylowicz.pl,tel.511-735-802.
Usługi koparko-ładowarka, tel.
889-910-666.
schodydrewniane.komputerowe

projektowanieschodów.Meble,inne
usługistolarskie,tel.663-766-557.
usługikoparko-ładowarkąJcb,

transportkamaz15t.,tel.784-464-959.
zatrudnię murarzy, tynkarzy i
pomocników, tel. 600-575-945.
Dachy: profesjonalnie, papa
termozgrzewalna, malowanie,
smarowanie, rynny, z gwarancją!, tel.
735-300-550.
Murowanie,kominy,klinkier,

malowanie,tel.505-225-425.
Malowanie,gładź,hydraulika,tel.

515-830-969.

cyklinowanie,polerowanie,układanie

parkietu,tel.501-249-461.

Dachy:konstrukcje,pokrycia,

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

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

układaniekostkibrukowejgranitowej,

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

okna:naprawa,regulacja,tel.

609-135-411.

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

www.lowiczanin.info
kryciedachówisprzedażmateriałów

budowlanych.Tanio,solidnie!,tel.
608-677-525.
kryciepapą,tanio,solidnie!,tel.

608-677-525.
remonty,wykończeniawnętrz,tel.

799-268-290.
Parkiety:profesjonalneukładanie,

cyklinowaniezpolerowaniem,
lakierowanie.schody:cyklinowanie,
lakierowanie,tel.607-090-260.
układaniekostkibrukowej,granitowej,

tel.887-555-801.


sprzedampustaki,tel.725-362-379.

sprzedamoknaPcV140x160,

stemplebudowlane,tregry,tel.
665-739-123.
Panelebudowlane,tel.503-784-574.


usługi
instalacyjne
oczyszczalnieprzydomowez

montażem.Dofinansowanie.www.
bioinstalacje.pl,tel.693-413-492.

Wypożyczęstółwiejski,nalewak

piwny,ławeczki,parasol,dowóz,tel.
889-994-992.
Malowanieobór,dezynsekcja

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

obrusywkomplecie),tel.693-776-474.
odnawianiewanien,tel.600-979-826.

Wycinkadrzewniebezpiecznych,

pielęgnacjaogrodów,tel.693-552-240.

Anteny:montaż,instalacje,tel.

601-306-566.

okna:naprawa,regulacja,tel.

609-135-411.

Instalacje,przeróbkielektryczne,tel.

509-838-364.

DJ,oprawamuzycznaimprez,18-stki,

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

usługiminikoparką,tel.781-151-525.


usługihydrauliczne,spawalnicze,

mechaniczne.złotarączka,tel.
506-891-289.

zespół, wokalistka, deejay, tel.
503-746-892.

usługielektryczne,instalacjenowe,

przeróbki,tel.501-782-451,506-522-852.

Alarmy, monitoring, tel.
576-613-350.

Pożyczkipodzabezpieczenieautaina

zakupauta,bezbIk.leasingibezbIk.
chwilówki:dużekwoty,tel.536-536-826.

Dachy,elewacje.szybko,tanio,8%

VAT,tel.502-859-742.

hydraulika,przyłączagazowe,wodne,

kanalizacyjne,kotłowniegazowe,
węglowe,tel.691-991-000.

Profesjonalnecięciedrzew

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

Vertal:żaluzjepoziome,pionowe,rolety

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

Przeglądyokresowebudynków,

roczne,5-letnie,tel.889-586-507.

Malowanie,gipsowanie,tapetowanie,

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

781-151-525.

łazienki,kompleksowo,tel.

733-788-522.
Malowaniepomieszczeń,tel.

733-788-522.
malowanie wnętrz, tel. 531-980-252.
Brukarstwo, tel. 724-631-536.
Układnie kostki brukowej, tel.
724-631-536.
Pokryciadachowe,papa,rynny,

podbitki,tel.605-850-706.
Piasek, pospółka, przywóz, tel.
664-532-700.
zrobimyprawiewszystko-malowanie,

sprzątanie,praceporządkowewdomui
ogrodzie,praceremontowo-budowlane,
tel.694-903-273.

sprzedaż
Producentsiatkiogrodzeniowej,

Mysłaków,tel.886-562-223.
Trelinkaużywana,ok.4.000szt.,tel.

605-094-166.
sprzedamstemplebudowlane,

drewniane,tel.512-370-174.
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hydraulik,takżeawarie,tel.

733-788-522.

usługikoparko-ładowarką„cAT”i

ciągnikiemzprzyczepącherau20t,tel.
512-098-358.
Tartakprzewoźny,tel.512-907-059.


usługi inne

Dojeniekrów:potrzebujesz

zastępstwa?Dzwoń,tel.726-811-028.

Dekoracjesalweselnych,tel.886-328
694,www.facebook.com/WardArt7.

naprawatelewizorów,łowicz,

Topolowa19,tel.(46)837-70-20,tel.
728-227-030.

rozdrabnianiegałęzirębakiem,

wycinkadrzewizakrzaczeń,tel.
667-732-751.

tartak obwoźny, spalinowy, tel.
510-988-154.

PoznamPanią50-60lat,tel.

667-572-636.
Wolny40,poznamiłąPanią,tel.532
410-260,po18.00.
kawaler31-letnipoznaPaniądolat35

dostałegozwiązku,tel.733-741-895.

nauka
Pomocprzypisaniuprac

licencjackich,magisterskich
iinnyc,analiziebadań.
Transkrypcjanagrań,komputerowe
przepisywanietekstów.kontakt:
pomogewpisaniu@onet.pl,tel.
794-060-711.
Językangielski,tel.663-684-178.

Językniemiecki,tel.668-963-922.

nauczycieljęzykaniemieckiego,

lekcje,tel.505-256-528.
Angielski,mgrfilologiiangielskiej,

nauczyciel,doświadczenie,lekcje,
tel.501-475-100.
Matematyka,tel.601-303-279.


Wycinkadrzewwww.

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

sala,wynajem,imprezy

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

Angielski,profesjonalnie,dzieci,

młodzież,tel.733-555-833.

Wycinkadrzew,usługipodnośnikami

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

Praniedywanówitapicerkimeblowo
samochodowejwzakładzieiuklienta,
tel.501-431-978.

Angielski,tel.515-459-141.


kamaz:przewózpiasku,żwiru,ziemi,

tel.601-630-882.
Maszproblemzkomputerem:

zadzwoń.Fachowo.szybko.Tanio,tel.
504-070-837.
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Masaże:profesjonalnie,dojazd,tel.

501-020-993.

Instalacjeelektryczne:nowe,przeróbki,

tel.696-081-582.

Montażpokryćdachowych,podbitki,

itp.,tel.507-542-210.

nr 367września2017

matrymonialne
Poznamkobietę40-60lat,sMs

osobie,tel.664-209-680.

Matematyka,tel.791-802-482.

Korepetycje, matematyka, tel.
726-278-754.

kanadyjczykpolskiegopochodzenia:

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

skupzbóżpaszowych:jęczmień560

zł,pszenżyto560zł,pszenica660zł,
transport/załadunek,leśniczówkak./
soboty,tel.505-406-917.

Angielskiifrancuskidlauczniówszkół

podstawowych,gimnazjumiśrednich.
nauka,korepetycje,tel.604-621-125.

kupięowies,żyto,tel.660-408-769.


Angielski,niemieckikorepetycje,

tłumaczenia,tel.693-833-062.
nauczycieljęzykaniemieckiegoudzieli

korepetycji,tel.691-715-557.
Angielski,nauczyciel,egzaminator

maturalny,tel.662-611-189.
korepetycje:językangielskii

hiszpański,tel.725-555-345.
Angielski,wszystkiepoziomy,

tłumaczenia,przygotowaniedomatury,
pracezaliczeniowe,korepetycje,50
zł/1h,tel.889-999-312.
korepetycjezjęzykaniemieckiego,

egzamingimnazjalny,przygotowaniedo
matury,tel.664-092-200.

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

kupiękażdezboże,odbiór

własnymtransportem,tel.
783-112-512.

Matematyka,tel.607-440-582.


kupiękażdezboże,odbiór

własnymtransportem,tel.
607-202-732.

naukaJęzykaAngielskiegoJacek

romanowski,tel.607-440-582.

Skup zbóż, Ferm-Pasz
Baboszewo, tel. 602-179-925.

kupięzbożepaszowe,tel.

692-292-969.
kupięowies,tel.662-260-983.

skupjabłekprzemysłowych-dobra

cena.lubianków70b,czynneod
poniedziałkudosoboty14-18..
Kupię kukurydzę mokrą, tel.
693-300-010.

hodowlane
Skup macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel.
603-711-760.
kupięcielaki,tel.662-240-085.


maszyny
kupięprasękostkującą:sipma

z-224/1,Welger,claas,Famarol,
JohnDeere;kombajn:Anna,bolko,
karlik;kopaczkę;sadzarkę;ciągnik
WładimirecT-25,MTz-82,belarus,
Pronar;prasęrolującą:claasrollant,
Arobale,Welger,tel.518-857-308.
kupięc-328,c-330,c-360,

c-355,c-380,MTz,MF-255,T-25
Władimirecbezdokumentów,do
remontu,tel.502-939-200.
kupięturadoc-330,tel.536-880-865.

rozrzutnik2-osiowyznadstawkami,

tel.693-698-352.
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rolnicze sprzedaż
płody rolne
Nawozy - azotowe, fosforowe,
wieloskładniki inne. Ilość:
całosamochodowa 24 t, tel.
604-110-392.
Żyto,pszenżyto,pszenicazodnowy,

tel.693-830-160.
PszenżytoMeloman,żytohoryzo

czyszczone,okolicestrykowa,tel.
603-877-390.
kukurydzanazielono3ha,tel.

609-842-677.
sprzedambaloty,tel.691-411-355.

kukurydzanakiszonkę,5ha,okolice

Głowna,tel.606-710-189.
sprzedamkukurydzęnapniu,tel.

724-138-859.
sprzedam5hakukurydzyna

kiszonkę,tel.721-308-001.
kukurydzanakiszonkę,Gągolin

Południowy,tel.669-419-342.
sprzedam3hakukurydzynakiszonkę

wurzeczu,tel.880-153-945.
sprzedamsłomę,sprasowanąw

bele120x120,karszniceDuże,tel.
660-106-664.
Nawozy - azotowe, fosforowe,
wieloskładniki inne. Dostawa i
rozładunek, tel. 696-009-079.
Otręby melasowane. Dostawa i
rozładunek, tel. (23) 661-10-13, tel.
789-333-677.
Wysłodki tofi oraz niemelasowane.
Dostawa i rozładunek, tel. (23) 66110-13, tel. 789-333-677.
PszenżytoozimePanteon,pszenica

ozimaDesamo,tel.606-370-704.
sadzonkitruskawek,tel.534-331-065.

łubinidealnynapoplony,tel.

508-132-773.
sprzedamzboże,tel.(46)838-98-61.

kukurydzanapniu,tel.600-820-374.

Żyto,pszenżyto,pierwszyodsiew,tel.

695-027-515.
sprzedamkukurydzęnakiszonkęok.

2,5ha,ŚwieryżII,tel.662-585-814.
sprzedamładnepszenżytopo

odnowie,tel.693-960-636.

Otręby: pszenne, jęczmienne.
Dostawa i rozładunek, tel. (23) 66110-13, tel. 789-333-677.
zboża ozime - siewne, inne nasiona
rolnicze oferuje: Firma Nasienna
GRANUm, Łowicz, ul. Katarzynów 46,
tel. (46) 837-23-05, (46) 837-23-01.
PszenicaozimaArkadiaIodsiew,cena

70zł,tel.606-294-284.
sprzedamsłomęokrągłebele120x120,

okoliceGłowna,tel.502-436-234.

kukurydzanakiszonkę,tel.

512-279-318.

sprzedamjałówkicielne,

tel.(46)838-95-20.

Marchewpaszowa,łowicz,tel.

535-916-420.

sprzedamkukurydzęnakiszonkę,

PopówkołoGłowna,tel.536-999-943.

sprzedamźrebicęmłodą,jałówkę

cielną,tel.693-316-266.

Pszenżytodosiewu,tel.880-877-582.


sadzonkitruskawek,różneodmiany,

tel.605-725-688.

krowę,4-letnią,tydzieńpowycieleniu,

tel.572-575-894.

owies,tel.538-455-989.


Jałówkę wysokocielną sprzedam,
tel. 502-404-048.

ziemniakipaszowe,tel.601-654-447.


sprzedamżytoDańkowskieipszenżyto

Twingodosiewu,tel.724-551-112.
JęczmieńozimystradivariusIrokpo

centrali,okolicekiernozi,tel.609-842-747.
sprzedampszenżyto,Iodsiew,tel.

501-658-261.

owies,tel.608-171-821.


łubinżółty,słodki,tel.602-689-205.


otrębypszenne,marchewpaszowa,

wapnonawozowe,słomazdowozem,tel.
600-323-947.

siano,tel.692-101-976.


Sprzedam 3 ha kukurydzy na
kiszonkę, Chruślin, tel. 793-300-430,
po 20.00.
sprzedam3hakukurydzynakiszonkę

wstrugienicach,tel.661-230-235.
sprzedamowieszmożliwością

transportu,tel.604-634-249.
zboże,tel.609-536-927.

sprzedamwysłodkiburaczane

mokre,połowawrześnia,osmolin,tel.
696-312-242.
Super nawóz kurzy, granulowany do
ogrodów, trawników, pól uprawnych,
tel. 660-693-596.
sprzedampszenicęArkadia,żyto

Dańkowskieopalpierwszyodsiew,tel.
664-766-871.
sprzedamżyto,tel.692-916-507.

Żytohybrydowezodnowy,tel.

509-660-894.

sprzedamkukurydzęnakiszonkę,tel.

502-859-742.

sprzedamsiano,okolicesannik,tel.

663-862-667.

JałówkiwysokocielnesimentalihF,tel.

791-759-522.

PszenżytoTrapero,tel.510-760-914.


sprzedamkrowęcielną,tel.

511-596-672.

ŻytoAntonińskiepocentrali,tel.

665-734-042.

sadzonkitruskawek,tel.509-853-384.


kukurydzanakiszonkę,boczki,tel.

784-621-588.

sianokiszonkapierwszypokos,tel.

506-778-348.
ziemniakijadalne,tel.696-604-979.

Pszenżyto trismart, mrozoodporne,
6 P-H, tel. 733-174-409.
Pszenżytoborowik,rokpowymianiez

centrali,75zł,tel.733-174-409.
sadzonkitruskawekAsia,Malwinai

inne,tel.883-237-644.
sprzedampszenicęozimą,odmiana

Tonacja(czerwona,wysokoglutenowa),
tel.660-106-664.

sprzedamowies,okolicerybna,tel.

696-796-696.

sprzedampszenicędosiewuArkadiai

pszenżytorotondo,tel.664-778-301.

sprzedamzbożepaszowe.Transport,

tel.697-677-530.

sprzedamsiano,tel.886-559-176.


kukurydzanakiszonkę2,5ha,

seligów,tel.668-472-081.
słomazestodoły,sucha120baloty,tel.

517-544-028.

łubinżółty,tel.791-774-666.


sadzonkiczarnejporzeczki5tys.,tel.

603-591-514.

sprzedamziemniakidobydła,tel.

501-220-604.

sprzedam4t.mieszanki,2t.

jęczmienia,tel.691-090-215.

PszenżytoTrefl,Panteon,Irokpo

wymianie,tel.606-944-167.

PszenżytoPanteon,żytohoryzoI

odsiew,tel.723-958-499.

Żyto,tel.512-544-156.


sadzonkitruskawek,bardzoładne,

tanio,tel.570-432-482.

sprzedamjałówkiwysokocielne+dwie

krowy,likwidacjastada,tel.(46)838-79-87,
po20.00.
Trzycieliczkidodalszegochowu,tel.

660-702-548.

krowacielna,wycielenie:05.

10.2017,tel.
781-192-860.
Sprzedam prosiaki, tel.
733-316-269.

maszyny
sprzedamrozrzutnik10ton+

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

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

byczkidodalszegochowu,tel.

604-432-909.

Pługikverneland,rozsiewacz

Amazone,tel.799-081-590.

sprzedamdwiejałówki,wycielenia:

20.09i15.10,tel.500-402-816.

częściużywanedoc-328,c-330,

c-360,c-380,c-355,MTz,T-25
Władimirec,tel.880-353-819.

sprzedamkrowynawycieleniu,termin

wycieleniapo20.09,likwidacjastada,tel.
791-593-521.

siano,tel.721-466-381.


Prosięta,tel.606-406-753.


sprzedamsianokiszonkę,tel.

512-520-546.

Jałówkanawycieleniu,tel.(46)838-93
00,tel.691-639-756.

Pszenicęzwyczajnązodnowy,tel.

694-057-900.

sprzedamjałówkęwysokocielną,tel.

691-097-150.

Pszenżytopierwszyodsiewpocentrali,

tel.609-790-037,po18.00.

sprzedamprosiaki,tel.603-840-324.


sprzedampszenicęozimądosiewu,

pocentrali.odmianaArkadia,tel.
607-609-762.

Jałówka cielna, tel. 664-932-986.

byczekmięsny6-miesięczny,

mieszaniec:limousine,bezrogi,tel.
661-595-492.

sprzedampszenżyto20ton,

tel.(42)719-70-24.

Żyto,kukurydza,pszenica,pszenżyto,

owies,słoma,sianokiszonka,tel.
506-115-015.

sprzedamprosiaki,tel.(24)277-64-24.


Prosiaki24szt.,tel.605-170-307.


sprzedamjałówkę,tel.511-717-568.


zboża ozime hodowla Strzelce,
Danko, KWS, ceny producenta,
sprzedaż Bielawy, ul. Rynek 14, tel.
607-189-155.

Jałówka,wycielenie10października,tel.

516-130-552.

sprzedamkrowęnawycieleniuz3-cim

cielakiem,termin16.09,tel.787-647-087.

sprzedampszenżyto,tel.509-473-106.


PszenżytoMelomanzodnowy,okolice

bielaw,tel.606-145-529.

Prosiaki4szt.,2krowycielne,tel.

721-302-440.

sprzedamkrowęnawycieleniu,

tel.(46)838-02-49.

sprzedam2cieliczki,byczka,tel.

506-552-043.

PszenżytoWitonpierwszyrokzestrzelc

poczyszczeniuPektus,tel.885-254-502.

sprzedamjałoszkęczarno-białą7

miesięcy,tel.(46)835-31-36.

sprzedamjałówkęwysokocielną,tel.

723-105-038.

sprzedamkukurydzęnakiszonkę1ha,

tel.505-588-181.

Pszenżyto,żytosiewne,tel.

880-263-930.

słomęwbalotach120x120,tel.

607-231-803.

Facelianapoplony,tel.885-254-502.


sprzedamkukurydzęnakiszonkę

4halub2,5ha,okolicesannik,tel.
660-243-935.

Pszenicadosiewu,tel.518-164-650.


sadzonkitruskawek,tel.661-098-313.


śruty: sojowa, rzepakowa,
słonecznikowa. Luz 25 t z
transportem, tel. 604-272-194.

kukurydzęnakiszonkę10ha

sprzedam,tel.665-103-042.

sprzedamkukurydzę2,5ha,karsznice,

tel.693-698-295.

sprzedamsianokostkaoraz

mieszankęzbożową,tel.668-419-928.

Pszenżyto,owies,tel.511-390-901.


sprzedam5prośnychlochimłodego

knura,tel.664-954-170.

cielaki,jałówkicielne,tel.609-536-927.


Wykaozima,tel.604-196-842.


kukurydzanakiszonkę,ok.kiernozi,tel.

504-517-015.

Prosiaki7sztuk,Głowno,tel.

510-496-457.

Wysłodkisuszonetoffi,tel.

789-319-421.

ŻytohybrydowekWs,tel.721-021-154.


sprzedamziemniakiodpadowe,20gr/

kg,tel.508-719-342.

Dojeniekrów:potrzebujeszzastępstwa?

Dzwoń,tel.726-811-028.

PszenicaTonacja,tel.607-109-599.


sprzedamkukurydzę3ha,nakiszonkę,

tel.504-783-228.
sprzedamłubinzeus,doskonałyna

poplonipaszę,tel.508-719-342.

kukurydzanakiszonkę,tel.

881-088-736.

Pszenicaozima,mieszankazbożowa,

tel.889-013-143.

zbożedosiewuIodsiew:pszenżyto

boriwik,żytorubin,tel.608-686-489,
784-602-809.

kukurydza,żyto,tel.609-838-713.


śruty: sojowa, rzepakowa,
słonecznikowa. Big-Bag/workowane.
Dostawa i rozładunek, tel. (23) 66118-93, tel. 789-333-677.

Dynia,tel.667-524-568.


Sadzonki truskawek, różne odmiany,
tel. 570-432-482.

melasa dla bydła 1.000 kg.
Dostawa i rozładunek, tel. (23) 66119-88, tel. 789-333-677.

reklAMA
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Jałówkicielne,krowy,likwidacja,tel.

668-472-081.
likwidacjastada8krów,tel.

660-329-753.
klaczszlachetnapółkrwistaze

źrebakiem,tel.608-103-453.

siewnikAmazoneD9,rozrzutnik

Fortschritt8-tonowy,tel.660-408-769.
sprzedampług3-skibowy,obrotowy,

kverneland,tel.507-275-624.
GruberkongskildeDelta2,5m2006

rok,prasaFerabolitrotterwalcowa2007
rok,tel.662-004-676.
rozrzutnikWarfama4,5tony,tel.

