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Gmina Oporów|nerwowasytuacjapozabraniudziecizoporowskiejszkoły

Konflikt na linii samorząd – rodzice
Samorządowcy obwiniają rodziców,
że zabierając dzieci do Krzyżanowa pozbawili
gminę dochodów. Rodzice są zdziwieni,
bo wcześniej władze gminy mówiły o dużych
kosztach utrzymania szkoły w Szczycie.

go rady Marcina Kraśkiewicza,
by zwołać posiedzenie komisji
i wyjaśnić wszystkie sprawy dotyczące oświaty. Dopytywał też
wójta o imienne listy dzieci, które
przeszły do Krzyżanowa. – Rodzice mówili, że kierują się dobrem dziecka, a wożą teraz dzieci
kilkanaście kilometrów do Krzyżanowa, podczas gdy do Oporowa mieli tylko 6 km – podkreślał
radny Kiełbasa.
Marcin Kraśkiewicz, przewodniczący rady przyznał, że popiera
wniosek radnego, by zwołać specjalną komisję poświęconą sprawom oświaty w gminie Oporów.
– Proszę zaprosić dyrektorów
szkół oraz rodziców, by wypowiedzieli się co myślą o tym, że mu-

W oporowskiej oświacie znów
zamieszanie. Część radnych oraz
wójt Robert Pawlikowski nie
mogą się pogodzić, że rodzice ze
Szczytu postawili na swoim i nie
posłali swoich dzieci do szkoły

w Oporowie, a przenieśli dzieci
do szkoły w Krzyżanowie. Zarzucają rodzicom, że nie działają dla
dobra dziecka, działają na szkodę szkoły i gminy, pozbawiając ją
ok. 100.000 zł subwencji oświatowej. Rodzice są zaskoczeni
i oburzeni taką interpretacją.
Dyskusję na temat oświaty w
Oporowie rozpoczął podczas sesji 6 września radny Włodzimierz
Kiełbasa. Prosił przewodniczące-

Bedlno|GOk

Żychlin|BiegRodzinnypozdrowie

zychlin@lowiczanin.info

Radosław
Jędrzejczyk
nowym
dyrektorem
Od 1 września nowym
dyrektorem Gminnego
Ośrodka Kultury w Bedlnie
jest 41-letni Radosław
Jędrzejczyk z Żychlina.
Wprawdzie
doświadczenia
w kierowaniu placówką kulturalną nie ma, ale świetnie gra na instrumentach klawiszowych i ma
motywację, by sprostać zadaniu.
Był jednym z trzech kandydatów.
O funkcję dyrektora zabiegali też:
Wioletta Dobosz-Paduch z Kutna i Paweł Chmielecki z Gąbina
i Radosław. Konkurs odbył się w
połowie lipca. Radosław Jędrzejczyk na keybordzie i akordeonie
gra od 17 lat, w różnych zespołach, jest też wokalistą. Ostatnio w
Żychlinie prowadził sklep odzieżowy „Kolorowa szafa”. Po objęciu funkcji dyrektora zrezygnował
z działalności. Wcześniej był
przedstawicielem
handlowym
jednej z firm. Żona Agata prowadzi w Żychlinie małą gastronomię tzw. kebab. Ma dwoje dzieci:
16-letniego syna i 8-letnią córkę.
– Mam duszę artysty i szukałem innej pracy związanej z kulturą – mówi Radosław Jędrzejczyk. – Chciałem coś zmienić
w życiu, szukałem pracy w pobliżu. Dlatego, gdy znalazłem ogłoszenie Urzędu Gminy Bedlno, że
poszukuje dyrektora GOK, zdecydowałem, aby przystąpić do
konkursu.
str. 7

które mówiły, że chodzi im o dobro dziecka. Teraz dzieci muszą
jeździć kilkanaście, a nie kilka kilometrów – powtarzał za radnym
Kiełbasą. – Osoby, które walczą
i posłały dzieci do szkoły w Krzyżanowie, robią krzywdę szkole w
Szczycie i gminie, pozbawiając
nas 100.000 zł subwencji oświatowej. A przecież rodzice mieszkają w naszej gminie i chcieliby,
abyśmy robili im drogi, świetlicę, by płacili mniejsze podatki. Wszyscy powinniśmy dbać,
aby środków było jak najwięcej. Jeden z rodziców mówił, że
mamy złych nauczycieli w Oporowie. Sprawdziłem wyniki gimnazjalne i są powyżej średniej
powiatowej, to zły argument ro-

dziców. Rzeczywistość jest inna
niż ta, którą niektórzy próbują
kreować.
Rodzice postawili
na swoim
Przypomnijmy, że to Rada
Gminy Oporów większością głosów, pomimo protestów rodziców
ze Szczytu, zdecydowała o likwidacji Zespołu Szkół w Szczycie
i Gimnazjum w Szczycie. Większość radnych twierdziła, że taka
decyzja jest konieczna, bo gmina zbyt dużo dokłada do szkoły
w Szczycie. Prawnie uchwały rodzicom nie udało się uchylić, bowiem ostatecznie 24 stycznia 2017
roku NSA stwierdził, że uchwała
rady jest ważna.
str. 7

Sportowa impreza
dla całych rodzin

Bieg Rodzinny powoli wpisuje się w cykl miejskich
imprez. Jego ideą jest dbanie o zdrowie i kondycję.
Kolejna jego edycja odbyła się 10 września na
stadionie miejskim w Żychlinie.
By zachęcić mieszkańców Żychlina do biegania, Urząd Gminy
przygotował dla uczestników puchary i nagrody rzeczowe, w tym
4 rowery, które zostały rozlosowane. Obok zawodowców, pobiegła
duża grupa żychlińskiej młodzieży oraz całe rodziny nawet z kilkuletnimi dziećmi.
Uczestnicy biegu mieli do pokonania dystans 2,4 km (jako jedno okrążenie) lub dystans 2 okrążeń czyli ok. 4,8 km. Trasa biegła
ulicami: Waryńskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Krasickiego
i Sienkiewicza do stadionu. Pogoda sprzyjała biegaczom. Było
ciepło, ale nie gorąco. Nie padał
deszcz. Nie chodziło o rzeczywi-

ste przebiegnięcie dystansu, ale
jego pokonanie choćby spacerem.
Po raz pierwszy w biegu pobiegła Martyna Szymczak, która jak
mówi, do biegu namówiła ją rodzina. Po raz kolejny biegła Sylwia Urbańska, która już raz wygrała rower w Biegu Rodzinnym.
Biegł też Grzegorz Walczewski
z synem Łukaszem. To ich trzeci bieg. Oni w poprzednich latach
też wylosowali rower. – Jestem
amatorem biegania, po pracy nie
mam czasu na bieganie, ale w biegach rodzinnych startuję, by zmotywować syna – mówi Grzegorz
Walczewski. – Wczoraj w ramach
przygotowań do biegu przejechałem na rowerze 20 km.
str. 3
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szą dopłacać do dojazdów swoich
dzieci – mówił Michał Kawczyński.
Bardziej racjonalnie na pomysł
zaproszenia rodziców, którzy posłali dzieci do Krzyżanowa spojrzała radna Agnieszka Wiwała.
– Nie rozumiem o czym mamy
rozmawiać z rodzicami, którzy
zdecydowali się ponosić koszty
dojazdu do Krzyżanowa, czy dotyczy to też tych rodziców, których
dzieci poszły do Kutna? Skoro rodzice płacą za dojazd, to może im
jest dobrze i nie chcą posłać dziecka do szkoły w Oporowie?
– Skąd radna wie, czy jest im
dobrze? – wtrącił się do dyskusji
wójt Robert Pawlikowski. – Jestem zdziwiony słowami osób,

Pierwszy z rowerów został wylosowany przez ilonę Cieniewską, którabiegłaznajmłodszymiuczestnikami
biegu:4-letniąZofiai4-letnimStasiem.BiegłteżmążZbigniew.nazdjęciumamazdwójkąszczęśliwychdzieci
iburmistrzemGrzegorzemambroziakiem.

Żychlin|Zniknąnazwy:HankiSawickiej,JulianaMarchlewskiegoiJanakrasickiego

Komunistyczne nazwy trafią do lamusa
Podczas sesji Rady Miejskiej w Żychlinie,
która odbyła się 6 września radni podjęli uchwałę,
w której dokonali zmian nazewnictwa ulic.

Zamiast Hanki Sawickiej będzie ulica inż. Zygmunta Okoniewskiego, zamiast Jana Krasickiego będzie ulica Ignacego

Krasickiego, zamiast Juliana Marchlewskiego będzie ulica Marii Konopnickiej. Ponieważ Okoniewski będzie teraz patronem

ulicy Hanki Sawickiej, a wcześniej
jego imię nosiła ulica wzdłuż Słudwii od strony Emitu, prowadząca
do ogrodów działkowych, dokonano też zmiany nazwy i tej ulicy.
Teraz będzie to ulica Spacerowa.
W ostatniej chwili Rada Miejska w Żychlinie dokonała zmian
nazewnictwa ulic propagujących

komunizm, zgodnie z ustawą z 1
kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego co miała
uczynić do 4 września 2017 roku.
Podjęcie uchwały o zmianie
nazw ulic poprzedzono konsultacjami społecznymi, choć do rady
należało ostatnie zdanie. str. 4
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NASi DZiENNiKARZE DO WASZEJ DYSPOZYCJi
OD 8.30 DO 15.30

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

Żychlin |28-latekbyłposzukiwanytrzemalistamigończymi

Gmina Bedlno

Zatrzymany podczas
wizyty u rodziny
Przed wymiarem sprawiedliwości mężczyzna ukrywał się w
Wielkiej Brytanii. Teraz odsiedzi
w więzieniu zasądzone wyroki.
Młody mężczyzna ma bogatą
kartotekę. Ma na koncie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
oraz przestępstwa narkotykowe,
za które orzeczono kary pozbawienia wolności. Mężczyzna nigdy nie stawił się do Zakładu Karnego. Kilka lat temu wyjechał

do Wielkiej Brytanii, by uniknąć
wykonania wyroków. Był poszukiwany 3 listami gończymi, a Sąd
Rejonowy w Kutnie wszczął procedurę wydania europejskiego nakazu aresztowania i wszczęcia poszukiwań
międzynarodowych.
– Operacyjne ustalenia w tej sprawie doprowadziły do uzyskania
informacji, że osoba poszukiwana w ostatnim czasie przebywała
na terenie Warszawy, a 10 wrze-

Mężczyznabył
poszukiwany
3listamigończymi.
śnia mężczyzna miał pojawić się
w Żychlinie, aby odwiedzić rodzinę. Informacja ta potwierdziła się
– informuje Edyta Machnik, rzecznik KPP w Kutnie. – Poszukiwany
tego samego dnia został zatrzymany w jednej z kamienic. 11 września 28-latek został doprowadzony
do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary.
dag

kPP

Policjanci z wydziału kryminalnego
z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie
zatrzymali 10 września 28-letniego mieszkańca
Żychlina, który od kilku lat był poszukiwany
aż trzema listami gończymi.

Pieszy
śmiertelnie
potrącony

Policjanci z Kutna zatrzymali 28-letniego mieszkańca Żychlina
poszukiwanego3listamigończymi.

We wtorek wieczorem 12 września, kilka minut przed godziną
20.00 w miejscowości Zleszyn,
gmina Bedlno, został potracony 60-letni mieszkaniec powiatu
kutnowskiego. Poniósł śmierć na
miejscu.
– Ze wstępnych ustaleń wynika,
że mężczyzna niespodziewanie
wszedł na jezdnię w niedozwolonym miejscu – informuje Edyta
Machnik, rzecznik KPP Kutno. –
Został potrącony przez samochód
Iveco, którym kierował 47-letni
mieszkaniec powiatu konińskiego. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności całego zdarzenia badają
policjanci.
Ruch na drodze krajowej został
całkowicie wstrzymany, a funkcjonariusze zorganizowali objazdy. Utrudnienia w ruchu trwały
do godz. 23.30. dag

Żychlin|interwencjaradnegoRafałaklimczaka

Wypaczony chodnik do targowiska

DOROtaGRąBcZeWSka

Radny Rafał Klimczak,
po sesji Rady Miejskiej
w Żychlinie 6 września,
zwrócił się
do wiceburmistrza
Zbigniewa Gałązki
z prośbą o naprawienie
chodnika prowadzącego
do miejskiego targowiska.
– Chodnik, po którym przechodzi wielu mieszkańców miasta do
targowiska jest w opłakanym stanie. Kostki brukowe w wielu miejscach są już tak uszkodzone, że

ciężko jest przejść osobom starszym i niepełnosprawnym, by się
nie przewróciły – mówił radny. –
To nasza wizytówka. Jej wymiana
to nie są kwoty, które przekraczałyby możliwości finansowe gminy.
Rzeczywiście, kostka brukowa
na odcinku ok. 100 m w różnych
miejscach, wzdłuż ulicy Ściegiennego, jest mocno wypłukana i nierówna. Chodnik brukowy
na dojściu do targowiska układano stosunkowo niedawno. Najwyraźniej bruk był słabej jakości, co
sprawiło, że pod wpływem wa-

runków atmosferycznych uległ on
wykruszeniu.
Wiceburmistrz prośbę radnego
zapisał. Teraz trzeba czekać na realizację zgłoszonej uwagi.
– Stare płyty chodnikowe leżą
na naszych ulicach po kilkadziesiąt lat. Mają prawo być uszkodzone, ale bruk był układany stosunkowo niedawno, a już nadaje się
tylko do wymiany – mówi Jarosław Z. z Żychlina. – Trzeba zadbać, aby kupować materiał nie
najtańszy, ale spełniający określone normy, wtedy poleży dłużej.
dag

Tak wygląda boisko przy ulicy Łąkowejpoostatnichobfitychdeszczach.

Zalane boiska
Wyjątkowo obfite opady deszczu sprawiają, że na wielofunkcyjnym boisku znajdującym się
przy ulicy Łąkowej tworzą się jeziora wody. Podobnie jest z boiskiem przyszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr
2 im. Jana Pawła II przy ulicy Żeromskiego. Obydwa boiska niszczeją, a powodem takiej sytuacji
jest brak ich odwodnienia.
Boiska były wybudowane 10
lat temu. Wprawdzie pod boiska-

mi jest warstwa drenażowa, ale
typowego odwodnienia sztucznej
murawy nie ma. Po latach eksploatacji drenaż nie spełnia już swojej roli, a podczas obfitych opadów
deszczu, nie odprowadza wody.
Ostatnie suche lata sprawiały, że
nie było większego problemu. Teraz okazuje się, że natura ujawniła
mankamenty.
Wiceburmistrz Zbigniew Gałązka przyznaje, że w ulicy Łąkowej nie ma kanalizacji deszczowej,

co dodatkowo komplikuje odprowadzenie wody z boiska. Poza
tym teren, na którym jest posadowione boisko jest położony stosunkowo nisko, co sprawia, że
woda z części osiedla też płynie
w stronę boiska. Ewentualnym
ratunkiem byłaby budowa studni
chłonnej, do której byłby odprowadzany nadmiar wody. Boisko
ma jednak 10 lat i jest już mocno wyeksploatowane. Może należałoby pomyśleć o wymianie nawierzchni i ponownym zrobieniu
właściwej podbudowy. Tylko, że
to kosztowna inwestycja, a potrzeb
inwestycyjnych w gminie jest wiele.
dag
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Żychlin|Skutkiniewydolnejkanalizacji

Chodnikowy bruk na dojściu do targowiskajestwwielumiejscachbardzozniszczony.

Żychlin|cmentarzparafialny

W rocznicę agresji Związku
Radzieckiego na Polskę
Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina wspólnie z Jednostką Strzelecką „Strzelec” z LO
im. A. Mickiewicza w Żychlinie
organizują 17 września, o godz.
17.00, na kwaterach żołnierskich
na cmentarzu w Żychlinie, Apel

Pamięci w 78 rocznicę agresji
Związku Radzieckiego na Polskę.
Uczestnicy uroczystości mają
się zebrać przed bramą cmentarną. Tam zostanie uformowany
szyk z pocztów sztandarowych,
delegacji z kwiatami i zniczami,

grup mundurowych oraz mieszkańcy. Wszyscy razem przejdą
na kwatery wojskowe, gdzie odbędzie się główna uroczystość.
Okolicznościowe przemówienie
wygłosi Anna Wrzesińska, prezes Towarzystwa Miłośników
Historii Żychlina. Zwykle kilka
słów z okazji rocznicy mówi też
burmistrz Grzegorz Ambroziak.
Apel Pamięci poprowadzi Rafał
Mikołajczyk, dowódca jednostki
„Strzelec”.
dag

Żychlin |Domkultury

7 nawyków skutecznego lidera
Żychliński Dom Kultury wspólnie ze Stowarzyszeniem Wsparcia
Społecznego „Ja-Ty-My” z Łodzi organizują bezpłatne warsztaty
dla liderów organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oraz dla osób
prowadzących grupy młodzieżowe, dziecięce i dorosłych, którzy

chcą wychodzić z inicjatywą i inspirować innych do działania na
rzecz lokalnej społeczności.
– W ciągu 2,5-godzinnych
warsztatów uczestnicy dowiedzą
się, jak skutecznie działać, poznają narzędzia, dzięki którym nauczą
się lepiej zarządzać własnym cza-

sem i umiejętnościami, dowiedzą
się co sprawia, że ludzie podążają
za liderem, co zrobić, aby być skutecznym liderem – zachęca Magdalena Rzeźnicka, dyrektor ŻDK.
Zapisy na warsztaty, które odbędą się 26 września o godz. 16.30
w ŻDK, należy zgłaszać pod numerem 24-351-20-57. Ilość miejsc
jest ograniczona, bowiem organizatorzy przewidują warsztaty w
małej, 10-12 osobowej grupie. dag
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Aktualności
Oporów|Zamekgościłmuzyków

Przez niemal dwie godziny
w murach średniowiecznego
zamku w Oporowie
rozbrzmiewała muzyka
poważna w wykonaniu
żeńskiego trio smyczkowego.