667-133-737.
PrasępasowąJohnDeere590,2000

rok,stanbdb;kosiarkabębnowapolska
Meduza,tel.721-105-235.
sprzedamobsypnikkopcy,tel.

536-880-865.
Pług,kultywator,brony,tel.

723-938-111.

Żytodosiewu,pohybrydzie,tel.

607-581-356.

Prosiaki,tel.660-934-882.


sprzedamsłomęwbalotach,tel.

605-266-154.

sprzedamprosięta12szt.,tel.

782-233-997.

hodowlane

Dwiejałoszki,tel.889-712-432.


Sprzedam jałówkę na wycieleniu
(wrzesień), tel. 579-074-198.

sprzedamloszkęzaproszoną,tel.

724-644-947.

sprzedamjałówkihodowlane,tel.607
462-177,693-108-621.

cielakibyczki,tel.607-623-576.


cyklop,rozrzutnikobornika,sadzarka

czeska,pług3-skibowy,prasaz-224,
sieczkarniaFortschrit,przyczepa
8-tonowa,tel.512-179-465.

sprzedamjałówkęcielną,termin:koniec

września,tel.600-287-313.

sieczkarnianewhollandFX-450z

kamperem,tel.512-179-465.

Jałówkacielna,cielaki,tel.604-436-938.


sprzedam15prosiąt,tel.728-927-358.


sprzedamkosiarkędyskowąsamasz

(doremontu),dwukółkędociągnika,
wydzierżawięziemię,tel.604-281-093.
ciągnikc-360zturem,Massey

Ferguson,tel.505-929-983.

www.lowiczanin.info



Gruberpożniwny3m,rozrzutnik

Fortschritt,pług4-skibowyobrotowy,
zgrabiarkakaruzelowaDeutz-Fahr,tel.
600-822-089.

ciągniks-320,tel.502-981-959.


siewnikpoznaniaknałańcuszkach,tel.

516-856-315.

sprzedamursusc-360,9.000zł,tel.

693-698-295.

opryskiwacz,kopaczka,sadzarka,tel.

514-539-036.

sprzedamsieczkarniędokukurydzy

1-rzędowąPottingerMexII,tel.
609-502-051.

sprzedamkosiarkęrotacyjną,beczki

asenizacyjne,orkan,rozsiewaczdo
nawozu,śrutownikbijakowy,talerzówkę,
wycinaczdokiszonki,siewnikzbożowy,
tel.509-293-050.
koła23/X5,opony9.5/36,tel.

607-809-288.
łyżka;obciążnik800kg,tel.

607-809-288.
Pług3-skibowy„Grudziądz”,2006rok,

zabezpieczeniaśrubowe,tel.608-171-821.
orkan2,kos,kopaczkadwurzędowa,

sortownikziemniaków,sadzarka,tel.
510-668-126.
c-360,tel.604-436-938.

sprzedamprzyczepy4,5t.oraz5,7

t.,nieremontowane,fabryczne,tel.
515-536-128.

kopaczka,obrzynarkadocebuli,

trajzega,tel.609-842-677.

sprzedamkombajnziemniaczany1996

rok,tel.508-364-849.
sprzedamkombajnziemniaczanymało

używany,prasęz-224,tel.513-397-815.

kombajnAnnę,sadzarkę,kopaczkę

elewatorową,sortownik,tel.728-749-058.

kombajnAnnadozbioruburaków,

ziemniaków,cebuli,tel.696-852-770.

ciągnikursusc-330,T-25stanbdb,

prasaz-224/1,tel.608-686-489.

sprzedamautomatycznąwagędo

ważeniabobu,tel.501-454-304.

kombajndoziemniakówbolko,tel.

604-413-509.

sprzedammałoużywanykombajn

Anna,tel.789-101-800.

Wygarniaczgałęzidosaduiporzeczek,

madużąprzekładnięikołapompowane,
800zł,tel.500-385-907.

ładowaczeczołowe,pługidośniegu

doursusc-330,c-360,T-25,3512,
MF255.hydraulicznelubnalinkę,tel.
608-686-489.

Wyciągobornikaszufla,dębinawbalui

desce,tel.668-967-827.
Pług5-skibowy,tel.512-981-861.

GruberMandam5łap,stanidealny,tel.

724-551-112.

siewnikpoznaniak,nałańcuszkach,tel.

603-592-345.

T-25Władimirec,tel.793-162-206.


Talerzówkęszer.5,60m,rozrzutnik10t

sprzedam,tel.665-103-042.

sprzedamdwukółkęciągnikową,

siewnikPoznaniak3m,agregat2,70,
przetrząsarko-zgrabiarkęsipma,tel.
886-135-119.
Pług2-skibowygrudziądzki,tel.

604-973-885.

inne

sprzedamciągnikFerguson3512,tel.

669-609-884.

Śrutownikssąco-tłoczący,7,7kW,tel.

889-342-294.

sprzedamc-360,tel.607-996-170.


sprzedamorkan2,tel.782-669-235.


sprzedamładowaczcyklop,rozrzutnik

obornika,tel.602-628-670.

Agregatuprawowo-siewnyAresXli

Polonezorazopryskiwacz600l.,Pilmeti
siewnikdokukurydzy,tel.696-253-998.

siewnikzbożowypoznaniak,tel.

609-313-912.

sprzedamsiewnikpoznaniak,tel.

664-715-685.

Pługunia3x40,tel.696-441-178.


Ładowacz UNHz 500, tel.
697-688-625.

opiełacz,pielnikzkierownicą,tel.

606-421-185.

schładzalnikFrigomilkdomleka430l,

kultywator2,7m,tel.512-443-751.

sprzedamkopaczkę,przetrząsarko
zgrabiarkę5-gw.,rozdrabniaczdowarzyw,
zwijarkędofolii,tel.730-813-043.

sprzedampługstanrol4,tel.

791-125-486.

siewnikzbożowy,tel.502-680-055.


Śrutownikwalcowy,tel.501-104-739.


kopaczkę,tel.511-804-826.


sprzedamTroll,tel.791-125-486.


Gruber3mlenkenzsiewnikiem

poplonów,stanbdb,tel.501-104-739.

Pługpodorywkowy5-skibowy,

przyczepę4,5t.,sztywną,tel.
694-657-883.

kabinac330rurkowa,tel.601-286-499.


PrasępasowąJohnDeere580,siatka,

sznurek,2000rok;wycinakdokiszonek
strautmann,podwójnynóż,Winda;
sieczkarnię1-rzędowądokukurydzyTzk,
tel.667-574-682.

ursus360-3P,tel.692-101-976.


Przyczeparolniczasanok3,5tony,tel.

608-109-634.
sprzedamczęścidoT25Władimirec,

tel.697-090-829.

siewnikzachodni,dociążenie,szer.

robocza:3m,tel.880-454-989.
brony5-500zł;rozrzutnik2osie,nowe

łańcuchy,nowyadapter;wałposiewny
3m1000zł;big-bagi1t.po10zł,tel.
883-988-106.

Pług4-skibowy,tel.721-169-137.


siewnikzbożowyPoznaniak,tel.

667-574-682.

sprzedamcyklopwdobrymstanie,tel.

696-312-242.

siewniknordstem,tel.507-164-215.


siewnikPoznaniak2,wialnię,śrutownik,

tel.600-833-180.

Kombajn Bizon z0 56 z kabiną, rok
1987, tel. 791-737-790.

rozrzutnikobornikapoodbudowie4,5

t.,sprawnytechnicznie,tel.693-558-124.

sprzedamzbiornikdomleka330l.,

pompadodojarki,tel.693-829-615.

obcinarkadocebuli,rozrzutnik

obornika3.5-tonowy,tel.609-158-168
531-514-440.

kombajnziemniaczanyAnna,tel.

531-791-123.

Pługikverneland,tel.601-272-521.


rozsiewaczWc-3stanbdb.,cyklop

2500zł,rozrzutnikobornika3-tonowy
zpodłogąmożebyćjakoprzyczepa,
tel.(46)838-79-57.

siewnikPoznaniak,tel.509-853-384.


Maszyna1-rzędowadocięcia

kukurydzy,tel.781-192-860.
PługuniaTur4+12003r.,

zabezpieczeniesprężyna,stanbdb.,cena
donegocjacji,tel.880-877-715.
sprzedamciągnikursus914,1987rok,

tel.507-284-169.
siewnikkonny22rurkidociągnika,

przyczepazbierająca,tel.505-356-098.
rozrzutnik1-osiowy2,5t.;pług

2-skibowy;kosiarkarotacyjna;
kultywator.likwidacjagospodarstwa,tel.
508-192-016.
siewnikpoznaniak2,7m,ładowacz

Trol,pług4-skibowyzagonowy,tel.
604-413-509.

Pług4-skibowyobrotowy,kultywator

uprawowy4,5m,głębosz3łapy,tel.
607-992-213.
T-251981rok,pług2-skibowy,tel.

502-322-564.
kopaczkękonną,tel.573-071-070.

sieczkarnia1-rzędowadokukurydzy,

tel.880-877-582.
sprzedamdeszczownię,tel.

602-747-060.
sprzedamkombajnbizonz-056,1989

rok,stanbdb,tel.693-830-147.

sprzedamkosiarkędyskową,

dmuchawędosiana,dwukółkę,tel.
880-565-192.

zdecydowaniesprzedambizona,

sieczkarnia(upust),1985rok,tel.
505-318-825.

siewnikPoznaniak,tel.508-985-884.


siewnikPoznaniak,1.600zł,tel.

509-020-939.

sprzedammaszynędoważeniabobu,

tel.500-696-667.

reklAMA

sprzedamwialnię,tel.797-793-264.


Dojarki,zgarniaczeobornika,

schładzalnikimleka,modernizacjaobór.
Montażorazserwis,odponad25lat,
tel.(24)252-34-03.

sprzedampług4-skibowy,tel.

601-169-682.

siewnikAmazoneD7talerzowy3m,tel.

791-125-486.

sprzedamkompletnyprzedninapęddo

zetora5748,tel.509-065-711.
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c-330,ładowaczTroll,tel.725-343-172.


Agregatuprawowy6m,zachodni,tel.

601-272-521.
ciągnikMTz,2002rok,Iwłaściciel,

stanidealny,pługuniaTur3+1,2003rok,
stanbdb,tel.513-597-172.
sprzedammłynekdoczyszczenia

zboża,tel.692-465-143.
sprzedamciągnikFerguson3512,tel.

669-609-884.
kombajnbolko1994rok,Iwłaściciel,

tel.669-034-185.
beczkaasenizacyjna7.000litrów,

kompletnekoła405/70/20doładowarki
teleskopowejManitu,Merlo,Matbro,itp,
70%bieżnika,tel.602-325-159.
Przyczepawywrotkaorazśrutownik

walcowy,tel.535-275-229.
sadzarkę,kopaczkę,orkanII,

talerzówkę,tel.660-329-753.
kopaczka,tel.516-005-742.

kombajnziemniaczanybolko,tel.

789-319-421.

kombajnziemniaczanyAnna1992rok,

tel.723-528-084.

obornikzdowozem,tel.601-630-882.

Wapno polowe, luz 25 t, z dostawą,
tel. 604-110-392.
Żużelzdowozem,tel.600-323-947.


sprzedamprasękostkę,polską,tel.

693-975-404.

skrzynkijedynki,tel.692-749-175.


sprzedamrozrzutnik1-osiowyi

dmuchawędozboża,tel.698-538-748.

zbiorniknamleko550l,tel.

668-952-191.

sprzedamsiewkękos,przyczepę,

siewnik,zagarniaczedosiewnika,tanio,
tel.517-914-085.

sprzedamobornik,tel.604-853-854.


Talerzówka,pług,kultywator,siewnik

zbożowyiinnemaszyny,tel.602-473-422.

sprzedamobornik,tel.887-978-144.


obornikkoński,stryków,tel.784
135-713,wieczorem.
sprzedambasenwannowy480l,

tel.(46)838-47-29.

sprzedamkombajnziemniaczany

Anna,tel.604-866-936.

sprzedamgnojowicębydlęcąoraz

obornikzdowozem,tel.607-244-368.

Śrutownikwalcowy,masztwidlakai

innemaszyny,tel.695-243-117.

Taśmociąg7-metrowy,tel.609-514-291.


sprzedamprzyczepęsamozbierającą,

tel.792-577-256.

Wyciąglinowy,tel.609-514-291.


39

Cięcie kukurydzy sieczkarnią Claas
Jaguar, szybkie zestawy, ubijanie,
Firma „Servol”, tel. 502-518-607.
koszeniekukurydzynakiszonkę

nowąsieczkarniąclaasJaguar+odwóz
(walcedozujące),tel.695-052-735.
Przyjmęzapisynacięciekukurydzy,

770zł/godz.,tel.693-698-295,
796-200-720.
koszeniekukurydzynowąsieczkarnią

claasJaguarzodwozemprzyczepami
objętościowymiVeenhuis16t,30m3.
F.h.u.burzyński,tel.696-130-651.
Piaskowaniezdojazdemdoklienta,tel.

518-168-598.
cięciekukurydzynakiszonkęz

odwozem,tel.668-327-331.
orka,gruberowanie,głębuszowanie,

tel.509-339-587.
Naprawa ciągników i maszyn
rolniczych z dojazdem na miejsce, tel.
782-273-568.
Transportmaszynrolniczych,

kombajnówzbożowych,tel.
665-734-042.

zwierzęta
sprzedaż
owcekameruńskiikucyki,tel.

726-121-861.
Młodenioski,przepiórki,tel.

726-121-861.
królikiduże,małe,tel.531-467-981.

owczarkiniemieckie,3-miesięczne

suczki,sprzedam,tel.603-879-670.

oponydoprzyczep:1000,1100,

1200/20orazciągnikowe16,9/30,
13,6/38,tel.601-272-521.

kanarkiśpiewające,tel.791-792-173.


Dojarkaprzewodowa,4aparaty,tel.

506-778-348.

owczarkiniemiecki,szczenięta,tel.

693-138-330.

zbiorniknamleko950l,tel.

506-778-348.

owczarkiniemieckieporodzicachz

rodowodem,tel.(46)838-47-78.

Dwarozrzutniki1-osiowy3,5tony,

pługAgromasz4x40,małoużywany,
przyczepa2,5tony1-osiowa,wywrotka,
wszystkiegarażowane,tel.698-034-855.

obornik,tel.792-902-783.


królikiduże,tel.519-622-395.


obornik,skaratki,tel.503-784-574.


owczarkiniemieckie,szczenięta,tel.

725-368-799.

sprzedamkombajnziemniaczany

Anna,tel.512-520-546.

rolnicze - usługi

bezdomne,odżywionekotkiposzukują

dobrychdomów,tel.604-597-129.

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

królemłode,tel.723-500-144.


ciągnikc-355,1976rok,9.600zł,tel.

602-584-266.
ciągniklandinilegend130,2000rok,

pługiobrotowe4-skibowekverneland
overum,tel.696-425-214.

sprzedamkombajnbolko,tel.

694-057-900.
śrutownik walcowy, tel.
693-300-010.
sprzedamkopaczkędoziemniaków,

stanbdb,dużoczęścizamiennych,cena
2.300zł,tel.668-843-427.
kombajnAnna,sortownikztaśmą

selekcyjną,tel.721-169-137.
Pług4-skibowynapodwyższonym

korpusie,tel.662-089-395.
sprzedamzaginarkę3m.,doblachy

obróbkowejznożemkrążkowym,tel.784955-323po15:00.

białkowanieobór,tel.518-168-598.

bieleniebudynkówinwentarskich,

dezynfekcja,tel.663-452-727.
okna:naprawa,regulacja,tel.

609-135-411.

oddampieski,tel.783-090-600.


sprzedamszczeniakiowczarka

niemieckiego,tel.601-615-639.
owczarkiniemieckie,tel.782-547-693.

sprzedamszczeniętalabladora,tel.

660-038-137.
sprzedammałeyorki,tel.605-599-747.

Jamniki,tel.721-466-381.

szczeniętaowczarkaniemieckiego,

3,5-miesięczne,tel.694-308-076.

zbiórkukurydzysieczkarniąclaas

Jaguarzprzystawkąkemper4,5m,
zodwozem,możliweugniatanie,tel.
787-606-080.

inne

Podsiew łąk siewnikiem firmy
Vredo, tel. 660-330-597.

budadlapsa,ocieplanastyropianem,

tel.725-018-211.

40

7września2017nr 36

www.lowiczanin.info

Informacje
 INFORmAtORDlAŻychlInAIokolIc
informacje

apteki

Informacja

PKP(ogólnokrajowa)
22-194-36
Krajowe

Biuro Numerów 118-913
międzynarodowe

Biuro Numerów
118-912
Rozmowy

krajowe –zamawianie
19050(koszt1,07złzVAT)
Rozmowy

międzynarodowe –zamawianie19051(koszt1,07złzVAT)
Awarie

tel. stacjonarnych–zgłoszenia:
801505505
Biuro

zleceń19497(zamawianiebudzenia,przypominanieoterminiezałatwienia
sprawy,przekazywanieżyczeńitp.).

Żychlin
Dyżurynocnewgodz.20.00-8.00:
czwartek, 7 września:
ul.konwaliowa2,tel.24-231-99-19
piątek, 8 września:
ul.konwaliowa2,tel.24-231-99-19
sobota, 9 września:
ul.konwaliowa2,tel.24-231-99-19
niedziela, 10 września:
ul.konwaliowa2,tel.24-231-99-19
poniedziałek, 11 września:
ul.narutowicza71/1,tel.24-285-10-46
wtorek, 12 września:
ul.narutowicza71/1,tel.24-285-10-46
środa, 13 września:
ul.narutowicza71/1,tel.24-285-10-46
Pacyna,

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

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

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

telefony
Wojewódzkie

Centrum zarządzania
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi9287
Komisariat

Policji w Żychlinie
(24)285-29-97,(24)253-00-14
Policja

w Pacynie:(24)235-02-710
Policja

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

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

pożarna:998alarmowy
OSP

w Żychlinie:(24)285-12-10
w Pacynie:604-349-406
w Bedlnie:(24)285-51-91
Starostwo

Powiatowe w Kutnie:
sekretariat(24)355-47-80
Urząd

Gminy: Żychlin(24)285-10-06;
Bedlno (24)282-14-20;Pacyna:(24)28580-54;Oporów (24)383-11-50
Urzędy

Stanu Cywilnego: Żychlin(24)
285-49-60,Bedlno(24)282-17-66,Pacyna
(24)2858006,Oporów(24)383-15-52
Urząd

Skarbowy w Kutnie:
(24)355-61-00
zUS

Kutno:(24)253-99-44
Urząd

Pocztowy w Pacynie:
(24)285-80-33
Bank

Spółdzielczy mazowsze w Płocku, oddział w Pacynie:(24)285-80-10
taxi

osobowe Kutno:(24)253-30-44,
(24)355-57-10,604-554-539,604-527-782
Powiatowy

Urząd Pracy w Kutnie Filia
w Żychlinie:(24)285-13-46
Ośrodki

Pomocy Społecznej: Żychlin
(24)285-11-26,bedlno:(24)282-17-64,
Pacyna(24)285-80-60,oporów:(24)
383-11-53
Blisko

Dziecka Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i młodzieży w Żychlinie:
(24)285-13-06
Placówka

Opiekuńczo-Wychowawcza
Nadzieja w Żychlinie: (24)285-12-87
Stowarzyszenie

Rodzinnego Klubu
Abstynenta „Przystań życia” w Żychlinie:
695-054-433
Powiatowe

Centrum Pomocy w Rodzinie w Kutnie: (24)355-47-50

pogotowia
Ogólnopolska

poradnia telefoniczna
dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynnaodpon.-pt.godz.
14.00-22.00podbezpłatnymnumerem
telefonu116123;www.116123.edu.pl
Policyjny

telefon zaufania
w Kutnie: (24)2542793
Poradnia

Leczenia Uzależnień
w Kutnie(24)355-81-00
zdrowia Psychicznego
Poradnia

w Kutnie:(24)355-81-00
Pogotowie

energetyki cieplnej
w Kutnie:(24)253-63-86
Pogotowie

wodno-kanalizacyjne
w Kutnie:tel.(24)253–33–20
Wodociągi

– Hydrofornia Orłów-Parcel:(24)2822631
Pogotowie

energetyczne w Żychlinie:
285-10-27
Awarie

oświetlenia ulicznego Kutno
całodobowo:606-605-494,692-888-144
zakład

pogrzebowy:(24)285-06-60
Lecznice

dla zwierząt w Żychlinie:
ul.Traugutta11a,tel.605-973-325
Powiatowy

Inspektorat Weterynarii
z siedzibą w Kutnie;telefonalarmowy:
530-535-230
Dystrybucja

gazu w Żychlinie:
(24)285-10-71,(24)285-14-28,
(24)285-26-39,(24)285-14-20

przychodnie
Żychlin:

Ośrodek zdrowia NzOz Almamed
(24)285-10-90;(24)285-10-86
Ośrodek zdrowia NzOz Promed
(24)285-48-44,285-29-20,285-10-08
Bedlno:

Ośrodek zdrowia NzOz Ars medica 
(24)282-14-90
Ośrodek zdrowia NzOz Inter-med
(24)282-17-34
Pacyna,

Gminny Ośrodek zdrowia
NzOz medyk:(24)285-80-25
Plecka

Dąbrowa: Ośrodek zdrowia
NzOz Pro Familia (24)282-21-84
Oporów:

Ośrodek zdrowie NzOz Promed:
(24)285-91-21
Ośrodek zdrowia NzOz Almamed:
(24)383-15-00
Nocna

i świąteczna Pomoc Lekarska
Kutno, ul.Popiełuszki1,nzozred-Med
tel.(24)355-60-11,697-859-705

msze święte
w niedziele i święta
Żychlin,parafiapw.Św.ApostołówPiotra

iPawła:7.00,9.00,10.30,12.00,18.00.
Żychlin,kaplicapw.św.Maksymiliana
kolbego:9.30,11.00,12.30
śleszyn,parafiapw.św.Aleksandra

PapieżaiMęczennika:9.00,11.00
Luszyn,parafiapw.św.stanisława

biskupaiMęczennika:9.00,11.30
Plecka

Dąbrowa,parafiapw.zwiastowanianajświętszejMaryiPanny:9.00,11.30
Suserz,parafiapw.Wniebowzięcianaj
świętszejMaryiPanny:8.00,10.00,12.00
trębki,parafiapw.św.stanisławakostki

wTrębkach:8.00,9.30,11.30
Bedlno,parafiapw.św.Florianabiskupa

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

diakonaimęczennika:8.30,10.00,12.00
Oporów,parafiapw.św.Marcinabisku
pa:8.30,10.00,11.30

ośrodki kultury
Żychliński

Dom Kultury (24)285-10-34,
czynnyodponiedziałkudopiątkuwgodz.
6.30-17.30,soboty6.30-14.30
Gminny

Ośrodek Kultury w Bedlnie:
(24)282-10-36;czynnyodponiedziałku
dopiątkuwgodz.8:00-16:00
Gminny

Ośrodek Kultury w Pacynie:
(24)285-80-56
Kutnowski

Dom Kultury(24)25421-37

biblioteki
miejsko-Gminna

Biblioteka Publiczna
im. marii Kownackiej w Żychlinie:
(24)285-11-69,(24)285-49-79
Filia

Biblioteczna Nr 1 w Żychlińskim
Domu Kultury –dniach2-31sierpnia
nieczynna.
Gminna

Biblioteka Publiczna
w Bedlnie:(24)282-17-51
Gminna

Biblioteka Publiczna w Pacynie (Filia Biblioteczna w Skrzeszewach):
(24)285-80-56
Gminna

Biblioteka Publiczna w Oporowie: (24)383-12-25

boiska i hale
sportowe
Orlik

przy zespole Szkół nr 1 w Żychlinie –tel.kom.601-564-839(animator
sporturemigiuszMichalak)
Orlik

przy Szkole Podstawowej nr 1
w Kutnie–tel.667-218-122,pon.-pt.,
wgodz.15-20,sob.10-16-,ndz.14-19
Orlik

przy Szkole Podstawowej nr 6
w Kutnie–pon.-pt.15-20,wweekendy
wgodz.9-16,doustalenianamiejscu
Orlik

przy Szkole Podstawowej nr 9
w Kutnie–pon.-pt.15-20,wweekendy
wgodz.14-21
mOSiR

w Kutnie–tel.24-355-22-24;
stadionogólnodostępnyzwyjątkiem
boiskpiłkarskich(opłatazawynajęcie)
Sala

gimnastyczna w Gimnazjum
w Bedlnie–tel.24-282-14-26
(tylkodlamieszkańcówgminybedlno)
Hala

OSiR nr 1 w Łowiczu;ul.Jana
PawłaIInr3,tel.46-837-51-06;
Hala

OSiR nr 2 w Łowiczu;ul.Topolowa2,tel.46-837-09-04

aquapark w Kutnie
ul.kościuszki54,tel.243575607(08)

Strefa

basenowa
codzienniewgodz.6.00-22.00
Strefa

saunczynnawdnirobocze
6:00-21:45(caldariumorazkabina
mroźna),16:00-21:45(saunasucha,
saunaparowaorazpomieszczenie
wypoczynkowe),wśrody–saunasucha
czynnacałydzień;wsoboty,niedzielei
święta:6.00-21.45(saunasucha,parowa,
caldarium,kabinamroźna,pomieszczenie
wypoczynkowe)
Strefa

squash
codzienniewgodz.6.00-22.00
Strefa

cardio-siławgodz.8.00-22.00
Strefa

bowlingczynnaodpn.-czw.
wgodz.12.00-22.00,wpt.-sob.12.00-

24.00,wniedzieleiświętawgodz.10.0022.00.rezerwacjetel.243575611

basen w Łowiczu
ul.kaliska5,tel.46-837-32-94

czynny:odponiedziałkudopiątkugodz.
10-22.00;sobotyiniedzielegodz.10-20.
Grotasolnaisauna–czynnecodziennie
wgodz.14.00-20.00.

muzea i wystawy
muzeum zamek w Oporowieczynne
odponiedziałkudopiątkuwgodz.10.00-
16.00,kasa10.00-15.30;wsobotyinie-
dzielewgodz.10.00-17.00,kasa10.0016.30.bilety:normalny8zł,ulgowy5zł;
wponiedziałkiwstępbezpłatny.oprowadzaniepomuzeum30złpowcześniejszej
rezerwacji.ostatnizwiedzającywchodzi
napółgodzinyprzedzamknięciem.
Park przy zamku w Oporowie
czynnycodzienniedo31sierpnia,
wgodz.8.00-20.00;wstępbezpłatny.
muzeum

Regionalne w Kutnie czynne:
poniedziałek–piątekwgodz.10:00-18:00;
niedziela10:00-16:00.ostatnizwiedzający
wchodzi30min.przedzamknięciem.bilety:
5złnormalny,2,50złulgowy,1złzkartą
Dużejrodziny;wstępwolnywniedziele.
kutno,PlacMarsz.J.Piłsudskiego20.
„miasto w czasie i przestrzeni”–wystawęrozpoczynadziałarcheologiczny,
dot.najdawniejszychdziejówziemi
kutnowskiej;dalej:częśćprzyrodnicza,
etnograficznaihistoryczna.
„Rzeźba po kutnowsku”–wystawa
prezentujemuzealnąkolekcjęrzeźb
współczesnychtwórcówludowychinieprofesjonalnychzterenukutnaipowiatu.
„Art déco. Sztuka lat międzywojennych
ze zbiorów muzeum mazowieckiego
w Płocku”–wystawapracmalarskich
igraficznych,dziełsztukiużytkowej:
mebli,szkła,ceramiki,metali
orazzbiorumody,akcesoriówibiżuterii;
czynnado10września.
muzeum

Bitwy nad Bzurą w Kutnie –
czynnecodziennieopróczponiedziałków
wgodz.10-16.ekspozycjaukazujeprzebiegdramatycznychwalk,jakietoczyły
nadbzurąoddziałypolskiedowodzone
przezgeneraładywizjiTadeuszakutrzebę.
zebranepamiątki,zdjęcia,elementy
uzbrojenia,umundurowaniadokumentują
największąbitwękampaniiWrześniowej
1939roku.kutno,ParkWiosnyludów.
bilety:normalny–5zł,ulgowy–2,50zł,
niedziele–wstępbezpłatny.
muzeum

w Łowiczuul.staryrynek5/7,
czynnecodziennieopróczponiedziałków
wgodz.10.00-16.00(ostatniewejściedo
muzeumnapółgodzinyprzedzamknięciem).bilety:normalny10zł,ulgowy6zł;
wstępbezpłatnynawystawystałe–wtorek.
„Sztuka Baroku”–staławystawa
rzemiosłaartystycznego(meble,tkaniny,
szkło,porcelana),malarstwairzeźby;
kaplicaśw.boromeuszawMuzeum.
„Historia miasta i regionu” –stała
wystawazabytkówarcheologicznych,militariów,portretówtrumiennych,pamiątek
powstańczych,gabinetkolekcjonera.
„etnografia Księstwa Łowickiego”
–staławystawastrojówludowych,wycinanek,rzeźby,ceramiki,tkaninieksponatów
zdziedzinypapiero-plastyki.
Izba Pamięci Łowickich Żydów–wystawastała,ukazujedziejespołecznościżydowskiejwłowiczu,odchwili
pojawieniasięstarozakonnychwmieście,
poprzezpowstanieiintensywnyrozwój
GminyŻydowskiej,aktywnyudział
wspołeczno-gospodarczymżyciumiasta
wXIXiXXwieku,wybuchIIwojnyświatowej,ażdoostatecznejjejzagłady.
„Koń w malarstwie polskim od
początku XIX do początku XX wieku”
–wernisażwystawyzezbiorówMuzeum
narodowegowWarszawiezokazji
110-leciaMuzeumwłowiczu:piątek,15
września,godz.12.00.Wystawabędzie
czynnado19listopada.
Łowicki

Park etnograficzny – Skansen
w maurzycach–czynnycodziennie
wgodz.10.00-18.00(bilety:8złnormalny,
5złulgowy,wgodz.18.00-19.00zwiedzanieobiektówtylkozzewnątrz(obowiązuje
biletspacerowy–3zł).
muzeum

Diecezjalne w Łowiczu –
zwiedzaniekatedrywrazzeksponatami
znajdującymisięwwieży;możliwośćoglądaniapanoramymiastaztarasu–czynne
pon.-czw.wgodz.10-16;pt.isob.wgodz.
10-14;wndz.iświęta–nieczynne.łowicz,
staryrynek20.
Nieborów:

Pałac i wystawa majoliki
czynnecodzienniewgodz.10.00-18.00;
poniedziałek–wstępwolny(opróczdni
świątecznychidługichweekendów).
Bilety: Pałac,ogród,ManufakturaMajoliki
–22złnormalny,13złulgowy,50złbilet
rodzinny(dwieosobydorosłe,dziecidolat
18,maksymalnie6osób),1złdzieci7-16
lat;ogródiManufakturaMajoliki:12zł
normalny,8złulgowy,1złdzieci7-16lat.
W każdą sobotę, do końca października, o godz. 11.00 i 13.00oprowadzanie
z przewodnikiem PttK(biletydozwiedzaniazprzewodnikiem7zł/os.,dzieci
dolat12bezpłatnieorazbiletywstępu).
Nieborów

i Arkadia: Ogrody –czynne:
wtorek–niedzielawgodz.10.00-18.00
(świątynia Diany w Arkadii–ostatnie
wejście17.30);poniedziałek–wstępwolny
(opróczdniświątecznychidługichweekendów).bilety:12złnormalny,8złulgowy,
1złdzieci7-16lat,8złopłatazapsa.
Nieborów:

muzeum motoryzacji –
czynne:pt.,sb.,ndz.wgodz.10.-18.00
(lubpouzgodnieniutel.46838-50-68,501945-960);nieborów231a;bilety:normalny

10zł,ulgowy(dzieciimłodzieżdolat15,
emeryci,renciści)7zł,dzieci
dolat7bezpłatnie
Nieborów:

„trzecie oko”–wystawa
plenerowapracplastycznychAnnykossakowskiej,absolwentkiwarszawskiejAsP;
ogrodzenieGminnegoośrodkakultury
odstronyAleilegionówPolskich.
Sanniki:

zespół Pałacowo-Parkowy
–czynnyodpn.-pt.wgodz.8.00-21.00,
opiekaprzewodnikaodpn.-pt.wgodz.
od8.00-15.30.biletydopałacu:10zł
(normalny),3zł(ulgowy),dziecidolat6–
gratis;park–wstępwolny.Tańszewejście
dopałacuzaokazaniembiletulubdowodu
zakupubiletunaprzejazdpociągiem
koleiMazowieckich:biletnormalny–6zł,
ulgowy–3zł,wstępdoparku–bezpłatny
(30dnioddatyważnościbiletu).
„Ożywić historię, czyli pałac w Sannikach za czasów Natansonów
i Dziewulskich” –historiakolejnych
właścicielidóbrsannickich;
Sromów:

muzeum Ludowe rodziny
Brzozowskich –czynne:pon.-pt.9.-17.00,
ndz.iświęta12.00-17.00.sromów11,
gminakocierzew;tel.46-838-44-72.
Walewice:

Pałac–wartobejrzeniajest
m.in.apartamentnapoleonabonapartego
zXVIII-wiecznymimalowanymiręcznie
tapetamiściennymi–czynnywkażdą
sobotęiniedzielę;oprowadzaniezprzewodnikiemwgodz.10.00-16.00.bilety:5zł
(dzieciiseniorzy),8zł(dorośliwgrupach
zorganizowanych),15zł(indywidualnie).
„Wariacje na temat koni” –wystawa
obrazówgrupynowaFaladziałającej
przyuTWwłowiczu;wernisaż:sobota
9wrześniagodz.15.00;salabiała
PałacuwWalewicach.
złaków

Kościelny: obrazy matki
Boskiej Częstochowskiej wwykonaniu
dziecizeszkołyPodstawowejwMastkach;
wystawawkościelepw.WszystkichŚwiętych,czynnadoodwołania.

kino Kutnowskiego
Domu Kultury
ul.Żółkiewskiego4,tel./fax24-254-21-37
Wdniach4-13wrześniakinonieczynne
zpowoduorganizacjiŚwiętaróży

kino
Fenix
łowiczul.Podrzeczna20,tel.46-837-40-01
Czwartek,

7 września:
godz.16.30–Gang Wiewióra 2 –animacja/komedia/przygodowyprod.kanada/usA/koreaPołudniowa;reżyseria:
calbrunker;czas:1godz.26min.
godz.18.15–Atomic Blonde –thriller/
akcjaprod.usA;reżyseria:Davidleitch;
czas:1godz.55min.
godz.20.15–Annabelle: Narodziny zła
–horrorprod.usA;reżyseria:DavidF.
sandberg;czas:1godz.49min.
Piątek

– czwartek, 8-14 września:
godz.16.30–moje wakacje z Rudym
–filmfamilijnyprod.Australia;reżyseria:
krivstenders;czas:1godz.28min.
godz.18.15–mamuśki mają wychodne –komediaprod.usA;reżyseria:
AletheaJones;czas:1godz.29min.
godz.20.00–Na układy nie ma
rady–komediaobyczaj.prod.polskiej;
reżyseria:krzysztof(christoph)rurka;
czas:1godz.40min.
bilety:seanse2D:16zł(normalny),
14zł(ulgowy),12zł(tanieponiedziałki);
seanse3D:18zł(normalny),15zł(ulgowy).

koncerty
Niedziela,

10 września:
godz.17.00–„Jan Sebastian Bach –
wariacje goldbergowskie BWV 988,
czyli transkrypcja na trio smyczkowe
Dymitry Sitkovetsky” –wystąpizespół
wskładzie:hannaDrzewiecka-borucka
–skrzypce,różaWilczak-Płaziuk–altówka,Agnieszkakołodziej–wiolonczela;
prowadzenie:Aleksandrabęben;sala
rycerskazamkuwoporowie.bilety:10zł.

43. święto Róży
w Kutnie
Scena:

stadion, ul. Kościuszki
Sobota, 9 września:
godz.19:00–FutureFolk
godz.20.30–PatrycjaMarkowska
Niedziela, 10 września:
godz.17.30–laoche
godz.19.30–kult
Scena:

Rynek, Plac Piłsudskiego
Piątek, 8 września:
godz.18.30–otwarcie43.Świętoróży
kutno2017
godz.19:00–www.Tercetczylikwartet.pl
godz.20:30–ciaociaobAMbInA-
spektaklmuzyczny
Sobota, 9 września:
godz.13:00–Miastokutnorozkwita
sportem
godz.14:30–www.kwietnik.kutno.pl–
festiwalpiosenki
godz.18:00–różanekutno(Amatorski
konkursróżany,kutnowskieróżew
obiektywie)
godz.19:00–MaraqujaMusic&Dance
show
godz.20:30–Mamadou&samayoon
Niedziela, 10 września:
godz.14:00–zespółestradowykalinka
godz.14:00-18:00–największawPolsce

„Patelniaplenerowa”
godz.15:00–różyczkaMłodzieżowy
Domkulturywkutnie
godz.15:30–zespółPieśniiTańca
ziemikutnowskiej
godz.18:00–rozstrzygnięciekonkursu
nanajpiękniejsząróżę43.Wystawa
różiAranżacjiFlorystycznychróżaw
krainieczarów/finałwww.swietorozy.pl/
wyroznij-sie-2017
godz.18:30–kutnowskaAkademia
Filmowa
godz.19:00–GaliciaFolkbAnD
godz.20:30–Makabunda
Kutnowski

Dom Kultury,
ul. Żółkiewskiego 4:
Piątek, 8 września:
godz.20:00-22:00–43.Wystawaróżi
AranżacjiFlorystycznychróżawkrainie
czarów
godz.20:00–Muzykazkrainyczarów
-koncertplenerowyorkiestryDętej
PaństwowejszkołyMuzycznejwkutnie
Sobota, 9 września:
godz.10:00-20:00–43.Wystawaróżi
AranżacjiFlorystycznychróżawkrainie
czarów
godz.10:00-20:00–konkursnanajpiękniejsząróżęwystawy-głosowanie
godz.19:00–Wernisażwystawypoplenerowej„WieloformyII”/IIIogólnopolski
PlenerPlastyczny„kutnoiróże”
Niedziela, 10 września:
godz.10:00-20:00–43.Wystawaróżi
AranżacjiFlorystycznychróżawkrainie
czarów
godz.10:00-16:00–konkursnanajpiękniejsząróżęwystawy
godz.10:00-20:00–Wystawapoplenerowa„WieloformyII”/IIIogólnopolski
PlenerPlastyczny„kutnoiróże”
Scena:

Park, Park traugutta
Sobota, 9 września:
godz.10:00-20:00kiermaszróżi
roślinogrodowych/kiermaszróżane
różności
godz.12:00-18:00rzeźbAIróŻe-
warsztatyrzeźbiarstwa/ekspozycja
rzeźbykutnowskiejXXl
godz.12:00-18:00PrzysTAnek
DzIecko–Alicjawkrainieczarów,Dziki
zachód/Animacjedladzieci
godz.12:00-15:00FlorysTykAIróŻe
godz.12.00Pokaz„Wkrainieczarów”-
studenciAkademiiFlorystycznejMarioli
Miklaszewskiej,poziommistrzowski
godz.14:00kwiatowabiżuteria-warsztatyflorystycznedlaPań
godz.15:00-18:00bAWsIęrAzeM
znAMI
godz.15:00AnimacjeTęczowo
godz.16.00spektaklteatruPuszek„lis
Przechera”
godz.16:30TorebkaAlicji-warsztaty
florystycznedladzieci
godz.17:00streetDancestudio-szkoła
TańcaJoannyGąsiorowskiejiAkademia
Tańcabaila
godz.18.00koncerTPAulInyWróbleWskIeJ
Niedziela, 10 września:
godz.10:00-20:00kiermaszróżi
roślinogrodowych/kiermaszróżane
różności
godz.12:00-18:00rzeźbairóże-warsztatyrzeźbiarstwa/ekspozycjarzeźby
kutnowskiejXXl
godz.12:00-18:00PrzysTAnek
DzIecko–Alicjawkrainieczarów,Dziki
zachód/bAJkoWAkrAInATonsmeier
centrum
godz.12:00-15:00FlorysTykAI
róŻe
godz.12.00Pokaz„Wkrainieczarów”-
studenciAkademiiFlorystycznejMarioli
Miklaszewskiej,poziommistrzowski
godz.14:00kwiatowabiżuteria-warsztatyflorystycznedlaPań
godz.15:00-18:00bAWsIęrAzeM
znAMI
godz.15:00TorebkaAlicji-warsztaty
florystycznedladzieci
godz.16.00koncertwwykonaniudziecięcychsekcjiwokalnychMłodzieżowy
Domkulturywkutnie
godz.17:00studioTańcaAlibi
godz.18.00koncertłukaszaczekały
Centrum

teatru muzyki i tańca,
ul. teatralna 1
Piątek, 8 września:
godz.16:00-18:00Amatorskikonkurs
różany
Sobota, 9 września:
godz.12:00-19:00ekspozycjaflorystycznapn.„Tajemniczyogród”,wystawa
bonsai;kawiarenkadr.Troczewskiego
-przygotowanaprzezuczniówzespół
szkółzawodowychnr2im.dr.AntoniegoTroczewskiegowkutnie
Amatorskikonkursróżany–ekspozycja
zgłoszonychprac
20:00koncertAneTysAlWIńskIeJ
-harfistki
Niedziela, 10 września,godz.12-19:00
–ekspozycjaflorystycznapn.„Tajemniczyogród”;kawiarenkadr.Troczewskiego-przygotowanaprzezuczniów
zespółszkółzawodowychnr2im.dr.
AntoniegoTroczewskiegowkutnie
Amatorskikonkursróżany–ekspozycja
zgłoszonychprac

inne
środa,

13 września:
godz.15.00–Klub Filmowy Osób
Niewidomych: „moje córki krowy” -
pokazfilmuzaudiodeksrypcją;Miejskai
PowiatowabibliotekaPublicznaim.stefanaŻeromskiegowkutnie,ul.Wojska
Polskiego5.Wstępwolny.
Czwartek,

14 września:
godz.12.00–Dyskusyjny Klub Książki:
„Wiek to nie wyrok”–dyskusjaw
siedzibieMiejskiegoośrodkaPomocy
społecznejwkutnie,ul.Warszawskie
Przedmieście10A.Wstępwolny.