Kilkadziesiąt osób, które przybyły 10 września na koncert pt.
„Wariacje Goldberowskie” Jana
Sebastiana Bacha, było usatysfakcjonowanych i gromko oklaskiwało artystki. W sali rycerskiej zamku w Oporowie zagrały: Hanna
Drzewiecka-Borucka – skrzypce,
Róża Wilczak-Płaziuk – altówka i Agnieszka Kołodziej – wiolonczela. Koncert poprowadziła
Aleksandra Bęben. Wszystkie pa-

nie mogą się pochwalić udziałem
w licznych konkursach w Polsce
i Europie.
Nic więc dziwnego, że słuchacze mogli podziwiać prawdziwy
kunszt wykonawczyń. Aleksandra Bęben wyjaśniła słuchaczom
na czym polegają Wariacje Goldberowskie. To aria oraz 30 jej różnych aranżacji, zakończonych
również arią. Wariacje Goldberowskie powstały w 1741 roku.
Pierwowzorem były wariacje na
klawesyn, później również na instrumenty smyczkowe.
– Wariacje są napisane
w układzie trójkowym. Pierwszy
utwór w rytmie poloneza nawiązuje więc do polskich korzeni,

w dwóch kolejnych nawiązuje do saksońskich melodii ludowych – opowiadała. – Bach poprzez swoją muzykę robił ukłon
w stronę Augusta III Sasa, który
po 3 latach starań uczynił go nadwornym kompozytorem. Mówi
się, że wysłuchanie wariacji Bacha wprowadza spokój, działa
hipnotycznie, a nawet usypia, po
wysłuchaniu kolejnego utworu.
I rzeczywiście tak było.
Organizatorem koncertu był
Muzeum Zamek w Oporowie
oraz Towarzystwo Historyczne z
Kutna, które wygrało grant finansowy na realizację zadania kulturalnego ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. dag
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Uczta kulturalna
dla melomanów

Żeńskie trio smyczkowe zagrałowniedzielnepopołudnieWariacjeGoldberowskieJanaSebastianaBacha
wsaliRycerskiejMuzeumZamekwOporowie.

Żychlin|BiegRodzinnypozdrowie

Sportowa impreza dla całych rodzin
dokończenie ze str. 1

alekSanDRaGłuSZcZ

18-letni Paweł Wawrzyniak
w niedzielę biegł po raz drugi,
a gimnazjalista Piotr Wódka po
raz 4. Na starcie zastaliśmy też rodzinę Cieniewskich. Mama Ilona,
tata Zbigniew pobiegli z dwójką swoich dzieci: 4-letnią Zofią
i 3-letnim Stasiem. Maryla Kaźmierczak pobiegła z synem Dawidem i jego kolegami Mikołajem
i Kubą, w wieku 8-9 lat.
– Mieszkańcy Krasickiego wyszli przed domy. Serdecznie nas
witali, świetnie nas dopingowali
i podawali wodę do picia – mówiła
po biegu Martyna Szymczak.
Dwa okrążenia dystansu, jak
dla zawodowców, pokonała 8-letnia Lena Owczarek, która biegła z mamą Eweliną, która biega
z „Rozbieganymi Żychlin”. Z kolei Marcin Krakos biegł z partnerką Darią Szor i 4-letnią Lenką
Kaczmarek na plecach.
Na mecie jednego okrążenia
pierwszy zameldował się Patryk
Obrębski, drugi był Paweł Wawrzyniak, ale to on wygrał w kat.
młodzieżowej. Trzeci był 10-letni
Szymon Andrzejczyk z SP2, który jak przyznaje biega po szkole

Zespół Śpiewaczy Wojszycanki podczasświętaplonówwgminieBedlno.

Gmina Bedlno|Wojszyce

Święto plonów
z tradycyjnymi wieńcami

Mimo deszczowej pogody mieszkańców chętnych do
udziału we wspólnym świętowaniu nie brakowało. Po części obrzędowo-wieńcowej starostowie
dożynek Anna Sołtyszewska
i Karol Olejniczak częstowali zebranych dożynkowym chlebem.
Na scenie występowały zespoły śpiewacze z gminy Żychlin.
Tradycyjnie została „ośpiewana”

cała gmina. Przede wszystkim
wójt, starostowie dożynek czy
zmiana na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
(z pani Jolanty Rosół na pana
Radosława Jędrzejczyka). Całe
dożynki prowadził nowy dyrektor GOK.
Tradycyjnie odbył się konkurs
na najładniejszy wieniec dożynkowy. O ile w innych gminach
wieńce przybierają bardzo różne
konstrukcje, w Beldnie stawiają
na tradycje. Wieńce ze sztucznymi elementami czy w kształtach odbiegających od tradycji
ludowej nie są oceniane. W konkursie na wieniec dożynkowy
pierwsze miejsce zajął zespół
Wesołe Pleckowianki, II – Wojszycanki, III – Żeroniczanki.

ce i skakańce, na których świetnie sobie radził Alex Kraśkiewicz
z SP2, który potrafił w powietrzu
robić salta.
Dużym
zainteresowaniem
wśród dzieci, jak i dorosłych,
cieszyły się: czasoreflesomierz
(w ciągu minuty należało wyłączyć jak najwięcej zapalających się
w różnych miejscach lampek) oraz
alkogogle, które założone przypominały efekt człowieka pod wpływem alkoholu. Do pokonania była
trasa pomiędzy pachołkami na
czas. Chłopcy z ochotą uczestniczyli w konkursie strzeleckim do
tzw. bramki celnościowej. Wygrał
Patryk Kaźmierczak, II był Kacper Drążkiewicz, III Szymon Andrzejczyk, wszyscy są zawodnikami KS Żychlin. Zawody łucznicze
wygrał Filip Lewandowski.
Podczas pikniku rodzinnego rozdawano sałatki z różnych
owoców. Przygotowano 250 porcji. Ponieważ uczestników zabawy było mniej, można było dostać
nawet kilka zdrowych porcji. Ci,
którzy przyszli aktywnie spędzić
czas, wyszli usatysfakcjonowani.
Zazdrościć mogą ci, którzy woleli spędzić czas przed telewizorem.
Dorota Grąbczewska

Przed godziną 17 na scenę
wkroczył zespół cygański „Romen”. Po barwnym występie
rozpoczęła się zabawa taneczna.
ag

Oporów

Zapisy na kabaret
muzyczny
Biblioteka w Oporowie 15
września organizuje wyjazd do
Otrębusów na spektakl kabaretowo-muzyczny pt. „Jak nie oszaleć
z facetem” czyli „Ranczo na scenie”. Koszt biletu i autokaru wynosi 115 zł od osoby. Zapisywać
można się pod numerem 24-38312-25 lub 510-048-436.
dag

DOROtaGRąBcZeWSka

3 września odbyły
się dożynki w gminie
Bedlno. Po mszy św.
w kościele w Bedlnie
o godzinie 13.30 dalsze
uroczystości odbywały
się w Wojszycach.

z kolegami. Czwarty na mecie zameldował się 12-letni Mikołaj Banasiak z SP1, który – jak mówi tuż
przed biegiem – wrócił z meczu
piłkarskiego GKS Bedlno, w którym trenuje.
Wśród zawodowców pierwszy
na mecie zameldował się Krzysztof Bałatka, drugi był Jarosław
Durys, trzeci Bartłomiej Świątkowski, wszyscy z klubu Rozbiegani Żychlin.
Najlepsi biegacze otrzymali
puchary oraz nagrody rzeczowe.
Zwycięzca biegu otrzymał sportową kamerę, pozostali akcesoria
biegacza.
Wśród uczestników biegu rozlosowano 4 rowery zakupione ze
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W wyniku losowania
rowery trafiły do: Ilony Cieniewskiej, Julii Stuldych, Zuzanny Jackowskiej i Michała Maiczaka.
Bieg Rodzinny, to również okazja do rodzinnej zabawy. Urząd
Gminy Żychlin zatrudnił animatorów kultury „Tęczowo” z Gostynina, którzy przyjechali z mnóstwem atrakcji i zabaw dla dzieci
i dorosłych, udostępnianych za
darmo. Dla dzieci były dmuchań-

W biegu rodzinnym wystartowały 63 osoby,wróżnymwieku,zawodowcyiamatorzy.
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Narodowe Czytanie
„Wesela” Wyspiańskiego