KRONIKA
WyPADKóW
mIŁOSNyCH
 Katarzyna Kolaszłowicza

iRafał Kotlarski zkocierzewa
 Katarzyna Wodzyńska zurbańszczyzny

imichał PietrzakzŻychlina
 Katarzyna Bajerazłowicza

iDamian michtazłodzi

SKARB ROLNIKA

noToWAnIAzTArGoWIskAMIeJskIeGo
(cenyzdnia5.09.2017r.)


włowiczu
borówki
0,25kg
4,50
brokuły
szt.
1,50
burakiczerwone
kg
1,50
brzoskwinie
kg
-
cebula
kg
2,50
cebuladymka
pęczek
-
czosnek
szt.
2,00
fasolazielona
kg
5,00
fasolażółta
kg
5,00
gruszki
kg
5,00
jabłka
kg
2,50-3,50
jajafermowe
15szt.
6,00-8,00
jajawiejskie
15szt. 11,00-12,00
kalafior
szt.
1,00-4,00
kapustabiała
szt.
2,50
kapustakiszona
kg
5,00
kapustapekińska
szt.
4,00
koperek
pęczek
0,50
maliny
0,5kg
4,00-5,00
miód
0,9litra
30,00
marchew
kg
2,00
natkapietruszki
pęczek
0,50
ogórkikiszone
kg
6,00
ogórekgruntowy
kg
1,50-3,00
ogórekzielony
kg
1,50
paprykaczerwona kg
3,00-4,00
paprykazielona
kg
-
paprykażółta
kg
-
pieczarki
kg
8,00
pietruszka
kg
4,00
pomidormalinowy kg
1,50
pomidorpolny
kg
1,00-2,00
pomidorszklarniowy kg
3,00
por
szt.
1,50
rzodkiewka
pęczek
1,50
sałata
szt.
2,00
seler
szt.
2,00
szczypiorek
pęczek
1,50
słonecznik
szt.
1,50-3,00
śliwki
kg
5,00-6,00
włoszczyzna
pęczek 2,00-3,00
ziemniaki
kg
1,00-1,50

wGłownie
5,00
3,00
1,50
5,00
1,50
1,50
5,00
5,00
4,00
2,00
5,00-8,00
10,00-11,00
1,00-3,50
2,00-2,50
1,00
1,50
1,50
1,00-3,00
2,00
1,50-2,80
1,50-2,80
1,50-2,80
2,50
3,50
1,50-2,00
1,50
1,50
2,00
2,00
3,00
5,00
2,50
1,00

OFeRty PRACy
PoWIAToWyurząDPrAcyWkuTnIe
(stanna6.09.2017r.)
 specjalistadosprawhandlowych
 Pracownikmagazynowy
 Informatyk-pracownikdziałutechnolo-

gicznego
 robotnikbudowlany
 Montersiecigazowych
 kierownikbudowy
 Monter/kazabudówsamochodowych
 elektryksamochodowy
 Monterzabudówsamochodowych
 oborowy
 specjalistakontrolijakości
 Doradcaklienta
 operatorwózkawidłowego
 sprzedawca
 Mechanik/elektromechanik
 Mechanikmaszynbudowlanych
 szwaczka
 Magazynier
 operatorfrytownicy
 Pomoccukiernika
 cukiernik

ROLNIK SPRzeDAJe
(cenyzdnia5.09.2017)
Żywiec wieprzowy:
 różyce:5,20zł/kg+VAT
 Domaniewice:5,20zł/kg+VAT
 chąśno:5,20zł/kg+VAT
 kiernozia:5,20zł/kg+VAT
 skowrodaPłd.:5,20zł/kg+VAT
 karnków:5,10zł/kg+VAT

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

krowy5,00zł/kg+VAT;byki7,70zł/kg+VAT;
 różyce:jałówki7,00zł/kg+VAT;

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

krowy5,00zł/kg+VAT;byki7,50zł/kg+VAT.

www.lowiczanin.info
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Sport
Siatkówka plażowa|TurniejfinałowyXVIedycjiotwartychMistrzostwłowicza

Łowiczanie tym razem poza podium
zbyszek.lazinski@lowiczanin.info

Aby awansować do grona
ośmiu najlepszych par trzeba było
uzbierać odpowiednią ilość punktów w klasyfikacji generalnej. Turniej finałowy rozegrano na dwóch
boiskach na terenie I LO w Łowiczu przy ulicy Bonifraterskiej. Pogoda nie rozpieszczała zawodników. Na początku zawodów spadł
mocny deszcz, który zalał boiska
i mecze rozgrywane były w trudnych warunkach. Lekkie błoto
i mocno ubity piasek nie ułatwiały
rywalizacji.
Łowicki finał był bardzo wyrównany, a szczególnie mecze
półfinałowe i finałowe. Niestety
w najlepszej czwórce nie pojawił
się nikt z Łowicza, a podium zdominowali siatkarze z Głowna.
W meczu finałowym minimalnie lepsi okazali się Tobiasz Witczak (Zgierz) / Damian Śliwkiewicz (Głowno), którzy pokonali
parę Jarosław Alagierski (Głowno) / Daniel Alagierski (Głowno)
2:1. Bracia Alagierscy dysponują lepszymi warunkami fizycznymi, ale w finale zabrakło im zimnej krwi i musieli uznać wyższość
rywali.
Niezwykle emocjonujący był
mecz o 3. miejsce. Tu najbardziej doświadczony duet mistrzostw Marcin Moszczyński
(Głowno) / Bartłomiej Pakowski

Najlepsi zawodnicyłowickichzmagańwplażówce.

w Piłce Siatkowej rozgrywane na
hali OSiR nr 2. Szczegółu nowego sezonu będą dostępne na fanpagu FB.
zł

go. Tradycyjnie już w październiku ruszą w naszym mieście Amatorskie Mistrzostwa Łowicza

Teraz przed amatorami siatkówki z naszego regionu czas na
przygotowania do sezonu halowe-

zbIGnIeWłAzIńskI

zbigniew
łaziński

(Głowno) przegrał minimalnie
z duetem Damian Janicki (Głowno) / Piotr Kosielski (Głowno) 1:2.
Najlepsza para z Łowicz Dawid Pawlak (Łowicz) / Adam
Pietrzak (Łowicz) została sklasyfikowana na miejscu 5-6. Drugi
łowicki team Dominik Pińkowski (Łowicz) / Filip Jałoszyński
(Łowicz) zakończył mistrzostwa
na miejscu 7-8.
Po rozegraniu wszystkich spotkań sędzia główny zawodów Dominik Kuś podsumował wyniki, a
puchary i medale wręczała dyrektor I LO Łowicz Dorota Dziekanowska i dyrektor OSiR Łowicz
Zbigniew Kuczyński.

zbIGnIeWłAzIńskI

W niedzielę 3 września miłośnicy siatkówki plażowej,
rywalizujący o mistrza Łowicza zakończyli sezon
wakacyjny i rozegrali ostatni finałowy turniej o tytuł
mistrza Łowicz. W lipcu i sierpniu „plażowicze”
walczyli o punkty w trzech turniejach eliminacyjnych
XVI edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza.

mecz finałowy byłbardzowyrównany.

Wyniki turnieju finałowego:
 Runda I (lewa strona): Janicki / kosielski – Pawlak / Pietrzak
2:0 (15:13,15:10), Pińkowski / Jałoszyński–Alagierski/Alagierski
0:2 (9:15,13:15), Moszczyński /
Pakowski–kukieła/Mirowski2:0
(15:11,15:11),Witczak/Śliwkiewicz
– Miśkiewicz / krysztofczyk 2:0
(7:15,7:15).
 O
wejście do półfinału
(lewa strona): Janicki / kosielski – Alagierski / Alagierski 1:2
(11:15,15:13,6:15), Moszczyński /
Pakowski – Witczak / Śliwkiewicz
0:2(11:15,3:15).
 miejsca 7-8 (prawa strona):
Pawlak / Pietrzak – Pińkowski
/ Jałoszyński 2:0 (15:12,15:11)
kukieła/Mirowski–Miśkiewicz/
krysztofczyk2:0(15:7,15:10).
 ćwierćfinały (prawa strona):

Moszczyński / Pakowski – Pawlak / Pietrzak 2:0 (15:7,15:6)
kukieła/Mirowski–Janicki/kosielski0:2(7:15,7:15).
 mecze półfinałowe:  Alagierski / Alagierski – Moszczyński
/ Pakowski 2:0 (15:10,15:11)
Witczak / Śliwkiewicz – Janicki /
kosielski2:1(15:13,12:15,15:6).
 mecz o 3. miejsce: Moszczyński/Pakowski–Janicki/kosielski
1:2(20:22,15:13,14:16).
 mecz o 1. miejsce: Alagierski/
Alagierski–Witczak/Śliwkiewicz
1:2(13:15,15:12,10:15)

KOLeJNOść KOńCOWA:
1.Witczak(zgierz)/Śliwkiewicz(Głowno)
2.Alagierski(Głowno)/Alagierski(Głowno)
3.Janicki(Głowno)/kosielski(Głowno)
4.Moszczyński(Głowno)/Pakowski(Głowno)
5-6.Pawlak(łowicz)/Pietrzak(łowicz)
kukieła(Głowno)/Mirowski(Głowno)
7-8.Pińkowski(łowicz)/Jałoszyński(łowicz)
Miśkiewicz(Głowno)/krysztofczyk(Głowno)

Piłka nożna|5.kolejkaIVligiłódzkiej

Rezerwy Pelikana w formie

GoGo

Bardzo dobry mecz
rozegrały rezerwy Pelikana
Łowicz w ramach
5. kolejki IV ligi.
Łowiczanie zasłużenie
pokonali Włókniarz Zelów
3:0. Autorami goli dla
Pelikana II byli Michał
Świdrowski, Kacper Rześny
i Sebastian Kaczyński.

Piotr Gawlik możebyćzadowolonyzformyPelikanaIIiswojej.

W zespole rezerw zagrało kilku
graczy pierwszego zespołu Mateusz Jagiełło, Krystian Mycka,
Sebastian Kaczyński i Jakub Bistuła. Łowicką drużynę do wygranej poprowadziło w szczególności
trio Piotr Gawlik, Krystian Mycka i Michał Świdrowski. Pierwszy z nich świetnie dyrygował
defensywną, drugi rządził i dzielił w ataku, a trzeci strzelił pierwszego gola i grał bardzo dobrze w
ofensywie. Cały zespół Pelikana
II należy pochwalić po tym meczu ponieważ łowiczanie byli bardzo dobrze poukładani taktycznie

i wyglądali dobrze jako zespół. W
zespole Pelikana II zadebiutował,
zresztą udanie Patryk Krzeszewski, którego certyfikat wreszcie
dotarł do Polski.
– Po dobrej grze zainkasowaliśmy kolejny komplet punktów.
Kluczem do zwycięstwa była niezła gra w bocznych sektorach boiska, na mały minus skuteczność
pod bramką przeciwnika. Cieszymy się ze zwycięstwa i przygotowujemy powoli do kolejnego spotkania w Opocznie – podsumował
spotkanie trener Gawlik.
Przed Pelikanem II kolejne spotkanie, a rywalem „Ptaków” będzie Ceramika Opoczno.
Spotkanie odbędzie się w sobotę 9 września o godzinie 17:00 w
Opocznie.
ever
5. kolejka IV ligi:
 KS Pelikan II Łowicz – zKS
Włókniarz zelów 3:0(1:0);br.:MichałŚwidrowski(10),kacperrześny(70)isebastiankaczyński(75)
Pelikan II: Patryk orzeł – Piotr

Gawlik, Damian Janik (37 Patryk
krzeszewski), Mateusz Jagiełło –
Patryknasalski(55szymonPanek),
krystian Mycka, bartłomiej Tkacz
(80 Damian Górowski), Tomasz
Dąbrowski (46 Anton hartman) –
sebastian kaczyński (80 kacper
Jaros), Jakub bisłuła (65 kacper rześny), Michał Świdrowski.
1.Mksuniaskierniewice(1)

51317-4

2.ksWartaDziałoszyn(2)

51314-3

3.lksTermynerPoddębice(3)

51312-5

4.lkskwiatkowice(5)

51222-4

5. KS Pelikan II Łowicz (7)

5 12 14-3

6.Gksorkanbuczek(9)

51015-7

7.lksomegakleszczów(10)

51014-11

8.ksceramikaopoczno(4)

5106-5

9.Mkszjednoczenistryków(5)

5921-6

10.zksWłókniarzzelów(8)

597-9

11.kssand-buskutno(11)

569-8

12.MkPborutazgierz(13)

5611-8

13.Muksstalniewiadów(15)

5413-9

14.ksParadyż(12)

537-8

15.GksIIbełchatów(14)

518-17

16.MksPilicaPrzedbórz(16)

504-23

17.lkszawiszaPajęczno(17)

501-27

18.Glkszjednoczenibełchatów(18) 502-40
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Jaworśkyj bohaterem
ostatniej akcji
1:0 – Michał Adamczyk (9 – karny), 1:1 – Tomasz chałas (24),
2:1–Mateuszkasprzyk(34),2:2–
MariuszMarczak(39),3:2–Taras
Jaworśkyj(90+3).
Pelikan: Daniel Malina – Marcin
budnik, Grzegorz Wawrzyński,
Mateusz kasprzyk, Michał Adamczyk(90MateuszJagiełło)–rafał
Parobczyk, Daniel bończak (77
Daniel ciechański), Taras Jaworśkyj,bartoszbujalski,MichałWrzesiński(68kamilkuczak)–robert
kowalczyk.
Polonia: Mateusz Tobjasz – Marcin bochenek, Daniel choroś,
rafałzembrowski,PiotrMaślanka
–bartoszWiśniewski,MarcinGawron,Marcinkluska,MateuszMałek
(59 czarek sauczek) – Mariusz
Marczak (83 sebastian szymerski), Tomasz chałas (68 Przemysławszabat).
Sędziował: robert olszewski
(olsztyn). Żółte kartki: Daniel
bończak (1), rafał Parobczyk (1)
– obaj Pelikan oraz Tomasz chałas(1),Marcinkluska(1i2),rafał
zembrowski(2),Marcinbochenek
(2), Przemysław szabat (1). Czerwona kartka: Marcin kluska /61
min–zadrugążółtą/(Pelikan).
Widzów:500(wtymgości:101).

Przed meczem z Polonią Warszawa pewne obawy mógł mieć
Marcin Płuska. Przegrał trzy
z pięciu spotkań w tym sezonie,
a ewentualna przegrana z Czarnymi Koszulami byłaby drugą
z rzędu i już trzecią na domowym
obiekcie. Taki bilans raczej niko-

go by nie uspokajał. Do tego na
łowiczan rywal czekał trudny –
spadkowicz z II ligi, jedna z bardziej medialnych drużyn w rozgrywkach, a do tego zespół, który
w ostatnich czterech kolejkach odniósł trzy zwycięstwa.
Szkoleniowiec Ptaków znów
przy ustalaniu składu nie mógł
brać pod uwagę Bartosza Broniarka, Damiana Dudały oraz Przemysława Belli – z gry wykluczyły ich urazy. W związku z tym
na środek obrony przesunięty został Mateusz Kasprzyk, a na boku
zastąpił go doświadczony Michał
Adamczyk. W środku pola zagrał
Daniel Bończak (zamiast Belli),
a do wyjściowego składu powrócił także Bartosz Bujalski (na ławce rezerwowych tym razem mecz
rozpoczął Sebastian Kaczyński).
Łowiczanie, już tradycyjnie,
rozpoczęli mecz z dużym zaangażowaniem i szybko chcieli objąć prowadzenie. Pierwszą groźną
okazję stworzył Taras Jaworśkyj,
który przedarł się lewą stroną i podał wzdłuż bramki na długi słupek,
gdzie w ostatniej chwili uprzedzony został Rafał Parobczyk. Na gola
gospodarze długo jednak nie kazali
czekać. W 9. minucie Robert Kowalczyk uprzedził w polu karnym
obrońcę i umiejętnie wymusił faul.
Sędzia wskazał na „wapno”, a jedenastkę pewnym strzałem w górny róg bramki wykorzystał Michał
Adamczyk.
Polonia z upływem kolejnych
minut stopniowo przejmowała inicjatywę, a Pelikan cofał się coraz głębiej skupiając się na kontratakach. Groźny strzał głową, ale
wprost w bramkarza oddał Marcin

Chałas. Z narożnika pola karnego
huknął Marcin Bochenek, ale wyraźnie przestrzelił. Biało-zieloni
jednak też się odgryzali. W polu
karnym rywalami dobrze zakręcił Michał Wrzesiński i uderzył po
ziemi, ale za lekko żeby zaskoczyć
Tobjasza.
Wyrównanie padło w 24. minucie. Czarne Koszule wyszły z szybkim kontratakiem, na lewej stronie
Tomasza Chałas wygrał pojedynek jeden na jeden z Mateuszem
Kasprzykiem i wchodząc z boku
pola karnego znalazł się sam przed
bramkarza. Daniel Malina umiejętnie skrócił kąt i wygrał ten pojedynek, ale znów biernie zachowali się
obrońcy Pelikana. Nie potrafili oni
wybić piłki i Chałas z bliska spokojnie dobił swoje uderzenie.
Po półgodzinie gry napastnik
Polonii znów mógł wykorzystać
bierność obrońców, ale tym razem jego silny strzał z powietrza
był niecelny. Zamiast tego, w 34.
minucie na prowadzeniu znów
byli gospodarze. Po dośrodkowaniu Michała Adamczyka na krótki
słupek zakotłowało się pod bramką Polonii, a tam najsprytniejszy
był Mateusz Kasprzyk pakując
piłkę do siatki. 180 sekund później
Jaworśkyj huknął z rzutu wolnego
z większej odległości, ale Tobjasz
nie dał się zaskoczył i złapał piłkę.
Ostatnie słowo w tej odsłonie
należało do przyjezdnych, a gol
znów obciąża formację defensywną i bierną postawę zawodników.
– Przysnęliśmy przy stałym fragmencie gry, jakim jest rzut z autu.
Mariusz Marczak dość długo prowadził tę piłkę wszerz boiska, nikt
nie zareagował i nikt do niego nie
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PeLikan łowicz
3(2)
PoLonia warszawa 2 (2)

Kontuzjowanego Bellę zastąpił w środku pola Daniel Bończak (numer 7). WychowanekPtakówwywiązał
sięzzadanianaprawdęprzyzwoicie.

doskoczył – ocenił Marcin Płuska.
Ściślej mówiąc napastnika Polonii najpierw nie zdołał zatrzymać
Grzegorz Wawrzyński, a z asekuracją nie zdążył Marcin Budnik.
Trzeba jednak przyznać, że strzał
Marczaka z około 25-30 metrów
był „palce lizać”. Piłka zmierzała w
samo okienko bramki, a nim wpadła do bramki, odbiła się jeszcze od
poprzeczki.
Szybkie tempo gry i cztery
bramki mogły rozochocić kibiców. I druga połowa nie zawiodła
ich oczekiwań. Co prawda, tylu
bramkowych sytuacji już nie było,
ale piłka szybko krążyła od jednej
„szesnastki” do drugiej, a przy ambitnie walczących piłkarzach mecz
oglądało się naprawdę dobrze.
Strzały oddawane były głównie
z dystansu. Bartosz Wiśniewski
uderzył wprost w Malinę, Jaworśkyj (bardzo aktywny w ofensywie
w niedzielę) przeniósł piłkę ponad
poprzeczką, w końcówce meczu
Cezary Sauczek trafił w boczną
siatkę, problemy z wstrzeleniem
się w światło bramki miał też

Piłka nożna |Przedmeczemłks1926łomża–Pelikan

24 gole padły w dotychczasowych meczach z udziałem Pelikana Łowicz. Oznacza to, że kibice statystycznie mogę spodziewać
się czterech trafień, gdy na boisku
przebywają łowiczanie. Kibice biało-zielonych spokojnie mogą oczekiwać, że ich pupile strzelą gola.
Łowiczanie, jak dotychczas, tylko
jeden mecz zakończyli z „zerem”
po stronie zdobyczy. Nikt w lidze
nie ma lepszej ofensywy, jedynie
Widzew dorównuje Pelikanowi
pod względem strzelonych goli.
Znów pewną niewiadomą jest
wyjściowa „jedenastka” Pelikana.
W ostatnią niedzielę urazy wykluczyły z gry Bartosza Broniarka, Damiana Dudałę oraz Przemysława Bellę. O ile na powrót
Broniarka można czekać, bo defensywa Ptaków jest dziurawa,
jak ser szwajcarski i w pierwszej
„dziesiątce” nikt nie stracił więcej
bramek, to Bellę z powodzeniem
w niedzielę zastąpił Daniel Bończak. Możliwe, że wychowanek
Koksownika Zdzieszowice będzie
musiał się mocno napracować
żeby wrócić do składu. Ponadto niepewny jest występ Michała
Adamczyka, który mecz z Polonią
zakończył w ostatniej minucie regulaminowego czasu. Opuścił boisko z urazem.
Rywalem Pelikana w najbliższą
sobotę będzie ŁKS 1926 Łomża. W zeszłym sezonie łomżanie
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Rozszczelnić defensywę łomżan

michał Adamczyk (numer 8) pokazał,żepomimozaawansowanego
wiekuwciążmożewieledaćdrużynie.niewiadomojednakczyzagra
włomży,bowiemwniedzielęmurawęopuściłzurazem.

byli prowadzeni przez Mateusza
Miłoszewskiego. Słynęli z bardzo dobrej organizacji gry w obronie. Dużo gorzej było jeśli chodzi
o ofensywę, bo z 37 strzelonymi
bramkami ŁKS nie odstawał od
klubów, które z ligi ostatecznie zostały zdegradowane. Latem pracę z łomżanami Miłoszewski po
ponad dwóch latach zakończył,
a jego następcą został Krzysztof
Ogrodziński.
Wygląda jednak na to, że łomżanie swojego stylu gry nie zmienili. ŁKS 1926 w sześciu meczach
strzelił zaledwie cztery gole, ale
stracił tylko pięć. Wydaje się więc,
że stare nawyki w Łomży zostały.