Aktualności

w Bedlnie. str. 9

Żychlin|OsiedleWyzwolenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólny Dom kończy
prace związane z przyłączeniem trzech kolejnych
bloków do miejskiego centralnego ogrzewania:
Waryńskiego 1, Hanki Sawickiej 6 oraz Narutowicza 83.
Energa Kogeneracja przed niedzielą (10 września) wpięła swoją nowo wybudowaną sieć ciepłowniczą do ostatniego z trzech
bloków – Narutowicza 83. Firma
wybudowała 240 m nowej sieci
ciepłowniczej.
– Zakończyliśmy rozprowadzanie sieci centralnego ogrzewania
w mieszkaniach bloku Waryńskiego 1, kończymy w bloku Hanki Sawickiej 6, zaraz rozpoczniemy montaż instalacji centralnego
ogrzewania w mieszkaniach bloku Narutowicza 83 – mówi Zbi-

gniew Urbański, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom.
– W każdym z bloków jest nowy
węzeł cieplny, co pozwoli na regulację dostaw ciepła w zależności od temperatury na dworzu, nie
będzie utraty przesyłanego ciepła.
Wszystko wskazuje na to,
że przed jesiennymi chłodami
wszystkie prace związane z przyłączeniem ciepła zostaną zakończone. Przypomnijmy, że spółdzielnia systematycznie od trzech
lat realizuje inwestycję polegającą na podłączaniu kolejnych

budynków do miejskiego ciepła i eliminacji pieców węglowych. Mieszkańcy mają komfort.
W mieszkaniach jest ciepło cały
czas, nie ma skoków temperatury, jak to bywa przy ogrzewaniu
piecowym. Lokatorzy nie muszą
martwić się o zakup węgla i jego
dźwiganie z piwnic do mieszkań
czy zadymienie podczas rozpalania w piecach. To ważne, bowiem
w wielu mieszkaniach mieszkają
starsze osoby, a codzienne palenie w piecu było dla nich kłopotliwe. Wprawdzie poniesione zostały koszty przyłączenia lokalu do
miejskiej sieci (w tym roku 75 zł
za 1 mkw.), ale też mieszkania zyskują wyższą wartość.
Trzy pierwsze bloki: Narutowicza 85f, Narutowicza 79/III oraz

Waryńskiego 2, do miejskiego
ciepła podłączono w 2015 roku.
W 2016 roku przyłączono Narutowicza 85g, Narutowicza 79/I i Narutowicza 79/II.
W 2018 roku planowane jest
przyłączenie do sieci miejskiego ciepła tylko jednego budynku
przy Narutowicza 73, gdzie znajduje się siedziba spółdzielni, kilka mieszkań i lokali użytkowych.
Za rok Kogeneracja wykona nitkę
ciepłociągu, która umożliwi podłączenie zarówno tego bloku jak
i pozostałych: Narutowicza 75,
Narutowicza 79 oraz budynek
dawnej „porodówki”. Przyłączenie co do trzech ostatnich budynków nie jest do końca pewne, bowiem lokatorzy mają bardzo duże
zadłużenie czynszowe.

Żychlin|Zniknąnazwy:HankiSawickiej,JulianaMarchlewskiegoiJanakrasickiego

Komunistyczne nazwy trafią do lamusa
dokończenie ze str. 1
Najbardziej zgodni byli mieszkańcy ulicy Krasickiego, którzy
74 głosami zgodzili się, by ich
patronem był pisarz Ignacy Krasicki, zamiast Jana Krasickiego.
Usankcjonowano też zmianę ulicy na Okoniewskiego, którego
zgłaszało 8 mieszkańców. Pozostali patroni ulic otrzymywali po
kilka głosów. Zamiast króla Bolesława Chrobrego, w życiorysie którego historycy doszukali
ReklaMa

się negatywnych zachowań, wybrali pisarkę Marię Konopnicką,
która nie wzbudzała niczyich zastrzeżeń.
Zmiana dokumentów
przez mieszkańców
Mieszkańcy nie muszą zmieniać
dowodów
osobistych
w związku ze zmianą nazw ulic,
gdyż nowe dowody osobiste nie
posiadają adresu zameldowania,
a wszelkie instytucje np. banki, które potrzebują pozyskać od

petenta potwierdzenie zameldowania, wymagają aktualnie zaświadczenia wydawanego przez
urzędy. Nie ma też potrzeby wymiany paszportów, gdyż one też
nie mają adresu zameldowania.
Dowody rejestracyjne i prawa
jazdy, które należy wymienić,
a spowodowane są zmianami administracyjnymi, rada powiatu
może zwolnić z opłat. Burmistrz
Grzegorz Ambroziak deklaruje, że wystąpi do Rady Powiatu w Kutnie, by takie zwolnienie

DOROtaGRąBcZeWSka

Kończą przyłączanie 3 bloków
do miejskiego ciepła

Energa Kogeneracja w piątek podłączyła sieć ciepłowniczą
doblokunarutowicza83.

Przypomnijmy, że w listopadzie
2014 roku, gdy pojawił się pomysł,
by doprowadzać do bloków centralne ogrzewanie, w spółdziel-

ni Wspólny Dom było 13 bloków
z piecowym ogrzewaniem, z 288
lokalami, w których mieszka 800
osób.
dag

Gminy Łowicz i Bielawy|Sanepid

Bakterie coli w wodociągach
w stosunku do mieszkańców Żychlina nastąpiło. Mieszkańcy poniosą jedynie koszty wykonania
zdjęć do ww. dokumentów (ok.
30 zł).
Mieszkańcy poniosą też koszty zmiany tabliczek informacyjnych, napisów na posesjach
lub innych, np. dotyczą wymiany pieczątek osobistych i firmowych, wizytówek, czy szyldów,
banerów reklamowych i reklam.
Koszty wymiany tablic z nazwami ulic poniesie gmina.
dag

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu
poinformowała, że w wodociągu w Zawadach wykryto
obecność bakterii z grupy coli. Mieszkańcy tej wsi skarżą
się, że o zanieczyszczeniu wody dowiedzieli się dopiero
po kilku dniach, za co winą obarczają władze gminy.
Problem ten dotyczy także wsi zaopatrywanych z ujęcia
w Oszkowicach gminie Bielawy.
– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu
stwierdził brak przydatności wody
do spożycia i zobowiązał producenta wody – gminę Łowicz, do
podjęcia natychmiastowych działań celem doprowadzenia jakości
wody w wodociągu do obowiązującej z przepisami. Jednocześnie
nakazano zapewnić odbiorcom
zastępcze źródło wody przydatnej
do spożycia – czytamy w oficjalnym komunikacie Sanepidu.
Jak wyjaśnia nam dyrektor Sławomir Mucha, próbki wody z wodociągu w Zawadach zostały pobrane 5 września i przekazane do
laboratorium w Skierniewicach.
Wyniki badań były znane dwa
dni później – 7 września. Tego
dnia ukazał się na stronie PSSE
w Łowiczu komunikat o wykrytym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym, jak też w trybie niezwłocznym powiadomiono o tym
producenta wody - gminę Łowicz.
Brak informacji na wsi
Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że przez te dni pili wodę,
nic nie wiedząc o jej zanieczyszczeniu. Uważają, że narażali się
w ten sposób na zatrucia pokarmowe. Ich zdaniem, wójt gminy
Łowicz Andrzej Barylski, zbyt
długo zwlekał z rozpowszechnieniem informacji o bakterii wykrytej w wodociągu w Zawadach,
który zaopatruje w wodę Zawady,
Wygodę i Urbańszczyznę.
– Dla mnie to jest skandal, nie
wiem jak można nie powiadomić
ludzi – mówi nam zdenerwowana mieszkanka Zawad w gminie
Łowicz, Monika Śmiałek. Tłumaczy, że mieszkańcy mieli do-

wiadywać się o zanieczyszczeniu
wody, dzięki kartce krążącej po
wsi, która dotarła tylko do części
z nich. – Mamy XXI wiek, tymczasem nie było żadnej informacji na tablicy ogłoszeń i na stronie
gminy – skarży się mieszkanka.
Jak tłumaczy, zarówno ona, jak
i część pozostałych mieszkańców,
dowiedzieli się o zanieczyszczeniu wody „pocztą pantoflową” dopiero w piątek, 8 września.
Jak sprawdziliśmy, na stronie
internetowej gminy Łowicz informacja o tym, że woda z ujęcia
w Zawadach nie nadaje się do picia pojawiła się dopiero 9 września i to nie w aktualnościach,
lecz dopiero po kliknięciu w dział
„prezentacja gminy”, następnie
„ochrona środowiska” i dopiero
„uzdatnianie i badanie wody”.
Gmina postąpiła
w zgodzie
z procedurami
Wójt gminy Łowicz Andrzej
Barylski uważa, że gmina zrobiła
wszystko, co trzeba, by poinformować mieszkańców o bakterii
w wodociągu oraz, żeby zapewnić im zastępcze źródło wody pitnej. Niezwłocznie po otrzymaniu
decyzji z Sanepidu, wójt własnoręcznie podpisał kartki, które
miały być puszczone po wsiach
przez sołtysów. Nadto, pod domem ludowym w Zawadach stanęły zbiorniki z wodą do picia,
a strażacy dodatkowo dostarczali ją w 5-litrowych butelkach do
każdego gospodarstwa. Zgodnie z zapewnieniami wójta, woda
z wodociągu przeszła już chlorowanie i niebawem powinna być
zdatna do picia.
str. 10

www.lowiczanin.info



nr 3714września2017

5

Gmina Bedlno|Starostwozabezpieczygłębokirównazakręcie

Bariery ochronne w październiku

DOROtaGRąBcZeWSka

Podczas jednej z wizyt wicestarosty Zdzisława
Trawczyńskiego na sesji Rady Gminy Bedlno zwracano
uwagę na konieczność zamontowania barier ochronnych
na ostrym zakręcie w ciągu drogi powiatowej z Bedlna
do Młogoszyna.