ŁKS to rywal, z którym Pelikan już się mierzył. Kluby te spotkały się w sezonie 2007/2008,
gdy grały na zapleczu ekstraklasy.
Dla łomżan był to wówczas drugi
z rzędu sezon na tym poziomie
rozgrywkowym i zarazem ostatni.
W tabeli biało-czerwoni wyprzedzili tylko… łowiczan. Wtedy
jednak rozpoczął się upadek łomżyńskiego klubu. ŁKS następnie
rywalizował w grupie wschodniej
II ligi, ale w składzie miał swoich
młodych wychowanków. Był zdecydowanym outsiderem rozgrywek, przegrał 28 meczów tracąc
przy tym 108 bramek i spadł od
razu do IV ligi. Od tamtego czasu

sytuacja w Łomży się już unormowała i po dwóch sezonach spędzonych w IV lidze podlaskiej, łomżanie grają w III lidze.
Kadra latem została oparta na
młodych piłkarzach. Najstarszy
jest 34-letni pomocnik Marek Kaliszewski, drugi w tym rankingu
jest jedyny obcokrajowiec w kadrze ŁKS – brazylijski stoper Reinaldo Melao (28 lat).
ŁKS 1926 Łomża sezon rozpoczął od porażki 0:1 z Olimpią
Zambrów, a później był bezbramkowy remis z Huraganem Morąg. Pierwszego gola łomżanie
strzelili dopiero w 3. kolejce, ale
przegrali 1:2 z Ursusem Warszawa. Następnie łomżanie musieli uznać wyższość Finishparkietu
(0:1), ale ostatnie dwa mecze już
wygrali. Skromnie (1:0) pokonali Tur Bielsk Podlaski, a przed tygodniem wygrali 2:1 w Wikielcu
decydującego gola strzelając dwie
minuty przed końcem z karnego.
Łomżanie nie zwykli, więc tracić zbyt wielu bramek i łowiczanie będą musieli mieć się na baczności, bo o odrobienie strat może
być bardzo trudno. Z drugiej strony, gołym okiem widać, że ŁKS
1926 ma problemy z grą w ataku. Sobotnie spotkanie (początek
o 16:00) zapowiada się interesująco, bowiem zanosi się, że któraś
z drużyn powinna podreperować
swoje statystki.
mateusz Lis

Kamil Kuczak. Jedną z lepszych
okazji miał Michał Wrzesiński,
który znalazł się sam przed bramkarzem. Chciał mijać golkipera,
ale za lekko uderzył piłkę i obrońcy zdążyli go zaasekurować.
Kluczowa dla losów meczu
była 61. minuta. W odstępie pięciu minut dwie żółte kartki ujrzał
Marcin Kluska. – Pierwsza żółta kartka była z księżyca. Byłem
zdziwiony, że zawodnik został
upomniany w tej sytuacji – ocenił
Krzysztof Chrobak. Pomimo utraty zawodnika goście jednak nie
cofnęli się do obrony i nie zaczęli grać na czas. Polonia, tak samo
jak Pelikan, dążyła do zgarnięcia
pełnej puli. – Po czerwonej kartce różnie zespoły reagują. Czasem
jest tak, że grając jednego mniej
wyzwala się dodatkowa ambicja
– przyznał Marcin Płuska dodając, że z tego powodu nie od razu
wprowadził drugiego napastnika
do gry. Dopiero w 77. minucie na
placu gry pojawił się Daniel Ciechański. – Przed każdym meczem
zakładamy, że chcemy wygrać,

niezależnie z kim gramy. Jednym
z plusów tego meczu jest to, że
trzykrotnie w trudnych sytuacjach
reagowaliśmy pozytywnie – dodał
z kolei Krzysztof Chrobak.
Łowiczanie o komplet punktów
walczyli do samego końca i decydujący gol padł dosłownie w ostatniej sekundzie rywalizacji. Kamil
Kuczak świetnie przyjęciem minął rywala i wpadł z bocznego
sektora w pole karne. Zagrał na
środek, gdzie piłkę do siatki skierował Taras Jaworśkyj wieńcząc
swój dobry występ. Po tym trafieniu sędzia już nie wznowił gry
od środka i łowiczanie mogli rozpocząć taniec szczęścia.
Pelikan zdobył w niedzielę
komplet punktów nie tylko dzięki
dobrej grze, ale przede wszystkim
dzięki ambicji i zaangażowaniu.
Czy dopisało przy tym łowiczanom szczęście? Mieli go dużo,
a na pewno więcej niż goście.
Szczęściu trzeba jednak pomóc,
a ogranie rozpędzonej Polonii
Warszawa jest nie lada wyczynem.
mateusz Lis
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Lider bez zmian?
Spadkowicz
zatrzyma Smudę?
Siódma seria gier
nie powinna przynieść
zmian na samym
szczycie tabeli.
Lechia Tomaszów Mazowiecki
zagra przed własną publicznością
z absolutnym outsiderem rozgrywek. Wydaje się, że GKS Wikielec
raczej nie ma co liczyć na pierwsze
punkty w tym sezonie w niedzielnym meczu.
Wciąż w III lidze nie potknął się
Franciszek Smuda. Prowadzony
przez niego Widzew Łódź zagra
już w piątek z Olimpią Zambrów.
Spadkowicz z II ligi utrzymuje się
tuż za plecami czołówki, a jeżeli udałoby mu się sprawić niespodziankę w Łodzi i wywieźć stamtąd komplet punktów to zrównałby
się punktami ze swoim rywalem.
Stawka tego spotkania jest zatem
niebagatelna.
Trudne zadanie czeka trzeci
w tabeli Sokół Aleksandrów
Łódzki. Aleksandrowianie udadzą
się do stolicy, aby zmierzyć się
z podrażnioną porażką w Łowiczu
Polonią. Czarne Koszule przed
meczem z Pelikanem wygrały
trzy z czterech spotkań i z pewnością będą chciały udowodnić, że

na Starzyńskiego przytrafił im się
wypadek przy pracy.
Jak widać, najbliższa seria gier
przetasowania na samym szycie
tabeli nie powinna przynieść. Ale
za plecami Lechii mogą dziać już
się różne i niespodziewane rzeczy.
Tym bardziej, że czwarty Finishparkiet zagra w Sulejówku z Victorią, a beniaminek po znakomitym starcie rozgrywek przegrał 3
z ostatnich 4. meczów.
m.Lis
 7. kolejka III ligi: Mksełk–legia II Warszawa / pt 8.09.2017 r.,
godz.17:00;Widzewłódź–olimpia zambrów / pt 8.09.2017 r.,
godz.19:10;ŁKS 1926 Łomża –
Pelikan Łowicz / sob 9.09.2017
r., godz. 16:00; Polonia Warszawa – sokół Aleksandrów łódzki
/ sob 9.09.2017 r., godz. 17:00;
Wartasieradz–huraganMorąg/
sob 9.09.2017 r., godz. 17:00; sokół ostróda – Tur bielsk Podlaski
/ sob 9.09.2017 r., godz. 18:00;
ŚwitnowyDwórMazowiecki–ursus Warszawa / sob 9.09.2017 r.,
godz. 18:00; Victoria sulejówek
–FinishparkietDrwęcanoweMiasto lubawskie / sob 9.09.2017 r.,
godz. 19:00; lechia Tomaszów
Mazowiecki – Gks Wikielec / nd
10.09.2017r.,godz.11:00.
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Czas działa na naszą korzyść
Pomimo porażki w ostatniej akcji meczu Krzysztof Chrobak nie
był na pomeczowej konferencji
załamany. Jak sam zwrócił uwagę,
był zadowolony z tego, że piłkarze
pomimo gry w osłabieniu mieli
okazje, aby ten mecz rozstrzygnąć
na swoją stronę. Marcin Płuska
zwrócił z kolei uwagę, że wygrana
jest odpowiedzią na ostatnie komentarze na temat drużyny. mL
Krzysztof Chrobak (Polonia):
Meczdlakibicówbyłciekawy,dobry i prowadzony w szybkim tempie. Do tego padło pięć bramek
i było wiele sytuacji podbramkowych. Dla nas wynik oczywiście
nie jest korzystny. niewątpliwie
źle weszliśmy w mecz. Pierwsze
minuty zagraliśmy pasywnie
i w konsekwencji gospodarze wywalczyli rzut karny zakończony
bramką. Ten stracony gol bardzo
nas pobudził i zaczęliśmy grać
zwiększądeterminacjąnaboisku.
efektem tego było wyrównanie.
Myślę, że pierwsza połowa była
później dość dobra w naszym
wykonaniu, ale dwa razy musieli-
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Pomimo porażki w ostatniej akcji meczukrzysztofchrobak
niesprawiałwrażeniaszczególniezałamanegoutratąpunktów.
śmy jednak gonić wynik. W mojej
oceniedużywpływnadalszyprzebieg gry miała czerwona kartka.
Jakwiadomobyłonamjużtrudniej
grać i panować na wydarzeniami
na murawie. Mimo wszystko uważam, że była szansa nie tylko dowieźćwynik.szkoda,żenieudało
nam się utrzymać remisu i zdobyć tu chociaż jednego punktu.
była na to duża szansa. Mieliśmy
taki moment dekoncentracji na

sekundęprzedkońcemmeczuito
zadecydowałoowyniku.
 marcin Płuska (Pelikan): Tak
jakzauważyłtrenerchrobak,mecz
był toczony w bardzo szybkim
tempie–zarównowpierwszej,jak
idrugiejpołowie.uważam,żeobie
drużyny były w poszczególnych
fazach gry dobrze zorganizowane.
My przygotowując się do meczu
zPolonią,chcieliśmyzagraćinaczej

niżdotychczas.Wewcześniejszych
spotkaniach staraliśmy się odbierać piłkę wyżej, a z tego powodu,
że Polonia to moim zdaniem najlepszyzespółzktórymdotychczas
graliśmy, cofnęliśmy się i nastawiliśmysięnaszybkiatak.Możetonie
jest piękna i widowiskowa gra, ale
przynosząca efekt. Druga połowa,
domomentugrypo„11”,byłabardzo wyrównana. zarówno my, jak
igościemogliśmyzdobyćbramkę.
natomiast druga żółta kartka dla
Marcina kluski spowodowała, że
mieliśmy przewagę i graliśmy cierpliwie.nieustrzegliśmysięjednak
błędów,boPoloniapomimotego,
że grała jednego mniej, to mogła
nas zaskoczyć i zdobyć bramkę.
cieszymy się, że udało nam się
strzelić w takich okolicznościach
na samym końcu gola. na pewno
dodatozespołowiwiarywewłasne
umiejętności. Moim zdaniem drużyna zasłużyła na nagrodę. Dużo
słów zostało wypowiedzianych
otym,żeniewalczymyiniechcemy.
Wydaje mi się, że zareagowaliśmy
natobardzopozytywnienaboisku
i odpowiedziała na stawiane nam
zarzuty.Jesttomłodyzespół,czas
działananasząkorzyść.Mogęzapewnić,żekażdyktojestwtejszatni, chce, aby Pelikan się rozwijał
igrałocoświęcej,jakoutrzymanie.
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Widzew lepszy od Legii
Zgodnie z oczekiwaniami Lechia Tomaszów Mazowiecki
obroniła fotel lidera. W meczu
kończącym zmagania w 6. serii
gier podopieczni Bogdana Jóźwiaka wygrali w Bielsku Podlaskim z Turem 2:0. Oba gole zdobył sprowadzony latem Tomasz
Płonka. Tomaszowianie nie mają
jednak miejsca na potknięcie.
Grupa pościgowa jest liczna i tuż
za ich plecami.
Na drugim miejscu plasuje się
aktualnie Widzew Łódź, który
ma na koncie punkt mniej. Podopieczni Franciszka Smudy w sobotę zwyciężyli w Ząbkach 2:1
z rezerwami Legii. Spotkanie było
jednak wyrównane i gospodarze
twardo postawili się faworyzowanym gościom. Prowadzenie Widzewowi dał Mateusz Michalski
już po niespełna kwadransie rywalizacji. Osiem minut po zmianie
stron wyrównał Robert Bartczak,
a kapitalną asystę po zagraniu piętą zaliczył Mateusz Majewski.
Wynik rywalizacji już dziesięć
minut później ustalił Adam Radwański technicznym uderzeniem
pod poprzeczkę z pola karnego.

Tyle samo punktów, co Widzew, ma na koncie sklasyfikowany na najniższym stopniu podium
Sokół Aleksandrów Łódzki. Niedawny pogromca Pelikana mierzył się z zawodzącym w tym
sezonie MKS Ełk. Gospodarze
trzy punkty wyszarpnęli dopiero
w doliczonym czasie gry. Sędzia
podyktował kontrowersyjny rzut
karny za zagranie ręką jednego
z piłkarzy gości. Ełczanie tak
długo i mocno protestowali,
że aż trzech piłkarzy ujrzało żółte kartki.
Tuż za podium trzyma się Finishparkiet. Podopieczni Piotra
Zajączkowskiego spisują się w
tym sezonie powyżej oczekiwań,
a teraz przekonał się o tym Sokół Ostróda. Klęskę zaliczyli piłkarze Świtu, którzy zostali rozbici 4:1 w Morągu przez tamtejszy
Huragan. Tabelę niezmiennie zamyka GKS Wikielec, który przegrał wszystkie mecze w tym sezonie. Tym razem z ŁKS 1926
Łomża.
mateusz Lis
Wyniki 6. kolejki III ligi:
 Sokół Aleksandrów Łódzki –

mKS ełk 1:0(0:0);br.:1:0–sebastiankobiera(90+2–karny).
 Legia II Warszawa – Widzew
Łódź 1:2(0:1);br.:0:1–MateuszMichalski (14), 1:1 – robert bartczak
(53), 1:2 – Adam radwański (65).
 Olimpia zambrów – Warta Sieradz 2:1(1:1);br.:0:1–łukaszMitek
(18–karny),1:1–MichałDomański
(44), 2:1 – Michał kuczałek (78).
 Finishparkiet Drwęca Nowe
miasto Lubawskie – Sokół
Ostróda 2:0(2:0);br.:1:0–Marcin
kajca(25),2:0–PatrykMiarka(41).
 GKS Wikielec – ŁKS 1926
Łomża 1:2 (1:1); br.: 0:1 – rafał
Maćkowiak (1), 1:1 – Daniel chiliński (15), 1:2 – rafał Maćkowiak
(88–karny).
 Huragan morąg – świt Nowy
Dwór mazowiecki 4:1 (1:0); br.:
1:0–Joaocriciuma(26),2:0–rafałMaciążek(60–kany),3:0–Piotr
karłowicz (86), 3:1 – Mariusz Gabrych(90),4:1–GiovaniParizotto
(90+3).
 Ursus Warszawa – Victoria Sulejówek 2:1 (1:0); br.: 1:0 – Przemysław sztybrych (6), 1:1 – Damian Ślesicki (87 – samobójcza),
2:1–MaksymilianVogtman(89).

 Pelikan Łowicz – Polonia Warszawa 3:2 (2:2); br.: 1:0 – Michał
Adamczyk (9 – karny), 1:1 – Tomasz chałas (24), 2:1 – Mateusz
kasprzyk (34), 2:2 – Mariusz Marczak (39), 3:2 – Taras Jaworśkyj
(90+3).
 tur Bielsk Podlaski – Lechia
tomaszów mazowiecki 0:2(0:1);
br.:0:1–TomaszPłonka(40),0:2–
TomaszPłonka(72).

tabela:
1.lechiaTomaszówMazowiecki

6

16

14-6

2.Widzewłódź

6

15

14-3

3.sokółAleksandrówłódzki

6

15

11-5

4.FinishparkietDrwęcan.Miastolub.6 13

11-6

5.olimpiazambrów

6

12

6.ursusWarszawa

6

11

9-8
6-6

7.huraganMorąg

6

10

10-7

8.legiaIIWarszawa

6

10

15-7

9.PoloniaWarszawa

6

10

12-6

10 .Pelikan Łowicz

6

9 14-10

11.Victoriasulejówek

6

9

12łks1926łomża

6

7

4-5

13.Wartasieradz

6

5

7-11
5-12

9-13

14.ŚwitnowyDwórMazowiecki

6

4

15.sokółostróda

6

4

3-11

16.Mksełk

6

3

4-10

17.TurbielskPodlaski

6

3

3-15

18.GksWikielec

6

0

3-13
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trener Konrad ścibor ze swoimi podopiecznymizrocznika2007.
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Najmłodsi piłkarze
wrócili do szkolenia
Zawodnicy Akademii
Piłkarskiej Champions
Łowicz po wakacyjnej
przerwie wracają
na boiska by doskonalić
swoje umiejętności.
Dużo treningów, mecze
sparingowe oraz mecze
ligowe to jest to co dzieciaki
lubią najbardziej. To ich
motywuje do ciężkiej pracy.
Zawodnicy z rocznika 2007/8
pierwszy sprawdzian rozegrali z drużyną Jutrzenki Drzewce
(rocznik 2008), natomiast drugim
sparing-partnerem była drużyna
Olimpii Chąśno (rocznik 2006 i
młodsi). Oba mecze zakończyły
się zdecydowanym zwycięstwem
Akademii.– Chłopcy z tego rocznika od tego sezonu grają w lidze E1 (2007). W poprzednim
sezonie występowali wspólnie
ze starszym rocznikiem w lidze
dla rocznika 2006. Ze względu
na szeroką kadrę, w skład której wchodziło 24 zawodników,
z dwóch roczników, aby zapewnić chłopcom więcej gry, drużyna została podzielona i zgłoszona
w dwóch kategoriach rozgrywkowych – mówił trener Konrad Ścibor. – W rozgrywkach dla rocznika 2007 grają jednak od tego
sezonu również chłopcy z rocznika 2008, dlatego przystępując
do sparingów w pierwszym meczu zagraliśmy właśnie z jedną z
najmocniejszych drużyn rocznika 2008.
2 września odbył się mecz
ligi OZPN, w którym zmierzyły
się dwa łowickie zespoły. Górą
okazali się zawodnicy z Pelika-
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Pelikan 2001 przegrał z łódzkimi drużynami
Przechodzący prawdziwą metamorfozę po poprzednim sezonie MUKS Pelikan Łowicz 2001
przegrał dwa mecze ligowe. Łowiczanie którzy radzą sobie bez
wielu graczy z podstawowego
składu względem poprzedniego
sezonu nie poddali się i walczyli
na ile mogli z łodzkimi drużynami
– ŁKS-em i Widzewem. W obu
tych spotkaniach łowiczanie przegrywali 0:2.
W pierwszym meczu przeciwko ŁKS-owi łowiczanie do
trzydziestej minuty toczyli wyrównany bój z ŁKS-em, który w

przerwie letniej pozyskał trenera i
kilku zawodników z Mazovii Tomaszów Mazowiecki. ŁKS strzelił gola w 30. minucie i prowadził
1:0, aż do przedostatniej minuty w
tym meczu. Łodzianie drugiego
gola strzelili bowiem w ostatnich
minutach meczu. – Przyjechaliśmy na mecz z drużyną, która
prawdopodobnie będzie czołowym zespołem tej ligi. Nie ukrywaliśmy, że będzie to ciężki mecz.
My po różnych przejściach, również kadrowych, gdzie zespół odbył mało gier, praktycznie dwie
sparingowe, dużo było zmian w

składzie, a i tak zagrali, jeżeli chodzi o defensywę pozytywnie. Broniliśmy się nieźle, brakowało nam
z przodu wyprowadzenia kontr.
Ogólnie jestem, mimo porażki,
zadowolony, z zaangażowania, z
walki. Przed nami jeszcze dużo do
poprawy, ale jest to zespół na dorobku, dopiero budowany – ocenił
po spotkaniu trener Wilk.
W meczu przeciwko Widzewowi łowiczanie również przegrywali 0:1 do przerwy i również w
drugiej odsłonie stracili drugiego
gola. O ile gra w defensywie nie
wygląda źle, a widać w niej pew-

ne zgrane rzeczy to problemem
jest ofensywa. Łowiczanie nie
strzelili bowiem w drugim meczu
gola, podobnie jak w pierwszym.
Gracze Pelikana 2001 nie mają się
czym załamywać. W pierwszym
składzie drużyny występują bowiem zawodnicy z rocznika 2001,
ale również wyróżniający zawodnicy z rocznika 2002. Gra w I lidze i nauka poniesiona z tych rozgrywek z pewnością zaprocentuje.
Kolejnym rywalem „Biało-Zielonych” będzie RKS Radomsko. Zespół trenera Roberta Wilka
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zmierzy się z RKS-em w sobotę 9
września o godzinie 12:30 na boisku OSiR w Łowiczu. ever
1. kolejka I ligi wojewódzkiej juniorów młodszych B1:
 ŁKS
Łódź – mUKS Pelikan-2001 Łowicz 2:0(1:0);br.:2
(30i79)
Pelikan: karol szczepański – rafał Grochal, Mateusz kardas, Maciej Grotkowski, łukasz sejdak,
hubert kałużny – Patryk Papuga
(75Jakubkirej),olafAndrzejewski
(41 Artur Pawłowicz), hubert Matyjas(55Patrykkośmider),Dawid

na, którzy odnieśli pewne zwycięstwo (więcej o tym meczu na
str. 44).
– Podsumowując mecz można powiedzieć, że gra mojego zespołu była dużo lepsza niż wynik.
Zagraliśmy dobre spotkanie i w
momentach gdy na boisku przebywali chłopcy z rocznika 2007
to my byliśmy stroną dominującą
i prowadziliśmy mecz – relacjonował szkoleniowiec.
– W drugiej kwarcie zawodnicy gospodarzy wykorzystali niski wzrost naszego drugiego
bramkarza i górnymi precyzyjnymi strzałami odskoczyli nam
na 4 bramki. Tej przewagi bramkowej, mimo dobrej gry nie udało się już odrobić – podkreślił. –
Jestem jednak zadowolony z gry
chłopców i każdy będący częścią
drużyny będzie dostawał szansę na grę. Zależy nam przede
wszystkim na narzuceniu rywalowi swojego stylu gry i w tym meczu przez większość jego fragmentów to się udawało. Dobrze
jest zagrać z silnym zespołem, takim jak Pelikan, bo wtedy obnaża
on słabości, których nie widać w
łatwych zwycięstwach takich jak
minione sparingi.
Obecnie w klubie prowadzony
jest nabór uzupełniający do roczników 2007, 2008, 2009, 2010,
2011. Każda grupa ograniczona
jest do 15 osób, ale po wakacjach
są wolne miejsca.
Akademia prowadzi również
nabór do nowych grup z rocznika 2012 i 2013. Trener Konrad Ścibor zaprasza wszystkich
chętnych, którzy chcą rozpocząć
piłkarską przygodę na zajęcia w
Akademii Piłkarskiej Champions
Łowicz.
zł

kaczmarek (65 Michał olczak) –
Jakubbylewski(76Piotrsiekiera).
 2. kolejka I ligi wojewódzkiej
juniorów młodszych B1: mUKS
Pelikan Łowicz22001 – RtS Widzew Łódź 0:2 (0:1);
MuksPelikanłowicz2001:szczepański–sejdak,kardas,Grotkowski, kałużny – Papuga, Matyjas,
kaczmarek, bylewski, olczak, kuśmider oraz Pawłowicz, Myszewski,kirej,Andrzejewski,Gładki.
1.ksceramikaopoczno

2

6

8-0

2.łksłódź

2

6

6-0

3.rTsWidzewłódź

2

6

4-0

4.rksradomsko

2

3

2-5

5.MkPborutazgierz

1

0

0-2

6.Gksbełchatów

1

0

0-2

7.MuksPelikanłowicz

2

0

0-2

8.MazoviaTomaszówMaz.