Na feralnym zakręcie drogi powiatowej zBedlnadoMłogoszynazostanązamontowanebarieryochronne.

Ile pieniędzy potrzeba
na zakup wozu strażackiego
Podczas ostatniej sesji
Rady Gminy Oporów,
która odbyła się
6 września, radni
wprowadzili do budżetu
kwotę 10.000 zł,
którą samorząd i strażacy
ochotnicy pozyskali
ze środków województwa
łódzkiego na zakup
wozu bojowego
dla OSP Oporów.
Radny Włodzimierz Kiełbasa pytał jaki samochód strażacki
można kupić za 10.000 zł. – Jeśli
mamy kupować strażacki złom,
który wyjedzie do akcji i nie wróci, to szkoda kasy – mówił radny.
– 10.000 zł, które pozyskaliśmy,
to wstęp do dalszych działań. Teraz strażacy poszukują sponsora,
Urząd Gminy Oporów też może
dołożyć środki do zakupu wozu
strażackiego – mówił Robert Pawlikowski, wójt gminy Oporów.
– Myślę, że za 20.000-30.000 zł
uda się nam kupić używany saReklaMa

mochód, który z powodzeniem
będzie wykorzystywany przez
strażaków.
Przypomnijmy, że o potrzebie zakupu nowego wozu bojowego dla OSP Oporów mówi się
od 2 lat, po pożarach rolniczych
w Oporowie. Wtedy wszyscy
zrozumieli, że szybka interwencja straży, która znajdowałaby się
w Oporowie, pomogłaby szybciej
opanować żywioł. W budżecie
na 2016 roku gmina zabezpieczyła
nawet kwotę 10.000 zł dofinansowania, ale strażakom nie udało się
zebrać wystarczającej ilości środków, by kupić wóz bojowy.
– Na terenie gminy Oporów nie
ma jednostki należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a więc i wyjazdów nie
mamy aż tak dużo – przyznaje Krzysztof Senda, komendant
gminny OSP Oporów. – Na nowy
wóz strażacki nas nie stać, ale używany możemy kupić. Na terenie
gminy mamy dwa wozy bojowe:
w OSP Skórzewa i OSP Kurów.
W Podgajewie mamy Żuka z 1977
roku, a w Mnichu Żuka, który teraz jest w remoncie.
dag

jest wydatkiem inwestycyjnym,
wymagane jest podjęcie stosownej
uchwały Rady Powiatu w Kutnie.
Projekt uchwały będzie procedowany podczas najbliższej wrześniowej sesji. Bariery zostaną zamontowane w październiku.
Zakręt w miejscowości Bedlno-Kamieniec jest ostry, niemal pod

Żychlin |Miejsko-GminnaBibliotekaPubliczna

Co zrobić, by woda opadowa
nie wdzierała się do piwnic?
Samorządowcy
zastanawiają się
co zrobić, by wody
opadowe nie podtapiały
piwnic w MiejskoGminnej Bibliotece
znajdującej się
w parku przy Alejach
Racławickich.

Wydaje się, że doraźnym rozwiązaniem ma być budowa separatora i odprowadzenie wody
w dół, do parku przy Barlickiego.
Z zawilgoceniem i zalewaniem
piwnic zabytkowego budynku biblioteki samorządowcy borykają
się od wielu lat. Początkowo sądzono, że powodem podtapiania piwnic jest pobliskie szambo.
W 2012 r. zostało ono zlikwidowane. Latem 2013 r. odkopano
fundamenty wokół budynku na
głębokość 1,5 m, zaimpregnowano ściany fundamentów, ułożono opaskę odwadniającą z rur
melioracyjnych. Okazuje się jednak, że po obfitych opadach deszczu woda i tak przedostaje się do
bibliotecznych piwnic. Po czerwcowej nawałnicy w piwnicy budynku było ponad 1,2 m wody.
– By ratować sytuację, w sierpniu Mig-Ma zrobiła w piwnicy studzienkę, do której strażacy
wkładają pompę, by wodę szybciej i skuteczniej wypompować
ReklaMa
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Oporów|Jestdotacja,braksponsorów

Padła wtedy deklaracja, że bariery zostaną ustawione. Wicestarosta potwierdził NŁ, że bariery
będą ustawione w październiku.
– Wyłoniliśmy wykonawcę w drodze postępowania przetargowego
– mówi nam Zdzisław Trawczyński. – Ponieważ wydatek związany z montażem barier ochronnych

kątem prostym. Wokół jest głęboki rów. Wielokrotnie, właśnie
na tym zakręcie, przy oblodzonej nawierzchni, kierowcy samochodów tracili panowanie nad pojazdem i wpadali do głębokiego
rowu. Nawet niewielka prędkość
przy głębokim rowie sprawiała,
że z pozoru niewielkie zdarzenie
miało bardzo niebezpieczne skutki, zarówno w uszkodzeniach pojazdu, jak i dla zdrowia kierowców
i pasażerów. Stąd prośba mieszkańców gminy, aby ustawić bariery ochronne.
dag

Władze miasta szukają skutecznego sposobu,abywyeliminowaćpodtapianiepiwnicbiblioteki.
chcąwybudowaćseparatororazzrobićnowyparking.

– mówi wiceburmistrz Zbigniew
Gałązka.
Sytuacja nieco się poprawiła. Po obfitych opadach kilka
dni temu piwnica znów była zalana, ale woda sięgała na wysokość kilkunastu centymetrów.
Jak przyznaje wiceburmistrz,
w ulicy Aleje Racławickie nie
ma sprawnej kanalizacji deszczowej. Wprawdzie są fragmenty starej, przedwojennej kanalizacji, ale ta już nie spełnia swojej

roli. Sytuację pogarsza fakt, że
przed Union Chocolate jest duży,
utwardzony parking, a ukształtowanie terenu sprawia, że część
wody opadowej spływa w stronę
bibliotecznego budynku. Ubezpieczyciel też już nie jest chętny
do ubezpieczania takiego obiektu i wielokrotnej wypłaty odszkodowania.
– Uznaliśmy, że doraźnym
rozwiązaniem zabezpieczającym
budynek biblioteki przed kolej-

nymi podtopieniami będzie budowa separatora i odprowadzenie wody w dół, do parku – mówi
wiceburmistrz. – Musimy też
sprawdzić czy podczas obfitych
deszczów nie mamy do czynienia
z cofaniem się wody z kanalizacji
sanitarnej. W drugim etapie myślimy nad utwardzeniem parkingu koło biblioteki. Rozważamy
czy nie lepiej byłoby zrobić parking z bardziej przepuszczalnych
materiałów.
dag
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Żychlin |WspółpracazmiastemBrodanaukrainie

W połowie sierpnia
burmistrz Grzegorz
Ambroziak, w czasie
swojego urlopu, odwiedził
partnerskie Brody
na Ukrainie.
Po rozmowach ustalono, że
w dniach 5-8 października żychlinianie będą gościć 23-osobową
delegację z Bród. 6 października zostanie rozegrany mecz piłki siatkowej pomiędzy Ednistem
a Volley Team z Żychlina. – Podczas krótkiego pobytu na Ukrainie
spotkałem się z samorządowcami
z Bród oraz z przedstawicielami
Stowarzyszenia Orła Białego, do

którego należą obywatele polskiego pochodzenia – mówi burmistrz
Grzegorz Ambroziak. – Jesteśmy zgodni, że chcemy zacieśnić
współpracę w sferze sportu, kultury, stowarzyszeń i samorządu, wymieniać się doświadczeniami.
Przypomnijmy, że w dniach 2122 kwietnia delegacja z Żychlina
z burmistrzem na czele oraz siatkarzami Volley Team z Piotrem
Wojciechowskim oraz Kamilą
i Marcinem Kuciapskimi, gościli w Brodach. Wtedy podpisano
list intencyjny o współpracy partnerskiej obu miast. W czerwcu
Rada Miejska w Żychlinie podjęła uchwałę o podpisaniu umowy
partnerskiej z Brodami.