2

0

1-8

44

7września2017nr 36

www.lowiczanin.info

Piłka nożna|skierniewickiejligaokręgowaorlikówe1

Piłka nożna |IIligawojewódzkajuniorówstarszychA1

Pelikan 2007 pokonał
AP Champions Łowicz

Pelikan 1999/2000 przegrywa
z łódzkimi drużynami

Spotkanie rozpoczęło się pod
dyktando Pelikana i zespół „Biało-Zielonych” w pierwszych
dwóch kwartach nie dał najmniejszych szans rywalom, strzelając aż
sześć goli i nie tracąc ani jednego!
W kolejnych minutach gry swoje
szanse zaczęli mieć również gracze AP Champions Łowicz, którzy strzelili również swoje gole.
Ostatecznie Pelikan wygrał mecz
w sposób przekonujący, poparty
ciekawą grą.
Do drużyny trenera Adamczyka dołączyło kilku graczy z rocznika 2007, którzy wcześniej grali
w zespole starszym. Przed tym sezonem w klubie zdecydowano się
„wyrównać”, że była to dobra decyzja. W zespole MUKS Pelikan
zagrało aż 19 zawodników. Wszyscy rywalizowali na boisku z rywalami w podobnym wymiarze
czasowym.
W drużynie prowadzonej przez
trenera Konrada Ścibora na wyróżnienie zasłużył Michał Pawlina, który grał z bardzo dużym zaangażowaniem i prezentował się
na boisku ciekawie.
– Muszę pochwalić dobrze
spisującego się między słupkami Bartka Ciupińskiego, którego
parady bramkarskie cieszyły oko
przybyłych kibiców. Jestem zadowolony z gry całego zespołu.
Stwarzaliśmy sobie dużo okazji
strzeleckich, co mnie bardzo cieszy. Mecz przebiegał w dobrym
tempie. Obydwa zespoły były
mocno zaangażowane w grę. Pa-
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Pierwszy mecz w sezonie
mają za sobą zawodnicy
MUKS Pelikan Łowicz
z rocznika 2007. Zespół
trenera Michała Adamczyka
okazał się zdecydowanie
lepszy od rywali z UKS
AP Champions Łowicz.
Pelikan 2007 pokonał
rywali w stosunku 10:4.

Szymon Pilichowski (z prawej) wpojedynkuzbartłomiejemlusem.

miętajmy – liczy się dobra zabawa i miło spędzony czas. Brawo
drużyna! – podsumował po turnieju trener Adamczyk.
W drugiej kolejce spotkań Pelikan 2007 zagra wyjazdowe spotkanie. W sobotę 9 września o godzinie 17:00 zmierzy się Victorią
Bielawy.
ever
1. kolejka skierniewickiej ligi
okręgowej orlików e1:
 mUKS Pelikan-2007 Łowicz
– UKS AP Champions Łowicz
10:4;br.:AlanMasłowski2,kamil

kostrzewski 2, szymon Pilichowski,Tomaszzrazek,AntoniWolski,
kamilFirak,MaciejkępkaiMaciej
Durka
Pelikan-2007: bartosz ciupiński
– karol cywiński, Maciej Durka,
kamil Firak, kamil kostrzewski,
Adrian kret, krzysztof kutermankiewicz, Maciej kępka, Alan Masłowski, Dominik nowak, szymon
Pilichowski, Maciej Pytkowski,
zofia Pągowska, kacper Tomaszkiewicz, rafał ugarenko, Julian
urbański, Dawid Wawrzyńczak,
AntoniWolskiiTomaszzrazek.
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Pelikan 2006 ze zmiennym szczęściem
Zespół trenera Przemysława
Plichty rozegrał dwa
ostatnie mecze kontrolne
przed rozgrywkami
ligowymi. Łowiczanie
najpierw pokonali
w Nieborowie
przebywającym tam
na obozie zespół AGAPE
(Białołęka) Warszawa,
a następnie ulegli
w Łowiczu Stali Głowno
1:3.
W meczu rozgrywanym
w Nieborowie kibice oglądali
wiele ciekawych akcji z obu stron
oraz wiele goli. W całym spotkaniu zawodnicy obu drużyn strzelili osiem goli, a więcej powodów
do radości mieli gracze z Łowicza,
którzy strzelili w tym meczu sześć
goli, tracąc dwa.
– Obydwie drużyny z dużym
zaangażowaniem zaczęły mecz,
dopiero pod koniec tercji Maks
Czeczko wykorzystał błąd bramkarza. W drugiej części gry przewagę mieli zawodnicy z AGAPE

W-wa, którzy przez chwilę prowadzili 2:1. W trzeciej odsłonie chłopaki zagrali szybciej, efektem tego
byly strzelone cztery bramki. Ładny strzał w okienko bramki dwudziestu metrów oddał chociażby
Kacper Adamczyk. Zespołowi zasłużył na pochwalę za ambitna grę
do ostatniej minuty – ocenił trener
Przemysław Plichta.
Łowiczanie słabiej spisali się na
boisku OSiR w Łowiczu, gdzie
w ostatnim sprawdzianie okazali się słabsi od Stali Głowno. Być
może taka porażka przed samym
startem rozgrywek będzie zimnym prysznicem dla zawodników,
którzy wyciągną wnioski i w meczach ligowych będą grać chociażby tak jak w meczu przeciwko AGAPE.
– Stal grała zdecydowanie
i była dobrze zorganizowana. Popełnialiśmy bardzo dużo błędów przy wyprowadzaniu piłki
z obrony. Graliśmy zbyt nerwowo,
brakowało również utrzymania
się przy piłce z przodu. Byliśmy
groźni tylko ze stałych fragmentów gry, które dobrze zagrywane
były przez Maksa Czeczko. W ty-

godniu musimy popracować nad
przejściem z obrony do ataku –
dodał Plichta.
Pelikan 2004 rozgrywki ligowe
rozpocznie od wyjazdowego meczu z Jutrzenką Drzewce. Spotkanie zostało zaplanowane na sobotę
9 września o godzinie 14:00 ever

Juniorzy starsi KS Pelikan Łowicz udanie rozpoczęli zmagania
ligowe w II lidze wojewódzkiej juniorów starszych. Podopieczni trenera Jarosława Rachubińskiego
z roczników 1999/2000 wygrali
najpierw z Sokołem Aleksandrów
Łódzki 2:0, a następnie rozprawili
się przed własną publicznością ze
Skalnikiem Sulejów, zwyciężając
aż 5:0!
W Aleksandrowie Łódzkim
nie było jednak tak łatwo. Gospodarze grali w zdecydowany sposób, przewyższali naszych graczy
pod względem fizycznym, ale łowiczanie w tym meczu pokazali
charakter i chłodną głowę. Pelikan
wygrał dzięki piorunującemu początku meczu. Już w 6. minucie
zespół na prowadzenie wyprowadził Mateusz Sekułą, a trzynaście
minut później gola na 2:0 strzelił Adrian Musialik. Taki wynik
udało się dowieść do końcowego
gwizdka arbitra.
– To było bardzo ciężkie spotkanie. Mimo zwycięstwa, wynik
mógł się ukształtować zupełnie
inaczej. Mieliśmy wiele sytuacji,
ale przeciwnik również. Nie wykorzystał np. rzutu karnego. Strzeliliśmy do przerwy dwie bramki, a w następnej przyszły ciężkie
momenty, gdzie musieliśmy się

bronić, gdzie wybijaliśmy piłkę
z pustej bramki. Było naprawdę
bardzo ciężko – skomentował po
spotkaniu trener Rachubiński.
W kolejnym meczu pierwsza
połowa zakończyła się bez goli.
Zespół z Sulejowa bronił się niemalże całym zespołem i szukał
swoich szans w kontratakach. Łowiczanie grali cierpliwie, ale nie
zdołali zdobyć ani jednego gola
przed przerwą.
Inny scenariusz miała druga
odsłona meczu. Łowiczanie od
początku drugiej połowy wrzucili wyższy bieg i całkowicie dominowali na boisku. Efektem bardzo
dobrej gry było strzelenie aż pięciu goli, które dla Pelikana strzelili
– Szymon Kowalczyk, Kuba Sokół (dwukrotnie zaskoczył bramkarza), Adrian Musialik oraz Radosław Grefkowicz, który pojawił
się na placu gry w 60. minucie
meczu.
ever
1. kolejka II ligi wojewódzkiej juniorów A1:
 tS Sokół Aleksandrów Łódzki
– KS Pelikan-1999-2000 Łowicz
0:2(0:2);br.:Mateuszsekuła(6)i
AdrianMusialik(19)
Pelikan: AlbertMorawski(46Aleksanderkrajewski)–MichałPerzyna, krystian rutkowski, Tomasz

Wudkiewicz – kacper bolimowski
(60 Dawid konikowski), Mikołaj
zimowski(70kacperbalik),kuba
sokół (55 radosław Grefkowicz),
Adrianrosa(65WojciechGuzek)
– szymon kowalczyk (75 Damian
Trałut), Adrian Musialik, Mateusz
sekuła.
 KS Pelikan-1999-2000 Łowicz
– Skalnik Sulejów Jr 5:0(0:0);br.:
szymonkowalczyk(48),kubasokół2(55,72),AdrianMusialik(63),
radosławGrefkowicz(78)
Pelikan: Aleksander krajewski
(46 Albert Morawski) – Adrian
rosa (55 Wojciech Guzek), krystian rutkowski, Mateusz sekuła
(75 kacper balik), kuba sokół,
Tomasz Wudkiewicz (70 Michał
Wawrzyńczak), Mikołaj zimowski
(60 radosław Grefkowicz), Dawid
konikowski (60 kamil bogusz),
Adrian Musialik, Michał Perzyna,
szymonkowalczyk.

1. KS Pelikan-1999-2000

2

6

7-0

2.rksradomsko

2

6

8-2

3.WksProsnaWieruszów

2

4

8-2

4.TssokółAleksandrówłódzki2

3

2-3

5.MazoviarawaMazowiecka 2

3

5-2

6.różakutno

1

1

1-1

7.kskutno

1

0

0-4

8.skalniksulejówJr

2

0

2-9

9.łkPkolejarzłódź

2

0 2-11

Piłka nożna|skierniewickaligaokręgowajuniorówmł.b2

Pelikan 2002 zaczyna od porażki
Nieudanie rozpoczęli rozgrywki w skierniewickiej lidze juniorów młodszych gracze trenera Jakuba Jędrachowicza. Łowiczanie
przegrali wyjazdowe spotkanie z
Juvenią Wysokienice 4:1.
Drużyna Pelikana 2002 zagrała w meczu w Wysokienicach bez
kilka zawodników, takich jak Łukasz Sejdak, Dawid Kaczmarek,
Karol Szczepański, Jakub Bylewski czy Artur Pawłowicz. Tych
pięciu wyróżniających się zawodników rozgrywa ligowe meczu w
drużynie z rocznika 2001, która
rywalizuje na poziomie I ligi wojewódzkiej. Gracze Pelikana nie weszli w spotkanie z Juvenią dobrze
ponieważ już w 16. minucie meczu gospodarze objęli prowadzenie. Łowiczanie mimo kilku groźnych ataków nie potrafili przed
przerwą zdobyć wyrównującego
gola.

Po przerwie Juvenia podobnie
jak w pierwszej odsłonie strzeliła dość szybko gola, ale po stracie
gola Pelikan 2002 odpowiedział w
końcu skuteczną akcją, która sfinalizował Maciej Lesiak. Gdy wydawało się, że zespól z Łowicza pójdzie za ciosem i zdobędzie kolejne
gole rywale wykorzystali dwie akcje w kontrataku i strzelili kolejne dwa gole. W końcówce meczu
mimo usilnych prób ze strony graczy Pelikana wynik nie uległ już
zmianie – Myślę, że najlepszym
komentarzem to jest sam wynik i
tyle – ocenił po spotkaniu trener Jędrachowicz.
W drugiej kolejce Pelikan 2002
zagra z Koroną Wejsce. Mecz odbędzie się w Łowiczu na stadionie
OSiR w niedzielę o godz. 10. ever
LUKS Juvenia Wysokienice –
mUKS Pelikan-2002 Łowicz 4:1



(1:0);br.:4(16,51,72i75)–Maciej
lesiak(62)
Pelikan: Maciej Mionsek – Mateusz lesiak (41 Dominik zabost),
Jan Wieczorek, Piotr Piekacz (79
bartłomiej kosiacki), Damian
czajka – Adam Doroba, Miłosz
owczuk,Adamsiekiera(49Dorian
Dziedzic),Jakubkępka–bartosz
Graczyk,kacperkołaczyk(49Maciejlesiak).
1.luksJuveniaWysokienice 1

3

4-1

2.lksPogońbełchów

1

3

4-3

3.lzsMacoviaMaków

1

3

4-3

4..Gksolimpiachąśno

0

0

0-0

5.lksDarPlacencja

0

0

0-0

6.rksMazoviarawaMaz.

0

0

0-0

7.lkskoronaWejsce

0

0

0-0

8.ukssokółregnów

0

0

0-0

9.slukslubania

1

0

3-4

10.MGksbiałkabiałarawska 1

0

3-4

11.MuksPelikan-2002łowicz 1

0

1-4
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15 goli na inauguracje Pelikana 2005

 mUKS Pelikan-2006 Łowicz –
Stal Głowno 1:3;br.:JanPietrzak
9
mUKS Pelikan Łowicz 2006:
bakalarski Dominik, Mostowski
szymon,Świdrowskikrystian–Ambroziak szymon, białas Wojciech,
Gawlik Mateusz, Adamczyk kacper, kosmowski szymon, Markus
Jacek, kozanecki Paweł, Pietrzak
Jan, stępniewski kacper, Tarkowski Jakub, skonieczny bartosz,
czeczko Maksymilian, rychlewski
Jakub, boczkowski oliwier, zagajewskikonrad.

Podopieczni trenera Marcina
Rychlewskiego nie dali najmniejszych szans w pierwszym meczu
skierniewickiej ligi młodzików
D1 Vagtowi Domaniewice, wygrywając aż 15:0. Łowiczanie byli
gospodarzem tego meczu, ale spotkanie zostało rozegrane na naturalnym boisku w Domaniewicach.
W pierwszej połowie łowiczanie prowadzili po dwóch golach
Alana Palosa oraz po pojedynczych trafieniach Kornela Wolińskiego, Igora Wilińskiego oraz
Jakuba Oblickiego już 5:0 i już
wtedy stało się jasne, że ten mecz
zespół z Łowicza wygra w sposób
znaczący. W drugiej odsłonie Vagat w którym występuje kilku zawodników z młodszych roczników miał z każdy minutą mniej

AGAPe (Białołęka) Warszawa
– mUKS Pelikan-2006 Łowicz
2:6 (0:1,2:1,0:4); br.: Maksymilian
czeczko2,bartoszskonieczny2,
kacper Adamczyk, szymon Ambroziak

sił, a ten fakt potrafili wykorzystać gracze trenera Rychlewskiego
strzelając kolejne gole. Swój dorobek bramkowy poprawili jeszcze
Palos (dołożył jednego gola), Igor
Woliński (zdobywając kolejne
trzy gole) czy Jakub Oblicki, który
również w drugiej części spotkania strzelił jednego gola. Oprócz
nich na listę strzelców wpisali się
również Igor Wróblewski i Mateusz Skonieczny, który spotkanie z
Vagatem zakończył z dorobkiem
czterech goli. Co ciekawe wszystkie zdobył po przerwie.
Przed graczami Pelikana 2005
bardzo ważne spotkanie odbędzie
się w drugiej kolejce: w sobotę
o godzinie 10 na stadionie OSiR
zagrają z Widokiem Skierniewice. Widok to najpoważniejszy ry-

wal Pelikana 2005 do zwycięstwa
w lidze.
ever
 mUKS Pelikan-2005 Łowicz –
LzS Vagat Domaniewice 15:0
(5:0); br.: Alan Palos 3 (5, 6 i 48),
kornelWoliński(15),IgorWoliński4
(19,36,37i39),Jakuboblicki2(24
i 40), Mateusz skonieczny (4 (50,
56,57i59)iIgorWróblewski(58)

Pelikan-05: Patryk stępniak –
Mateusz sierota, krystian Wróbel,
kornel Woliński – Jakub oblicki,
Mikołaj Modzelewski, Mateusz
skonieczny, Alan Palos – oskar
Płuska, Igor Woliński. na zmiany
wchodzili: Filip Deka, Maciej Wojda, Mikołaj Jabłoński, Jakub Milczarek, Jan siurek, Igor WróblewskiiPiotrWłodarczyk.

www.lowiczanin.info
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2(10i33)–PawełGraczyk2(20
i64)ikrystiankruk2(34i53)
Pelikan: kacper olesiński – Marcel Frątczak, Piotr lisicki, bartosz
Wojciechowski,Mateuszkołaczyk
– Marek Piekacz, kacper olak,
Paweł Graczyk, Jan zagajewski –
Marcel Wnuk – krystian kruk. na
zmiany wchodzili: Mikołaj Pietrzak
–JonatanPolitowicz,szymonDębski, kacper ledzion, sebastian
kutkowskiikacperkosmowski.

GoGo

Dużo powodów do zadowolenia mogą mieć po dwóch meczach w I lidze wojewódzkiej
trampkarzy młodszych gracze trenera Dawida Ługowskiego z rocznika 2003. Łowiczanie w dwóch
meczach wyjazdowych zgromadzili bowiem na swoim koncie komplet punktów, pokonując Wartę Sieradz oraz Ceramikę
Opoczno. W obu spotkaniach łowiczanie zaaplikowali rywalom
po cztery gole.
W meczu w Sieradzu łowiczanie do przerwy remisowali 2:2,
a po przerwie potrafili przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Gole dla „Ptaków” strzelili Paweł Graczyk oraz Krystian
Kruk, obaj zdobyli po dwa trafienia. – Udany nasz debiut w I lidze
wojewódzkiej, bo zwyciężyliśmy
2:4. Natomiast przyszło to bardzo, bardzo ciężko, bo tu już nie
ma słabych zespołów. Wszystkie
są tak naprawdę na bardzo podobnym poziomie. Jedynak zdecydowanie stłamsiliśmy przeciwnika
po pierwsze fizycznie, czyli dobrym przygotowaniem fizycznym
i motorycznym. W drugiej połowie zdominowaliśmy rywala zupełnie. Przeprowadzaliśmy ładne
składne akcję. Zespół bardzo dobrze walczył, dobrze się ustawiał
na boisku. Chwała za to chłopakom, że z bardzo dobrym zespołem wygrali – skomentował trener
Ługowski.

mateusz Kołaczyk robistałepostępywgrze.