Do Żychlina przyjedzie grupa
23 osób. Scenariusz wizyty jest
opracowywany. Wiadomo, że 6
października zostanie rozegrany
rewanżowy mecz piłki siatkowej.
Samorządowcy z Żychlina planują też zorganizowanie gościom
z Ukrainy wycieczki do Torunia.
– Prezes Stowarzyszenia Orła
Białego prosiła o zorganizowanie
latem 2018 roku pobytu w Żychlinie grupie dzieci należących do
stowarzyszenia – mówi Grzegorz
Ambroziak. – Jednym z pomysłów jest, aby dzieci spały w domach naszych mieszkańców. Byłby to wyjazd integracyjny, jak te
organizowane w ramach Erasmusa+.
dag

Żychlin |ulicanarutowicza71

Tablica informacyjna stanie obok budynku
Trwa remont elewacji
bloku Narutowicza 71,
na którym od kilkudziesięciu
lat wisiała tablica
informacyjna, na której
ludzie zamieszczali własne
ogłoszenia oraz nekrologi.
To był swoisty punkt informacyjny dla mieszkańców osiedla
Wyzwolenia oraz wielu pracowników Emit, którzy przechodziReklaMa

li obok idąc do pracy. Kilka dni
temu zapadła decyzja, że tablica
powróci – nie na ścianę odnowionej elewacji, ale stanie obok.
– Rozmawiałem z burmistrzem
miasta na temat tablicy ogłoszeniowej, do której mieszkańcy bardzo się przyzwyczaili – mówi
Zbigniew Urbański, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny
Dom. – Uzgodniliśmy, że Urząd
Gminy w Żychlinie zrobi nową,
osobną konstrukcję pod tablicę

ogłoszeniową, którą postawimy
obok bloku. W ten sposób nowa
elewacja nie będzie niszczała,
a woda opadowa nie będzie dostawała się pod tablicę.
Nie będzie to tylko zwykła tablica, jak to było dotychczas, a ma
być gablota na ogłoszenia UG Żychlin i Żychlińskiego Domu Kultury oraz druga część – ogólnodostępna. Tablica ma być ustawiona
na przełomie września i października.
dag

DOROtaGRąBcZeWSka

Rewanżowy mecz siatkówki
już zaplanowany

Siłownia zewnętrzna przy ulicy Łąkowej uruchomiona3wrześniacieszysiędużymzainteresowaniem.

Żychlin |kompleksprzyłąkowej

Siłownie podobają się
mieszkańcom
3 września oddano
do użytku zewnętrzną
siłownię przy kompleksie
boisk przy ulicy Łąkowej.

Okoliczni mieszkańcy chwalą inwestycję. Urządzenia rekreacyjne są oblegane przez osoby
w różnym wieku. – Fajna sprawa, można tu przyjść i poćwiczyć
o każdej, dogodnej porze – mówi
pan Janusz. – Nie trzeba daleko

chodzić, nie trzeba wydawać pieniędzy. Świetny pomysł, który już
sprawdził się w wielu miastach,
gdzie pomiędzy blokami stoją takie urządzenia.
Już widać, że w pobliżu kompleksu boisk, a teraz i siłowni, potrzebne są kolejne ławki
i śmietnik, gdyż wokół już widać
porozrzucane śmieci.
Krzysztof Tomaszewski z Urzędu Gminy Żychlin, zajmujący się

obiektami sportowymi, przyznaje, że ławki zostaną zamówione
i na wiosnę ustawione wzdłuż betonowego ogrodzenia.
Przypomnijmy, że dwie kolejne
siłownie zewnętrzne zostały ustawione w Dobrzelinie i przy szkole
w Grabowie. Obydwie zostały zakupione za pieniądze z funduszu
sołeckiego. Mieszkańcy Żychlina czekają na podobną siłownię
na osiedlu Wyzwolenia.
dag
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Gmina Oporów|nerwowasytuacjapozabraniudziecizoporowskiejszkoły

Konflikt na linii samorząd – rodzice
dokończenie ze str. 1

Rada nie podjęła też decyzji,
by uchylić swoją uchwałę i odstąpić od wcześniejszej likwidacji ZS w Szczycie, o co prosili rodzice, skoro rząd wprowadził
w życie ustawę o sukcesywnym
wygaszaniu gimnazjum. Włodarze postawili na swoim – nie ma
ZS w Szczycie, a wszyscy gimnazjaliści zostaną przewiezieni do
Oporowa. Z taką decyzją nie zgadzali się rodzice. Zrobili wszystko, by ich dzieci nie uczyły się
w Oporowie. Porozumieli się
z samorządowcami z Krzyżanowa, którzy chętnie przyjęli 16 gimnazjalistów (6 poszło do Oporowa). Więcej, radni z Krzyżanowa
zadeklarowali, że są gotowi dowozić dzieci ze Szczytu do Krzyżanowa na koszt swojej gminy.
Podczas lipcowej sesji Rady
Gminy Oporów, Michał Kawczyński, zaproponował, aby rada
wystosowała jakieś pismo do
Krzyżanowa. Wniosku nie przegłosowano, nie sprecyzowano też
pytań, jakie miałyby być skierowane do samorządowców z gminy
Krzyżanów. Co ciekawe, do dziś
przewodnicząca komisji oświaty

Agnieszka Wiwała nie zna treści
pisma, a właściwie kilku pism, jakie do gminy Krzyżanów wysłał
w imieniu rady przewodniczący
Marcin Kraśkiewicz.
– Ton pism jest agresywny,
wręcz niekulturalny, pełen zwrotów żądamy, domagamy się, pod
groźbą kary grzywny, więzienia
czyli zastraszania – mówi Tomasz
Jakubowski, wójt gminy Krzyżanów. – Jeśli w gminie Oporów
z rodzicami rozmawiano w taki
sposób jak z nami, to wcale się
nie dziwię, że rodzice się zawzięli
i nie chcą dać dzieci do Oporowa.
Cała korespondencja pomiędzy Radą Gminy Oporów, a Radą
Gminy Krzyżanów i wójtem Tomaszem Jakubowskim z gminy
Krzyżanów była podpisywana
i wysyłana przez przewodniczącego Marcina Kraśkiewicza do
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi. W jednym z pism podnoszono argument, że gmina
Krzyżanów nie może pokrywać
kosztów dojazdu dzieci ze Szczytu. Efektem tego było spotkanie
z rodzicami ze Szczytu. Wójt
Krzyżanowa przedstawił rodzicom stanowisko RIO, ale rodzice zdecydowali, że wolą ponosić

koszty dojazdu, niż dać dzieci do
szkoły w Oporowie.
Tomasz Jakubowski, wójt gminy Krzyżanów nie kryje, że działania samorządowców z Oporowa
go szokują. – Nasze dzieci zabiera gminny autobus z Bedlna do SP
w Szewcach Nadolnych, gmina
Bedlno. Z drugiej strony gminny
autobus podstawia gmina Kutno
i nikomu nie przyszło do głowy,
aby problem zgłaszać do RIO.
– Skoro nasi samorządowcy
z Oporowa rzucają nam kłody pod
nogi, donosząc do RIO, na skutek
czego musimy ponosić koszty dojazdu dzieci do szkoły w Krzyżanowie, uważając że jak będziemy
musieli płacić, to zmienimy zdanie i wyślemy dzieci do Oporowa,
to się pomylili. My na kolanach
o nic ich prosić nie będziemy!
Znaleźliśmy sponsora, resztę
kosztów, po 30 zł miesięcznie dopłacamy sami – mówi Agnieszka Kubiak, przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Szkoły w Szczycie. – Zdecydowaliśmy, że płacimy za dojazdy, gdyż
korepetycje dla naszych dzieci
kosztowałyby więcej.
Rodzice są zaskoczeni, że najpierw samorządowcy z Oporowa

wydawać swoje pieniądze, dopłacamy do dowożenia. Skoro wcześniej byli tacy mądrzy, to niech
teraz pracują teraz społecznie.
Przynajmniej niech zachowają powagę, są dorosłymi ludźmi, niech
nie zachowują się, jak dzieci.
Rodzice przyznają, że na żadne
spotkanie nie przyjdą, gdyż i tak
nie są wysłuchiwani, szkoda więc
ich czasu i zdrowia.

tonpismjest
agresywny,
niekulturalny,pełen
zwrotówżądamy,
domagamysię,
podgroźbąkary
grzywny,więzienia
czylizastraszania.

Debata oświatowa
18 września
Radna Agnieszka Wiwała,
przewodnicząca komisji oświaty zdecydowała, że spotkanie
wszystkich radnych z dyrektorami
szkół i wójtem odbędzie się w poniedziałek 18 września.
– Poprosiłam o pismo, jakie
w imieniu rady wystosował przewodniczący do Gminy Krzyżanów i RIO. Nikt go nam wcześniej
nie pokazał, nie wiemy o co pytał przewodniczący samorządowców z Krzyżanowa – mówi nam
Agnieszka Wiwała.
W gminie Krzyżanów udostępniono nam pismo, a właściwie cztery pisma, jakie przewodniczący
Rady
Gminy
Oporów, Marcin Kraśkiewicz,

Tomasz Jakubowski
wójt gminy Krzyżanów
wmawiali im jak dużo kosztuje
nauka ich dzieci, ile gmina musi
dokładać do oświaty, do szkoły
w Szczycie, a teraz ubolewają
i mają pretensje, że stracili subwencję oświatową.
– Próbowaliśmy rozmawiać
z włodarzami gminy wiele razy,
ale to nie był dialog, tylko monolog. Jak chcą sobie załatać dziurę
budżetową, to niech radni zrzekną
się swoich diet za pracę w radzie
– proponuje Agnieszka Kubiak. –
My broniąc szkoły też musieliśmy

Bedlno|GOk

Klub Krasnala
po raz trzeci

ReklaMa

Żychliński Dom Kultury trzeci rok uruchamia
zajęcia w ramach Klubu Krasnala, przeznaczone
dla rodziców i dzieci w wieku 3-4 lata,
które nie chodzą do przedszkola.