W drugiej kolejce spotkań Pelikan 2004 rywalizował w Opocznie. Tym razem do przerwy również był remis, ale tym razem
1:1. Obie drużyny „rozstrzelały”
się dopiero po przerwie, a Pelikan 2004 wygrał ostatecznie po
dwóch golach Krystiana Kruka,
Pawła Graczyka i Sebastiana Kutkowskiego 4:3. – Drugie zwycięstwo i to na wyjeździe. Bardzo
dobry mecz obu drużyn, prowadzony w bardzo szybkim tempie.
Gratulacje dla zespołu za wielkie
serce do gry i wolę zwycięstwa, bo

graliśmy z bardzo wymagającym
rywalem, który na pewno będzie
wysoko w tabeli – skomentował
trener Ługowski.
Kolejnym rywalem Pelikana 2003 będzie ŁKS Łódź, który również ma na swoim koncie
6 punktów. Spotkanie odbędzie
się w Łowiczu w sobotę 9 września o godzinie 16:00.
ever
1. kolejka I ligi wojewódzkiej
trampkarzy młodszych C2:
 KS Warta Sieradz – mUKS Pelikan-2003 Łowicz 2:4 (2:2); br.:

2. kolejka I ligi wojewódzkiej
trampkarzy młodszych C2:
 KS
Ceramika Opoczno –
mUKS Pelikan-2003 Łowicz 3:4
(1:1);br.:3(22,38i70)–krystian
kruk2(2i43),PawełGraczyk(37)
isebastiankutkowski(68)
Pelikan: kacper olesiński – Marcel Frątczak, Piotr lisicki, bartosz
Wojciechowski,Mateuszkołaczyk
– Marek Piekacz, kacper olak,
Paweł Graczyk, Jan zagajewski –
Marcel Wnuk – krystian kruk. na
zmiany wchodzili: Mikołaj Pietrzak
–JonatanPolitowicz,szymonDębski, kacper ledzion, sebastian
kutkowskiikacperkosmowski.
1.łksłódź(1)

2

2.AkssMsłódź(2)

2

6 10-2
6 5-1

3.MuksPelikan-2003(4)

2

6 8-5

4.ksceramikaopoczno(3)

2

3 6-4

5.rTsWidzewłódź(6)

2

3 5-4

6.ksWartasieradz(5)

2

0 3-8

7.Gksksawerów(8)

2

0 1-7

8.AndrespoliaWiśniowaG.(7) 2

0 0-7
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Nieudany start w rozgrywkach Pelikana 2004

W pierwszym ligowym starciu łowiczanie nie mieli najmniejszych szans z UKS SMS Łódź,
który latem ściągną do swojego
zespołu kilkunastu wyróżniających się zawodników z całej Polski. Graczom Pelikana 2005 brakowało agresywności, charakteru
i walki. Dobra gra rywali i te braki
zadecydowały o bardzo wysokiej
porażce 11:0.
– Trudno, dostaliśmy lekcję,
tak też bywa. Jak sam wynik
wskazuje przeciwnik był zdecydowanie lepszy i to trzeba oficjalnie przyznać. My zagraliśmy
słaby mecz, mało biegaliśmy po
boisku, a chłopcy wyszli wystraszeni. Póki co, dzieli nas różnica klas, ale mam nadzieję, że
będziemy tę różnicę treningami
i swoją ciężką pracą, jak najszybciej naprawiać – podsumował po
meczu trener Kutkowski.
Drugie spotkanie Pelikan 2004
rozegrał na naturalnym boisku
w Nieborowie i tutaj łowiczanie
mogą żałować straconych punktów. Pelikan 2004 przez większą
część meczu prezentował się zdecydowanie lepiej od rywali. Do

MuksPelIkAnłoWIcz)

Dwa mecze w rozgrywkach
II ligi wojewódzkiej mają
za sobą gracze trenera
Pawła Kutkowskiego
z rocznika 2004. Niestety
łowiczanie mają na swoim
koncie zero punktów
po porażkach z UKS
SMS Łódź oraz Diamentem
Zduńska Wola.

Gracze Pelikana schodzili po meczu zDiamentemzespuszczonymigłowami.

przerwy zawodnicy trenera Kutkowskiego prowadzili po trafieniach Bartosza Tomaszkiewicza,
Kacpra Styszki oraz Mateusza
Gozdowskiego 3:1 i wydawało
się, że to spotkanie wygrają. Przy
takim wyniku Pelikan miał również rzut karny, którego pechowym wykonawcą okazał się Tomaszkiewicz. Rywale w drugiej
połowie po strzeleniu drugiego
gola złapali wiatr w żagle i rzutem na taśmę wygrali z Pelikanem 4:3.
– Nie zasłużyliśmy na porażkę a jednak przegraliśmy. Bardzo
dobra pierwsza połowa w naszym
wykonaniu, po której schodzimy z boiska prowadząc 3:1. Do
przerwy nic nie zapowiadało, że
wynik meczu będzie dla nas niekorzystny a jednak stało się, taka
jest piłka młodzieżowa i właśnie

tym się charakteryzuje. Kilka
błędów w drugiej połowie moich
zawodników, trochę brak sił przeciwnik łapie kontakt i z psychologicznego punktu widzenia zdobył przewagę i szedł za ciosem.
Bardzo szkoda mi tych cennych
punktów i zwyczajnie moich zawodników, którzy naprawdę zostawili serce na boisku, być może
zabrakło trochę doświadczenia
i pewności siebie mając korzystny
wynik – podsumował trener Paweł
Kutkowski.
Pelikan 2004 w 3. kolejce zagra
wyjazdowe spotkanie z UKS AP
Piotrków Trybunalski.
ever
1. kolejka II liga wojewódzkiej
trampkarzy młodszych C2:
 UKS SmS Łódź – mUKS Pelikan-2004 Łowicz 11:0(5:0)
Pelikan: łukasz Pięta – Jakub

Wilk, Mateusz Gozdowski, Aleksander sokół, Filip stobiecki –
Piotrstrycharski,Dominikkwintal,
bartosz Wudkiewicz, bartosz Tomaszewicz,Michałholewa–kacperstyszko.nazmianęwchodzili:
MateuszMotyl,FabianPliszka,Filip
MarszałekiMateuszWróblewski.
mUKS Pelikan Łowicz 2004 –
Diament zduńska Wola 3:4;br.:
bartosz Tomaszkiewicz 6, kacper
styszko15,MateuszGozdowski25
mUKS Pelikan Łowicz 2004:
radosław chrząszcz – Filip Marszałek, Mateusz Gozdowski, Piotr
strycharski,JakubWilk–Filipstobiecki, Dominik kwintal, Aleksandersokół,bartoszTomaszkiewicz,
Michałholewa–kacperstyszko.
Grali również: łukasz Pięta – MateuszMotyl,Antoniknera,bartosz
Wudkiewicz,MateuszWróblewski.
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Pelikan 2003 z kompletem
punktów w I lidze
W meczu Victorii z Pogonią padłremis2:2.
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Dobry występy Orła,
Vagatu, Olimpii
Żadna z drużyn w klasie
okręgowej po dwóch
kolejkach spotkań nie ma
na swoim koncie kompletu
punktów. Aż sześć drużyn
zgromadziło na swoim
koncie po 4 „oczka”.
Szansę na zdobycie kolejnych
trzech punktów miał Zryw Wygoda, który rywalizował po raz
pierwszy na swoim nowym boisku
w Wygodzie z Jutrzenką Drzewce. Mimo, że Zryw był zespołem
lepszym i stworzył sobie kilka dogodnych okazji to w końcówce meczu goście strzelili gola za sprawą
Tomasza Pawelczaka i cieszyli się
z wygranej. – Mieliśmy minimum
trzy, bardzo dobre sytuacje podbramkowe. Nie wykorzystaliśmy
swoich sytuacji i to się zemściło
w końcówce. Szkoda, bo nie mieliśmy prawa tego meczu przegrać –
ocenił trener Dawid Sut.
Nieudany start rozgrywek mają
za sobą gracze trenera Marcina
Rychlewskiego. Pogoń przegrała
przed własną publicznością z beniaminkiem – Olympiciem Słupia
aż 1:5. Jedynego gola dla zespołu
z Bełchowa strzelił Damian Gendek, który pokonał bramkarza rywali na trzy minuty przed końcem
meczu. Pogoń w dwóch meczach
straciła osiem goli i zamyka ligową tabelę.
Sporo działo się w meczu Orła
Nieborów z Vagatem Domaniewice. Drużyna trenera Piotra Rucińskiego grała w Nieborowie bez
kilku podstawowych zawodników i do przerwy był bezbramkowy remis. Wygraną gospodarzom
zapewnił Mateusz Bartosiewicz,
strzelec dwóch goli. – Sytuacji
bramkowych było tyle, że kilka
meczów można obdzielić. Te niewykorzystane się zemściły niestety w drugiej połowie. Mimo porażki za bohatera trzeba uznać Tomka
Zimnego który obronił dwa rzuty
karne co zdarza się rzadko na meczach – powiedział prezes Vagatu
Marek Sękalski.
Podziałem punktów zakończył
się mecz w Placencji, gdzie Dar
zremisował 2:2 z innym beniaminkiem Pogonią Godzianów. Do
przerwy kibice nie oglądali goli,
a zawodnicy rozstrzelali się po
przerwie. Dar najpierw przegrywał
0:1, następnie wyszedł na prowadzenie po dwóch trafieniach Jakuba Kędziory, by ostatecznie zremisować 2:2. Dwa gole dla rywali
strzelił z kolei doświadczony Dariusz Lipiński. – Był to mecz walki z bardzo wymagającym przeciwnikiem. Był to również kolejny
już mecz w którym moi zawodnicy
zawodzili w dogodnych sytuacjach
podbramkowych. Myślę, że wynik

nie krzywdzi żadnej z drużyn. Muszę chłopaków pochwalić za zaangażowanie w grę i osobiście cieszę
się z pierwszych bramek i punktu
w okręgówce – skomentował Dariusz Szymanik, prezes Daru.
Swój mecz zremisowała również Victoria Bielawy, która zdobyła punkt na trudnym terenie
w Wołuczy. Drużyna z Bielaw
siódmej minuty doliczonego czasu gry prowadziła 1:0 po trafieniu Michała Wardy, ale gospodarze rzutem na taśmę doprowadzili
do remisu po strzale Bartłomieja
Cechniaka.
Dwa mecze i dwa remisy na
koncie Olimpii Chąśno. Tym razem zespół trenera Sylwestra Knery zremisował 2:2 w wyjazdowym
meczu z Orlętami Cielądz. „Olimpijczycy” gola na wagę punktu
strzelili w 90. minucie po trafieniu Macieja Perzyny. Wcześniej
Olimpia strzeliła gola na 1:1 również w doliczonym czasie gry,
ale pierwszej odsłony meczu. Autorem pierwszego gola był Marcin
Grocholewicz.
ever
2. kolejka klasy okręgowej:
 Vagat Domaniewice – GLKS
Wołucza 2:1;br.:Michałbryszewski(21),ArturPawełkowicz(79)–
Aleksanderstankiewicz(88)
 Olympic Słupia – Dar Placencja 6:2;br.:Patrykkarwat(26),Piotr
Mrówczyński 3 (28, 56, 76), Patryk
Płoszka (39), sylwester bachura
(73)–Jakubkędziora2(19,29)
 Victoria Bielawy – Pogoń Bełchów 2:2; br.: Przemysław Grzegory 2 (54, 88) –  Michał brandt
23,PawełJaworski32
 Olimpia
Chąśno – Widok
Skierniewice 4:1; br.:kamil lenarczyk (20), Marcin Matuszewski
(43),MarcinGrocholewicz(57),kamilGać(89)– MichałJasiński(85)
 Juvenia Wysokienice – Orzeł
Nieborów 1:3; hieronim Piekut
(33)–Mateuszkrysiak2(11,35),
Pawełkutkowski(78)
 Jutrzenka Drzewce – Orlęta
Cielądz 1:3;
 Pogoń Godzianów – zryw Wygoda;przełożonyna19listopada
naprośbęgospodarzy
1.orlętacielądz

3

7

2.olympicsłupia

3

6 11-4

9-4

3.orzełnieborów

3

6

5-5

4.Victoriabielawy

3

5

7-3

5.olimpiachąśno

3

5

7-4

6.VagatDomaniewice

3

4

4-5

7.Widokskierniewice

3

4

5-6

8.PogońGodzianów

2

4

5-3

9.JutrzenkaDrzewce

3

4

3-3

10.GlksWołucza

3

4

3-3

11.zrywWygoda

2

3

3-1

12.Pogońbełchów

3

1 4-10

13.DarPlacencja

3

1 4-11

14.JuveniaWysokienice

3

0 2-10
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Lekka atletyka |36.ogólnopolskiTomaszowskibiegim.bronisławaMalinowskiego

Rekreacja|IITurniejzakładówPracy

Dwa medale w Tomaszowie
Mazowieckim
269 zawodniczek i zawodników,
a wśród nich Anna Wojciechowska oraz Jakub Szram.
– Ania zajęła 9. lokatę w kategorii kobiet 20-29 lat z rekordem
życiowym 54,01 min., natomiast
Kuba przybiegł do mety na 13.
pozycji w klasyfikacji open oraz
zajął 2. miejsce w kategorii wiekowej M16, czyli 16-19 lat uzyskując
czas 38,15 min – relacjonował trener Tadeusz Rutkowski.
Uczestnicy biegów w Tomaszowie Mazowieckim otrzymali na pamiątkę dyplomy oraz medale. Jakub Szram, za zajęcie
2. miejsca w kategorii M16 otrzymał piękną statuetkę z wizerunkiem Bronisława Malinowskiego,
natomiast Gabriela Włodarczyk
za zajęcie 3. miejsca w biegu na

TADeuszruTkoWskI

Czwórka podopiecznych trenera Tadeusza Rutkowskiego wystartowała w 36. Ogólnopolskim
Tomaszowskim Biegu im. Bronisława Malinowskiego, który odbył
się w Tomaszowie Mazowieckim
w niedzielę 3 września. Łowiczanie wrócili do domu z dwoma medalami.
Gabriela Włodarczyk wystartowała na dystansie 3 km w kategorii 15 lat i młodsi i zajęła 3. miejsce w gronie dziewcząt. W tym
samym biegu rywalizował Michał Sobczak, który finiszował
na 4. miejscu wśród chłopców.
W biegu głównym na dystansie 10 km, który wliczany jest do
tegorocznego cyklu 11. biegów
o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego wystartowało

mocna ekipa Pijarskiej pobiegu.

ta w maratonie (Tokio 1991),
a także zwyciężczynią czterech prestiżowych maratonów
w Londynie, Nowym Jorku, Nagoi (wszystkie 1990) oraz w Bostonie (1991) – dodał szkoleniowiec biegaczy.
zł

dystansie 3 km otrzymała statuetkę oraz nagrodę rzeczową.
– Dużym przeżyciem dla
młodych biegaczy z Łowicza
było spotkanie, bardzo miła rozmowa oraz pamiątkowe zdjęcia
z Wandą Panfil, mistrzynią świa-

Lekka atletyka|IXotwarteMistrzostwaAleksandrowałódzkiegou-16

WAlDeMArkreT

Malina Wójcik zabłysnęła w rzucie oszczepem
Lekkoatleci z powiatu łowickiego w sobotę, 2 września 2017
roku, rywalizowali w IX Otwartych Mistrzostwach Aleksandrowa Łódzkiego do lat 16. Na imprezie zaprezentowali się sportowcy
z UKS Jedynka Łowicz.
Super wynik w pierwszym
swoim starcie w nowej konkurencji – rzucie oszczepem 500 gramów, uzyskała Malina Wójcik.
Zawodniczka ta w czerwcu zajęła drugie miejsce w międzynarodowych zawodach dla finalistów
Czwartków Lekkoatletycznych
z wynikiem 63 metry, a teraz trenuje rzut oszczepem. Malina w
Aleksandrowie pokazała ogromny talent, uzyskując 39,24 m.
– Nie samo zwycięstwo cieszy, z zawodniczkami o dwa lata
starszymi, co wynik. Uzyskany
przez Malinę rezultat jest najlepszym wynikiem w Polsce w jej
kategorii wiekowej (U14) – mówił trener zawodniczki Waldemar

Reprezentacja UKS Jedynka Łowicz wAleksandrowiełódzkim.

Kret. – Liczyliśmy na rzuty powyżej 30 metrów, ale rzutów powyżej 35 metrów przy ciężkich
warunkach pogodowych (zimno,
mokry rozbieg) się nie spodziewaliśmy. To świadczy o dużych możliwościach łowickiej lekkoatletki.
– dodał. – Rzuty były technicznie
poprawne, dwa nawet bardzo do-

bre. Ważne jest to, że Malina potrafi się skoncentrować i wyciszyć
przed startem, a to nie zawsze jest
doceniane. Może w tym roku zaliczymy jeszcze jeden start, ale nie
koniecznie.
Ogólnie pogoda nie sprzyjała rekordom życiowym, ale kilku
zawodników otarło się o podium.

Było mokro i zimno, a tego lekkoatleci nie lubią.
W konkursie rzutu oszczepem
o wadze 500 gramów 4. miejsce
zajęła Bogumiła Czubik z rezultatem 23.29 m.
– Z pewnością Bogusię stać
było na podium. Podobnie jak
dziewczyny rywalizujące w konkursie skoku w dal. Karolina
Wawrzyńska, która uzyskała wynik 4,38m i zajęła 4. lokatę, a Wiktoria Kosmowska skoczyła 4,37 m
i skończyła konkurs na 5. miejscu
– ocenił trener lekkoatletek.
W biegu na 100 metrów pobiegły Agata Blus, która uzyskał czas
14,32 s i Lena Portasz – czas 14,74 s.
Agata wystartowała również na
300 metrów, a wynik 48,79 s jest
jej nowym rekordem życiowym.
W skoku w dal wziął udział jedyny z naszych chłopców najmłodszy (piątoklasista) Szymon Kosmowski, uzyskując wartościowy
wynik 4,19 m.
zł

PROGNOzA POGODy|7.09.2017–13.09.2017
SytUACJA SyNOPtyCzNA:
Pogodękształtujezatokaniżowa.
zzachodunapływachłodneiwilgotnepowietrze
polarno-morskie.
CzWARteK – PIąteK:
Pochmurnozprzejaśnieniami,okresamiopady
deszczu,chłodno.Widzialnośćdobra,
wczasieopadówumiarkowana.Wiatrzachodni,
słabydoumiarkowanego,3-8m/s.
Temp.maxwdzień:+15st.cdo+17st.c.
Temp.minwnocy:+12st.cdo+10st.c.

W sobotę 2 września rozpoczęły się w Łowiczu dwudniowe obchody XXXVII rocznicy
powstania NSSZ „Solidarność”.
Pierwszą częścią jubileuszowych
obchodów był zorganizowany po
raz drugi (pierwszy raz w ubiegłym roku) II Turniej Zakładów
Pracy. Honorowy Patronat nad
uroczystościami objęli: Przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” –
Andrzej Kropiwnicki, Burmistrz
Miasta Łowicza – Krzysztof Jan
Kaliński, Starosta Powiatu Łowickiego – Krzysztof Figat.
W imprezie startowało około stu dwudziestu zawodników,
pracowników: Winiary Kalisz,
ZPOW Agros Nova, Baumit, Straż
Pożarna, OSM Łowicz, ZEC Łowicz, Samorządowcy Miasta Łowicza oraz Oświata Łowicz.
Przedstawiciele zakładów pracy, samorządowcy, nauczyciele
i strażacy, rywalizowali w zawodach w piłkę nożną, w siatkówkę
i innych rekreacyjnych konkurencjach na terenie Ośrodka Rekreacji w Łowiczu. Zespoły walczyły
w grach drużynowych, ale liczyły
się też umiejętności indywidualne. Konkurencje rekreacyjne były
równie ważne, ponieważ punkty
w nich zdobywane sumowały się
do końcowe klasyfikacji. A zwodnicy i zawodniczki musieli wykazać się umiejętnościami strzału
piętą do bramki, rzutem piłki do
puszki, rzutem do kosza, skokiem
w dal z miejsca, czy też rzutami
lotkami do celu.
Taka impreza to świetna okazja
do integracji środowisk pracowniczych z całego miasta. Na pomysł
takiej spartakiady wpadła rok
temu Teresa Kowalska i Krzysztof Suchecki, którzy byli również
odpowiedzialni za jej organizację.
Wszystko przebiegało w super
sportowej atmosferze, ale na polu
walki nikt nie odpuszczał i walka
o zwycięstwo była ostra.
strażacy najlepsi
w piłkę nożną
W turnieju piłki nożnej najlepsi okazali się Strażacy, którzy posiadają zgrany team, grający w
Łowickiej „Halówce” . W turnieju zagrało aż sześć ekip, a w finale Strażacy pokonali 2:0 Samorządowców. Trzecie miejsce zajęli
piłkarze z Baumitu, którzy w walce o brązowy medal wygrali 8:3
z Mleczarnią. Na miejscu 5-6 zakończyli zmagania zawodnicy z
gościnnej ekipy Winiary Kalisz i
Agros Łowicz.
w siatkówkę
też strażacy
W rywalizacji w siatkówkę,
gdzie zespół liczył 4 zawodników
w gronie mężczyzn najlepsi okazali się reprezentanci Straży Pożarnej, którzy w meczu o 1. lokatę
pokonali przedstawicieli Oświaty. Nauczyciele ostatecznie zajęli
2. miejsce, pokonując w ważnym
meczu solidną ekipę Winiary Ka-

SOBOtA – NIeDzIeLA:
Pogodnie,zachmurzenieumiarkowane,
okresamiduże,lokalnieprzelotneopady
deszczu,trochęcieplej.Widzialnośćdobra,
wczasieopadówumiarkowana.
Wiatrpołudniowo-zachodni,
słabydoumiarkowanego,3-7m/s.
Temp.maxwdzień:+18st.cdo+20st.c.
Temp.minwnocy:+13st.cdo+11st.c.
PONIeDzIAŁeK – WtOReK – śRODA:
zachmurzeniedużedoumiarkowanego,
przelotneopadydeszczu.Widzialnośćdobra,
wczasieopadówumiarkowana.Wiatr
południowo-zachodni,słabydoumiarkowanego,
3-7m/s.Temp.maxwdzień:+17st.cdo+19
st.c.Temp.minwnocy:+13st.cdo+10st.c.