DOROtaGRąBcZeWSka

Lubię nowe wyzwania, lubię
kontakt z ludźmi. Kocham muzykę, również ludową, a moim hobby jest szkic i malarstwo.
Radosław Jędrzejczyk rozpoczął pracę 1 września, a 3 września poprowadził gminne dożynki. Przygrywał i bawił gości
dożynkowych. Jak mówi, już poznał zespoły śpiewacze. – Mieczysław Cichocki prosił, abym
akompaniował mu podczas X
Artystycznych Spotkaniach Seniorów „Czar Jesieni” Pod Patronatem Burmistrza Głowna
i Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych „Komu Piosenkę Komu” w Miejskim Ośrodku
kultury w Ozorkowie. Jesteśmy
po 2 próbach – podkreśla.

Nowy dyrektor chce uruchomić ogniska muzyczne, wprowadzić naukę gry na różnych instrumentach zarówno dla dzieci jak
i dla dorosłych. Zamierza też
wprowadzić zajęcia artystyczne.
– Oczywiście chcę kontynuować wszystkie przedsięwzięcia
wprowadzone do tej pory przez
poprzedniego dyrektora Jolantę Rosół, ale też będę wzbogacać
ofertę o nowe elementy – dodaje.
Warto przypomnieć, że Jolanta
Rosół wygrała konkurs na dyrektora SP w Szewcach Nadolnych.
Ambicją nowego dyrektora
GOK jest, aby sztandarowy produkt gminy Bedlno „Przegląd
Kapel Ludowych” był jeszcze
bardziej atrakcyjny. Planuje zaproszenie nowych kapel, i nowych
zespołów, które w Bedlnie jeszcze
nie gościły. Dorota Grąbczewska

Dorota Grąbczewska

Żychlin|ŻychlińskiDomkultury

Radosław Jędrzejczyk
nowym dyrektorem
dokończenie ze str. 1

wystosował do gminy Krzyżanów
z wiadomością do RIO. Przewodniczący rady domaga się od gminy Krzyżanów m.in. udzielenia
informacji publicznej w postaci
nagrań z obrad sesji Rady Gminy Krzyżanów, przypominając, że
za nieudzielenie informacji grozi
kara grzywny, a nawet więzienia.
Zadziwiające, bowiem jak radny gminy Oporów (zawieszony
radny) Józef Kuras domagał się
przegrania obrad sesji na pendriva, dostał odpowiedź, że gmina
nie ma takich możliwości technicznych. Argument, by biuro
rady kupiło odpowiedni sprzęt ripostował radca Waldemar Kardasz, żądając od radnego, by ten
wskazał paragraf w budżecie. Ale
od gminy Krzyżanów przewodniczący Kraśkiewicz już żąda (tak
pisze w piśmie do UG Krzyżanów
strasząc sankcjami karnymi), by
takowe nagranie samorząd Krzyżanowa przedłożył. Co ciekawe,
w gminie Krzyżanów nagrania
z sesji są archiwizowane przez rok
(zgodnie ze statutem), a w gminie
Oporów kasowane już następnego
dnia po przyjęciu protokołu przez
radę, również zgodnie ze statutem.

Radosław Jędrzejczyk z Żychlina od1wrześniajestdyrektorem
GOkwBedlnie.

Ze względu na remont placówki zajęcia będą na razie odbywać się w salce użyczonej
przez ks. proboszcza Wiesława
Frelka. Trwają zapisy. Liczba
miejsc nieograniczona. Pierwsze
zajęcia zaplanowano już 18 września, od godz. 11.00. Zajęcia są
bezpłatne.
Klub Krasnala na stałe zapisał się do oferty Żychlińskiego
Domu Kultury. Już teraz rodzice
zapisali 25 dzieci. – Nie mamy
ograniczeń dotyczących ilości zapisanych dzieci do Klubu Krasnala, gdyż wiadomo, że w ciągu roku część dzieci choruje, inne
nie mogą się zaaklimatyzować –

mówi Magdalena Rzeźnicka, dyrektor ŻDK. – Na prośbę rodziców zajęcia w Klubie Krasnala
w tym roku szkolnym będą odbywać się trzy razy w tygodniu:
w poniedziałki, środy i piątki,
w godz. 11.00-13.00. W poprzednich latach zajęcia były tylko dwa
razy w tygodniu.
Opiekunem Klubu Krasnala jest Anna Kmieciak. Różnorodność zajęć dla dzieci i ich rodziców sprawia, że zajęcia cieszą
się dużym zainteresowaniem rodziców, którzy mają okazję miło
spędzić czas z dziećmi, a maluchy
powoli przyzwyczajają się do zabawy z rówieśnikami.
dag
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Gmina Bolimów|Podwyżkiod1października

Drożej za wodę i ścieki
Od 1 października
mieszkańców gminy
Bolimów zaczną
obowiązywać nowe,
podwyższone taryfy
za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie
ścieków. Gmina
tłumaczy, że podwyżka
wynika z wyliczeń
kosztów.

Jak tłumaczyła na sesji przewodnicząca rady Aleksandra Kołosowska, do tej pory indywidualni odbiorcy wody (I grupa)
płacili brutto 2,55 zł za 1 m3, zaś
teraz zapłacą 2,50 zł, czyli podwyżka wynosi 25 groszy.

Z kolei stawka za 1 m3 odprowadzonych ścieków wynosiła 3,07 zł, zaś teraz będzie to
3,80 zł. Ci, którzy razem uiszczali opłatę za wodę i ścieki, płacili
5,30 zł, zaś teraz zapłacą 6,30 zł,
co oznacza, że realna podwyżka
wynosi dla nich 1 zł.
– Ostatnio ustalaliśmy taryfy 2
lata temu. Teraz musimy uchwalić nowe, które zaczną obowiązywać od 1 października, a muszą
być przyjęte 30 dni przed terminem obowiązywania – mówił
na sesji wójt Stanisław Linart.
– Chcę powiedzieć, że oczekiwania, zarówno użytkowników kanalizacji, jak i odbiorców wody,
rosną – dodał wójt. Wyjaśnił jednak, że zadaniem gminy podczas ustalania taryf jest działanie
w zgodzie z przepisami prawa,
ale też jak najbardziej oszczęd-

Radny mówił też, że skoro
podwyżki wynikają z wyliczeń,
to wójt i pracownicy urzędu powinni spotkać się z mieszkańcami i przedstawić te wyliczenia.
Z braku wyjaśnień mieszkańcy
mogą mieć pretensje o podwyżki do swoich radnych i sołtysów.
– Konsultacje z mieszkańcami
mają sens, kiedy można coś w ten
sposób zmienić. Tu nie ma dobrowolności: są koszty oraz zużycie
wody i ścieków, które trzeba podzielić na mieszkańców – mówił
wójt.
Nadmieniał też, że dla przeciętnej 4-osobowej rodziny woda
i ścieki zdrożeją o nieco ponad
100 zł za rok. – Uważam, że to
nie jest drastyczna podwyżka. Zastanówmy się czy 100 zł na rok to
jest aż tak bulwersujący temat?
– poddał w wątpliwość wójt. aa

Dlaprzeciętnej
4-osobowejrodziny
wodaiściekizdrożeją
oniecoponad100zł
zarok.
nie. Zapewniał, że podwyżka
wynika z kalkulacji kosztów.
– Przeprowadziłem z mieszkańcami konsultacje po komisji
i chcę powiedzieć, że są mocno
niezadowoleni z tak drastycznej
podwyżki za wodę i ścieki – mówił radny Jan Muszyński. – Nie są
przeciwni, żeby podnieść stawki,
ale nie aż tak – dodał.

Domaniewice|PrzedszkoleSamorządowe

ReklaMa

Sołtysi chcą ostrzegać
swoich mieszkańców

ZBiORyPRyWatneStaniSłaWyFelcZyńSkieJ

Jak już wielokrotnie pisaliśmy,
plan wyjścia naprzeciw oczekiwaniom rodziców i założenia
w gminie przedszkola zarządzanego przez samorząd, powstał
w ubiegłym roku. Ze względu na
problemu ze znalezieniem dyrektora nowej placówki, jej uruchomienie przełożono na rok bieżący.
Ostatecznie misję pokierowania przedszkolem powierzono
wieloletniej dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaniewicach Stanisławie Felczyńskiej. Przez całe
wakacje trwały intensywne prace mające na celu przystosowanie
parteru budynku podstawówki do
potrzeb przedszkola. Trzeba było
wyremontować sale, przebudować łazienki itp. Dodatkowo, zdecydowano się także na położenie
kostki brukowej na podwórku i betonowym boisku.
Z pracami udało się wyrobić
w czasie. Finalny efekt prac 30
sierpnia mogli podziwiać radni i zaproszeni goście. Tego dnia

Hol przedszkola święci ks.proboszczkrzysztofOsiński.