Obchody rocznicy
„Solidarności” na sportowo

lisz. Na 4. miejscu zakończyli turniej siatkarze z Agrosu, a na 5.
team Baumitu.
W gronie pań najlepiej spisały
się siatkarki Winiary Kalisz, drugie były zawodniczki z Baumitu,
a 3. zespół ZPOW Agros Nova.
w rekreacji
nie było faworytów
W konkurencjach rekreacyjnych nie było faworytów. Próby
były tak dobrane, że każdy mógł
spróbować swoich sił, czyli był łatwe do wykonania, ale liczyła się
precyzja.
miejsca w poszczególnych dyscyplinach:
 rzut lotką – Winiary kalisz,
zPoWAgrosnova,zec,
 skok w dal z miejsca – Winiary
kalisz,baumit,zPoWAgrosnova,
 rzutypiłeczkamidocelu–Winiarykalisz,oświata,samorządowcy,
 strzałydobramki–oświata,Winiarykalisz,samorządowcy,
 rzutydokosza–oświata,Winiarykalisz,baumit

końcowa klasyfikacja
Po zsumowaniu wszystkich
punktów można było ogłosić wyniki. Okazało się, że najwszechstronniejszą ekipę miała drużyna
Winiary Kalisz, która wywalczyła puchar z I miejsce. Na drugim
miejscu uplasowali się nauczyciele z Łowicza, grający jako Oświata Łowicz. Kolejne miejsca zajęli: 3.Baumit Łowicz, 4. ZPOW
Agros Nova Łowicz, 5. ZEC Łowicz, 6. Samorządowcy.
był też konkurs szefów
Przeprowadzono również zawody dla szefów firm. Zakończyły się one zwycięstwem Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej – Jacka Szeligowskiego, przed Przedstawicielką firmy Winiary Kalisz – Moniką Marcinkowską i firmy Baumit
– Katarzyną Kędziora. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji
otrzymali dyplomy, pamiątkowe
medale, puchary i nagrody ufundowane przez sponsorów oraz
NSZZ „Solidarność” ZPOW
AGROS NOVA i NSZZ „Solidarność” Winiary Kalisz.
Podsumowanie
na wieczornym balu
Podsumowanie wyników przeprowadzono na wieczornym balu,
który odbył się w sali Zakładu Aktywności Zawodowej Ja-Ty-My
Łowicz (dawniej Syntex) przy ulicy Powstańców. Były piękne puchary i okolicznościowe medale
dla zwycięzców poszczególnych
konkurencji ufundowane przez
sponsorów oraz NSZZ „Solidarność” ZPOW AGROS NOVA
i NSZZ „Solidarność” Winiary
Kalisz. Były też fanfary i gromkie brawa dla najlepszych. Panowała super atmosfera i już wszyscy zapowiedzieli obecność na III
Zakładowym Turnieju.
zł
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PROGNOzA BIOmeteOROLOGICzNA:
Pogodanaogółniekorzystniewpływaćbędzie
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Jedną z konkurencji rekreacyjnychbyłrzutlotkądotarczy.
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Piłka nożna|łódzkaIVliga

Przegrana KS Kutno z wiceliderem

MArcInrAnAchoWskI

W ramach 5. kolejki
rozgrywek łódzkiej IV ligi,
zespół KS Kutno odniósł
porażkę, tym razem musiał
uznać wyższość wicelidera
tabeli Warty Działoszyn,
przegrywając
na wyjeździe 1:0.

mecz inauguracyjny łódzkiej klasy B grupy IIInastadioniewŻychlinie,gdziekspodejmowałIskręGłowno.

Piłka nożna|łódzkaklasabGrupaIII

Przegrana KS Żychlin
i wygrana Olimpii Oporów
na inaugurację ligi

Gospodarze przegrali mecz
1:3 (0:1). Przez pierwsze 30. minut spotkanie było wyrównane,
KS Żychlin starał się przejąć inicjatywę. Po jednej z akcji gości,
i zamieszaniu w polu karnym piłkarz KS Żychlin wybił ręką piłkę
zmierzającą do bramki, sędzia podyktował rzut karny oraz pokazał
zawodnikowi czerwoną kartkę.
Rzut karny został zamieniony na
bramkę, Iskra objęła prowadzenie
w meczu. Wynikiem 0:1 zakończyła się pierwsza część gry. Po
zmianie stron mimo gry w osłabieniu zespół z Żychlina starał się
odrobić straty. Sztuka ta udała się
w 57. minucie, a bramkę dla KS
zdobył Eryk Podczaski. Z upły-

wem czasu rosła przewaga gości.
W końcowej części meczu zdobyli dwie bramki, wygrywając mecz
3:1.
Drużyna Olimpii Oporów udanie rozpoczęła rozgrywki ligowe
w niedzielę 3 września. W spotkaniu inauguracyjnym piłkarze
z Oporowa na własnym boisku
zmierzyli się z drużyną GKS Byszew. Olimpia pewnie pokonała
rywala 3:1.
Następna, 2. kolejka łódzkiej
klasy B grupy III odbędzie się
w weekend 9 i 10 września. W sobotę na wyjeździe zagrają KS Żychlin przeciwko Błękitnym Ciosny. Natomiast Olimpia Oporów
zagra na wyjeździe z zespołem
Struga Dobieszków.
mr
Skład drużyny KS Żychlin: Maciej Galus, Daniel szczepaniak,
łukaszGuzek,łukaszWróblewski,
Mariusz skierski, Dawid lis, eryk
Podczaski, Tomasz Walczewski,
DanielPlewa,Dariuszszcześniak,
Damian Arkuszewski, konrad
Wróblewski, karol Tybińkowski,

1.startłódź
2.stalGłowno
3.sokółIAleksandrów
4.różakutno
5.Mksexpomkrośniewianka
6.MkPborutaIzgierz
7.lksWitonianka
8. KS Żychlin
9.kskutno
10.FeniksPsAłódź

nowyłowiczaninTygodnikziemiłowickiej
członekstowarzyszeniaGazetlokalnych
WyDAWCA:
oficynaWydawnicza„nowyłowiczanin”
Waligórscys.c.włowiczu
99-400łowicz,ul.Pijarska3a,tel./fax46837-46-57,
e-mail:redakcja@lowiczanin.info
adresdlakorespondencji:
99-400łowicz,skrytkapocztowa68.
Kontakt w sprawie wydania dla Żychlina i okolic:
tel.796-455-333,e-mail:zychlin@lowiczanin.info

5 13 17:4

2.WartaDziałoszyn

5 13 14:3

3.nerPoddębice

5 13 12:5

4.lkskwiatkowice

5 12 22:4

5.PelikanIIłowicz

5 12 12:3

6.orkanbuczek

5 10 15:7

7.omegakleszczów

5 10 14:11

8.ceramikaopoczno

5 10

9.zjednoczenistryków

5

9 21:6

10.Włókniarzzelów

5

9

7:7

11.kskutno

5

6

9:8

6:5

12.borutazgierz

5

6 11:8

13.stalniewiadów

5

4 13:9

14.ksParadyż

5

3

15.GksIIbełchatów

5

1 8:17

7:8

16.PilicaPrzedbórz

5

0 4:23

17.zawiszaPajęczno

5

0 1:27

18.zjednoczenibełchatów

5

0 2:40

KS Żychlin – Iskra Głowno 1:3
Olimpia Oporów – GKS Byszew 3:1
 Struga Dobieszków – Sokół
Popów 2:3
 Krośniewianka Krośniewice –
 Iskra Góra świętej małgorzaty
3:1
 Sazan Pęczniew – KP Byszewy
4:3
 LKS Gieczno – Błękitni Ciosny
2:4



1.błękitniciosny

1

3

4:2

2.olimpiaoporów

1

3

3:1

3.krośniewiankakrośniewice1

3

3:1

4.IskraGłowno

3

3:1

1

5.sazanPęczniew

1

3

4:3

6.sokółPopów

1

3

3:2

7.kPbyszewy

1

0

3:4

8.strugaDobieszków

1

0

2:3

9.lksGieczno

1

0

2:4

10.ksŻychlin

1

0

1:3

11.IskraGóraŚw.Małgorzaty 1

0

1:3

12.Gksbyszew

0

1:3

1

Chłopcy KS Żychlin zmierzą się
z Sokołem I Aleksandrów
rymi będzie rywalizować KS
Żychlin.
mr

Wyniki 5. kolejki:
 Warta Działoszyn – KS Kutno
1:0
 Stal Niewiadów – zjednoczeni
Bełchatów 11:1
 GKS II Bełchatów – LKS Kwiatkowice 0:4
 KS Paradyż – Unia Skierniewice 1:3
 zjednoczeni Stryków – Omega
Kleszczów 1:4

1.uniaskierniewice

ziemowit Jóźwiak, Jan sitkiewicz,
sebastian Jaroszewski, krzysztof
radecki.Trener:Marekledzion.

Piłka nożna|łódzkaklasaD2MłodzikGrupa4

Młodzi piłkarze KS Żychlin
rocznika 2006 rozpoczną od
najbliższego weekendu (9-10
września) rywalizację w łódzkiej klasie D2 Młodzik Grupa 4.
Pierwszy mecz rozegrają na wyjeździe z zespołem Sokół I Aleksandrów w sobotę 9 września.
Miejmy nadzieję, że dla podopiecznych Łukasza Znyka będzie to udany sezon. Poniżej
prezentujemy drużyny, z któ-

Spotkanie miało miejsce w
Działoszynie, w sobotę, 2 września 2017. W pierwszej połowie
KS miał kilka dobrych okazji do
zdobycia gola, jednak po raz kolejny zawiodła skuteczność. Goście
też kilka razy zagrozili kutnowskiej bramce, jednak na posterunku był Michał Sokołowicz.
Pierwsza cześć gry zakończyła
się bezbramkowym remisem. Po
zmianie stron niewiele zmieniło się, nadal brakowało zespołom
skuteczności.
Gospodarze gola na wagę zwycięstwa strzelili w drugiej minucie
doliczonego czasu gry. KS Kutno

Skład KS Sand-Bus Kutno: sokołowicz, Padzik, kowalczyk, Piotr
nawrocki,Mysona,Pietrow,Mitura,
Góralczyk, serwaciński, zagajewski, Jakubowski, Marcioch, Przemysław nawrocki. Trener: Andrzej
Grzegorek.

 Orkan Buczek – Ceramika
Opoczno 3:0
 Pelikan II Łowicz – Włókniarz
zelów 1:0
 Boruta zgierz – Pilica Przedbórz 5:1
 Ner Poddębice – zawisza Pajęczno 4:1

Skład drużyny KS Żychlin rocznik 2006: Maksymilian lewandowski, szymon kotecki, oliwier
Martofel, Maksymilian szczepaniak, kacper Drążkiewicz, Filip
Więcek, Maksymilian roźniatowski, Aleksander Furman, szymon
ratajczyk, stanisław Florczak,
JakubWyżyński,szymonAndrzejczyk, olaf kornatowski, Mikołaj
Plewa,Patrykkaźmierczak.Trener:
łukaszznyk.
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MArcInrAnAchoWskI

Na stadionie miejskim
w Żychlinie, w sobotę
2 września odbyło się
spotkanie 1. kolejki
Łódzkiej Klasy B Grupy III,
podczas którego miejscowy
KS podejmował
Iskrę Głowno.

po pięciu kolejkach zajmuje jedenaste miejsce w tabeli.
Następna, 6. kolejka rozgrywek
łódzkiej IV ligi odbędzie się w sobotę 9 września 2017, piłkarze KS
Sand Bus Kutno zagrają na wyjeździe z Zawiszą Pajęczno.
mr

zespół GKS Bedlno wysoko przegrał wspotkaniuzsokołemIIAleksandrów.

Piłka nożna|łódzkaligaokręgowa

Wysoka przegrana GKS Bedlno
Drużyna GKS Bedlno
w meczu 4. kolejki ligi
okręgowej w sobotę
2 września, przegrała
na wyjeździe z Sokołem II
Aleksandrów aż 5:0.
Zespół gospodarzy w tym meczu był wzmocniony graczami z
pierwszego zespołu, co było widoczne w czasie gry. Od pierwszego gwizdka zespół z Aleksandrowa przejął inicjatywę i zaczął
długo utrzymywać się przy piłce.
Pierwsza bramka padła już w 10.
minucie meczu. Kolejne trafienie
nastąpiło w 31. minucie spotkania. Nie był to jednak ostatni gol
w pierwszej odsłonie. Zawodnik
gospodarzy został sfaulowany w
polu karny i sędzi podyktował rzut
karny, który został zamieniony na
gola. Wynikiem 3:0 zakończyła
się pierwsza połowa gry. Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. W 51. minucie Sokół podwyż-

szył prowadzenie. Po godzinie gry
wynik spotkania został ustalony
na 5:0.
Następna. 5. kolejka ligi okręgowej odbędzie się w sobotę, 9
września 2017. Zespół GKS Bedlno podejmie na boisku w Pniewie
drużynę LKS Sarnów.
mr
 Skład drużyny GKS Bedlno:
Mateuszsawicki,kamilbłęcki,Patryk Gałecki, łukasz Górczyński,
Dawidlachowicz,DamianMichalski, Marcin Panek, łukasz szczygielski, Michał Wiśniewski, Marcin
Głogowski, łukasz znyk, kamil
Gałązka, Mateusz Mierzejewski,
kamil kowalczyk, Damian okupski, Adrian szymański, Dariusz
kaźmierczak.Trener:łukaszznyk.

Sokół II Aleksandrów Łódzki –
GKS Bedlno 5:0
 ŁKS II Łódź – Górnik Łęczyca
2:5

Włókniarz
Konstantynów
Łódzki – Stal Głowno 0:3


Włókniarz Pabianice – Widzew
II Łódź 0:0
 zawisza Rzgów – Andrespolia
Wiśniowa Góra 1:1
 UKS SmS Łódź – PtC Pabianice 0:5
 termy Uniejów – LKS Rosanów 0:1
 Orzeł Parzęczew – LKS Sarnów
4:2


1.zawiszarzgów

8:2

3.sokółIIAleksandrówł.

4 10

9:2

4.Górnikłęczyca

4

9 11:7
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4
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4
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Sport

Wygrana Olimpii Oporów
i przegrana KS Żychlin
na inaugurację ligi klasy B. str. 47

KS Kutno
przegrywa
z wiceliderem. str. 47
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Grupa Rozbiegani Żychlin podczasIVbMWPółmaratonuPraskiego2017wWarszawie.

rozbIeGAnIŻychlIn

rozbIeGAnIŻychlIn

KALeNDARz
ImPRez
SPORtOWyCH

Andrzej Dzięgielewski na mecieIVbMWPółmaratonuPraskiego.

Lekkoatletyka|IVbMWPółmaratonPraski2017

Rozbiegani Żychlin pokonali półmaraton w Warszawie
W sobotę 2 września odbyła
się czwarta edycja BMW
Półmaratonu Praskiego.
Wieczorem ulicami
prawobrzeżnej Warszawy
przebiegło łądcnie
ponad 11 tysięcy osób.
Razem z Półmaratonem ruszył
bieg towarzyszący pod nazwą 4F
Piątka Praska – bieg na dystansie
5 km. Członkowie grupy „Rozbiegani Żychlin” pokonali dystans

21,0975 km. Organizatorem imprezy BMW Półmaraton Praski
jest Stowarzyszenie Warszawski
Klub Biegacza. Trasa półmaratonu była szybka, czyli z długimi
prostymi etapami, małą ilością zakrętów i bez znaczących wzniesień, które wytracają prędkość u
biegaczy. Zwycięzcą tegorocznego Półmaratonu Praskiego został
Marcin Chabowski, który pokonał trasę półmaratonu z czasem
01:03:32. Wśród kobiet najszyb-

sza była Dominika Stelmach z
czasem 01:15.17.
Wszyscy uczestnicy, którzy
ukończyli IV BMW Półmaraton
Praski, otrzymali pamiątkowy medal oraz dyplom ukończenia Półmaratonu. Zdobywcy miejsc I-III
w klasyfikacji generalnej otrzymali puchary oraz nagrody.
Kolejnym wyzwaniem biegowym dla grupy biegaczy Rozbiegani Żychlin będzie 6. Półmaraton
Dwóch Mostów 2017, który odbę-

dzie się w niedzielę, 10 września
w Płocku.
mr
Wyniki biegaczy „Rozbiegani
Żychlin” w IV BmW Półmaratonie Praskim:
1.PiotrMędelewskiczas:01:23:37
miejsceopen:142
2.JarosławDurysczas:01:28:29
miejsceopen:319
3.remigiuszMichalakczas:
01:29:09miejsceopen:365
4.bartłomiejŚwiątkowskiczas:



01:31:55miejsceopen:495
5.krzysztofJaźwińskiczas:
01:33:07miejsceopen:569
6.krzysztofMielczarekczas:
01:34:12miejsceopen:664
7.rafałJaźwińskiczas:01:36:18
miejsceopen:842
8.krzysztofWiśniewskiczas:
01:41:09miejsceopen:1360
9.Michałkowalczykczas:
01:48:26miejsceopen:2207
10.AndrzejDzięgielewskiczas:
01:54:20miejsceopen:3039

Koszykówka |IligaMęska

Drugie miejsce Polfarmex
w walce o Różę Kutna

NIeDzIeLA, 10 WRześNIA:
 8.30 – Płock; 6. Półmaraton
DwóchMostów2017;Udział grupy Rozbieganych Żychlin;
 10.00–stadionim.10PPwłowiczu,ul.JanaPawłaII3;2. kolejka skierniewickiej okręgowej
ligi piłki nożnej juniorów młodszych B2: mUKS Pelikan-2002
Łowicz – LKS Korona Wejsce;
 14.00–boiskowstrykowiestarym;2. kolejka Łódzkiej Klasy B
Grupa III; Struga Dobieszków –
Olimpia Oporów;

W dniach 1-2 września odbył się koszykarski XII Turniej o
„Różę Kutna”. Jego organizatorem był KKS Pro Basket Kutno
S.A. Udział w turnieju wzięły drużyny: Polfarmex Kutno, KK Warszawa, Enea Astoria Bydgoszcz,
KS Stal Ostrów Wielkopolski.
Mecze zostały rozegrane w hali
sportowej Szkoły Podstawowej Nr
9 w Kutnie.
W piątek, 1 września Polfarmex
Kutno wygrał ze Stalą Ostrów
Wielkopolski 84:63 (23:13, 16:20,
16:19, 29:11). Natomiast w meczu
finałowym, w sobotę, 2 września
– podopieczni Jarosława Krysiewicza przegrali z Enea Astoria
Bydgoszcz 61:76 (12:24, 22:14,
14:20, 13:18), uzyskując II miejsce.
mr

z

śRODA, 13 WRześNIA:
 17.00 – stadion w łowiczu, ul.
starzyńskiego6/8;7. kolejka IV
ligi piłki nożnej: KS Pelikan II –
LKS Omega Kleszczów;
PIąteK, 15 WRześNIA:
 18.00-22.00 – hala osir nr 2
w łowiczu, ul. Topolowa 2; turniej Koszykówki Seniorów o
Puchar Burmistrza miasta Łowicza; godz. 18.00: ŁKS AzS
UŁ SG Łódź – KS Stal Ostrów
Wielkopolski, godz. 20.30:
Syntex Księżak Łowicz – KKS
Pro-Basket Kutno;

WWW.kuTno.neT.Pl

Polfarmex (piątek): kobus (21),
Marek (14), Adamczewski (13),
Janiak(9),sobczak(6),zębski(6),
Antczak (4), szwed (4), Tradecki
(3),Ćwirko-Godycki(2),Pawlak(2),
Popławski.
Polfarmex (sobota): Marek (12),
zębski (11), Tradecki (9), Pawlak
(9), szwed (6), kobus (5), Janiak

SOBOtA, 9 WRześNIA:
 9.00 – boisko wielofunkcyjne
przy Publicznym Gimnazjum nr
4wbełchatowie;Finał Orlikowej
Ligi mistrzów w Piłce Siatkowej
Dziewcząt, Udział siatkarek
Gimnazjum Żychlin;
 11.00 – boisko w ciosnym; 2.
kolejka Łódzkiej Klasy B Grupa
III; Błękitni Ciosny – KS Żychlin;
 13.15 – stadion w Aleksandrowie łódzkim; 1. kolejka rozgrywek D2 młodzik Grupa 4; Sokół I Aleksandrów – KS Żychlin
2006;
15.00–stadionmiejskiwPajęcznie;6. kolejka IV Łódzkiej Ligi;
zawisza Pajęczno – KS Sand
Bus Kutno;
 16.30 – boisko w Pniewie; 5.
kolejka Ligi Okręgowej; GKS
Bedlno – LKS Sarnó
 10.00–stadionim.10PPwłowiczu,ul.JanaPawłaII3;2. kolejka skierniewickiej ligi piłki nożnej okręgowej młodzików D1:
mUKS Pelikan-2005 Łowicz –
mLKS Widok Skierniewice;
 11.00 – boisko zespołu szkół
w łowiczu, ul. Grunwaldzkiej 9;
2. kolejka skierniewickiej ligi
piłki nożnej okręgowej orlików
e2: mUKS Pelikan-2008 –
GLzS Pogoń Godzianów;
 12.30 – stadion im. 10 PP
 w łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
3. kolejka I ligi wojewódzkiej
piłki nożnej juniorów A2: mUKS
Pelikan-2001 – RKS Radomsko;
 16.00–stadionim.10PPwłowiczu,ul.JanaPawłaII3;3. kolejka
I ligi wojewódzkiej piłki nożnej
trampkarzy C1: mUKS Pelikan-2003 Łowicz – ŁKS Łódź;

(5),sobczak(2),Antczak(2).
mecz
finałowy podczas XII turnieju o Różę Kutna pomiędzykoszykarzamiPolfarmexkutnoaAstoriąbydgoszcz.