w przedszkolu zorganizowano bowiem sesję Rady Gminy Domaniewice. Była to okazja do zwiedzenia przedszkola i zobaczenia
jak wydano pochodzące z budżetu
gminy ponad 150 tys. zł. Ważnym
momentem było także poświęcenie holu i sal przez proboszcza domaniewickiej parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła ks. Krzysztofa
Osińskiego.
Od 4 września do przedszkola
chodzą już najmłodsi mieszkańcy. – W nocy przed otwarciem
nie mogłam usnąć – przyznaje
z uśmiechem dyrektor Stanisława

Felczyńska. – To jednak nowe wyzwanie, inny rodzaj pracy.
Dyrektor Felczyńska nie ukrywa, że jest mile zaskoczona tym
jak zareagowali najmłodsi, którzy dopiero trafili do przedszkola.
– Myślałam, że będzie płacz jak
trzeba się będzie z rodzicami rozstać, ale, ku mojemu miłemu zaskoczeniu, może ze trzy osoby sobie popłakały.
Do placówki uczęszczać ma
135 dzieci. Zgodnie z zapowiedziami, placówka opiekować
się będzie dziećmi w godzinach
od 7.00 do 17.00.
kl

Jeden z rowerzystów, który często, rekreacyjnie, pokonuje
gruntową drogę wzdłuż rzeki Bzury(wgóręjejbiegu),złowiczado
szosywiodącejdoMaurzyc,zauważyłwsąsiedztwiespiętrzeniaprzy
mościenaBzurzewklewkowieznakinformującyotym,że100metrów
dalejjestdopływrzekiStudwi.–tyleżetonierzekaStudwia,aleSłudwia,
niewielkaróżnica,alezawsze–powiedziałnam–umniewywołujeto
uśmiechnatwarzy,topewniezwykłaliterówka,alepowinnosiętenbłąd
naprawić,boporzecepływająnietylkomieszkańcyłowiczaipowiatu
łowickiego,którzyznająrzeki,aleteżgościezinnychregionówPolski.tb

Kocierzew Płd. |cozalarmowaniemkryzysowym?

Placówka działa już pełną parą
Od początku roku szkolnego
Przedszkole Samorządowe
w Domaniewicach działa
już na całego. Jeszcze
przed końcem wakacji
odwiedzili ją także radni
i zaproszeni goście.

RZuT OKiEm |RZekaStuDWia?

tOMaSZBaRtOS

8

Podczas sesji Rady Gminy
Kocierzew Płd. 30 sierpnia
sołtysi i radni poruszyli
temat alarmowania
kryzysowego w gminie.
Chodziło im o to,
by zabezpieczyć się
na wypadek podobnych
nawałnic, jakie przeszły
w sierpniu przez nasze
tereny.
Przypomnijmy, że podczas
ostatniej nawałnicy szczególnie
ucierpiało jedno z gospodarstw,
gdzie wichura m.in. zerwała blaszany dach budynku inwentarsko-

-składowego. W dodatku elementy konstrukcji budynku spadły
na dach stojącego w pobliżu
domu, robiąc w nim uszkodzenia.
– Czy istnienie możliwość
powiadamiania o zagrożeniach
sołtysów, by mogli ostrzec swoich mieszkańców? – pytał jeden
z sołtysów.
Jak wyjaśniła wójt Agnieszka
Wojda, gmina otrzymuje z Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadomienia o lokalnych
zagrożeniach. Gdyby nad województwo łódzkie zbliżał się kataklizm, a gmina otrzymałaby
o nim ostrzeżenie, to z pewnością
informacja ukazałaby się na stro-

nie gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
– Wdrożenie dodatkowego
systemu powiadamiania mieszkańców wiązałoby się z dużymi
kosztami – tłumaczy sekretarz
gminy Zbigniew Żaczek.
Wójt widzi jednak jeszcze
jedno rozwiązanie. Gmina bierze bowiem udział w programie
„Nowoczesne urzędy”, który co
prawda dotyczy deklaracji podatkowych, ale być może uda się
uruchomić także dodatkowe powiadomienia.
– Będziemy nad tym myśleć,
na razie tego nie ma – zakończyła
dyskusję wójt.
aa

Kocierzew Płd. |najpierwprzepust,potemnakładka

Ta droga musi poczekać

Na sesji Rady Gminy Kocierzew Płd. wójt Agnieszka Wojda
poinformowała, że w tym roku
droga od kościoła w Kocierzewie
Południowym do Kocierzewa Północnego nie zostanie wykonana.
Chodzi o odcinek o długości
pomiędzy 800 a 1.000 metrów.

Gmina już dwukrotnie starała się
o pozyskanie środków na budowę tej drogi z tzw. schetynówek.
Wniosek spełniał wymogi formalne, jednak w rankingu pozostawał
daleko w tyle.
Jak mówi sekretarz Zbigniew
Żaczek, na te chwilę przepust

na rzece Witonii wymaga remontu i musi być wykonany w pierwszej kolejności. Gmina zamierza
przeprowadzić prace remontowe
przepustu w przyszłym roku, dopiero później poszuka finansowania na budowę nakładki na tym
odcinku drogi.
aa
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Żychlin |PożegnanieGrażynyMalinkiewicz

Około 300 osób uczestniczyło
w środę, 6 września,
w uroczystości pogrzebowej
Grażyny Malinkiewicz,
nauczycielki i wieloletniej
dyrektorki Przedszkola
Miejskiego nr 1 w Żychlinie.
Kondukt żałobny wędrował
na cmentarz parafialny
w deszczu – jakby niebo
płakało...
Grażyna Malinkiewicz zmarła 1 września, w wieku 60 lat,
po długiej chorobie. Wiosną tego
roku, z inicjatywy pracowników
przedszkola i rodziców, zorganizowano dla niej bal charytatywny.
To był wyraz szacunku i uznania,
jakim darzyli dyrektor pracownicy i rodzice, bowiem potrafiła
stworzyć w przedszkolu rodzinną
atmosferę. Na przestrzeni lat wychowała kilka pokoleń żychlinian.
Ciało pani Grażyny zostało
skremowane, a prochy umieszczone w urnie. W kościele obok
urny ustawiono jej zdjęcie, zapalono paschał, ustawiono mnóstwo
wieńców i kwiatów, głównie białych. Uroczystościom towarzyszył
sztandar Urzędu Gminy Żychlin.
Mszę pogrzebową poprowadził proboszcz ks. Wiesław Frelek. Proboszcz wspominał, że
osobiście doskonale znał panią
dyrektor, która zawsze dbała, by
w święta Bożego Narodzenia wraz z dziećmi był ksiądz. –
Msza pogrzebowa rozpoczęła się
o godz. 15.00. W kościele katolickim to godzina szczególna – godzina miłosierdzia – podkreślał
ks. Frelek. – Dziękujemy Bogu za
dar życia Grażyny Malinkiewicz.
Dziękujemy za wieloletnią pracę
w przedszkolu. Niech dobro, które zapoczątkowała w sercach wielu dzieci, zaowocuje.
Msza pogrzebowa była też
okazją, podczas której proboszcz
ReklaMa

przypomniał słowa świętego Pawła, że człowiek nie żyje tylko dla
siebie, ale dla innych, tak jak czyniła to pani Grażyna.
Zmarłą pożegnał osobiście burmistrz Grzegorz Ambroziak wraz
z przewodniczącą rady Elżbietą Tarnowską. – Przez 10 lat miałem zaszczyt pracować z Grażyną
Malinkiewicz – mówił burmistrz.
– Żegnam ją jako świetnego pracownika i człowieka, którego
osobiście lubiłem. Obserwowałem jest metody pracy i efekty. Zawsze opiekuńcza, uśmiechnięta.
Praca z dziećmi była jej życiową
misją. Dziękuję, że spotkałem ją
na swojej zawodowej drodze.
To ona włożyła ogromny wkład
w rozwój przedszkola, potrafiła zjednać rodziców, stworzyć
w przedszkolu rodzinną atmosferę, co sprawiło, że rodzice bardzo
chętnie wybierają dla swoich dzieci właśnie tę placówkę. Potrafiła
dobrać świetny zespół pracowników, który otacza maluchy dobrą
opieką. W niebie też jest wiele małych aniołków, które potrzebują troskliwej opieki, którą im zapewni.
Grażynę Malinkiewicz żegnały też koleżanki z pracy. Podkreślały, że żegnają ją nie tylko jako
dyrektora, ale jako koleżankę
i przyjaciółkę, która w przedszkolu była jak dobra mama, która wysłuchała, przytuliła, pocieszyła, ale też i skarciła, jak była
potrzeba.
– Odeszłaś 1 września, w dniu
rozpoczęcia roku szkolnego. To ty
tego dnia powinnaś witać pracowników, dzieci i rodziców w progu
przedszkola – mówiła Ewa Florczak, p.o. dyrektora, przyjaciółka zmarłej. – Dziękujemy za to,
że czas spędzony z tobą był czasem w barwach malowany. Nie
sposób słowami wyrazić naszego smutku. W sercach pozostanie
pustka i łzy w oczach. Śpij spokojnie Grażynko!
dag

GOkBeDlnO

Praca z dziećmi
była jej misją

uczestnicy Narodowego Czytania „Wesela” wGminnymOśrodkukulturywBedlnie.

Bedlno |Ogólnopolskaakcjanarodowegoczytania

20 osób czytało „Wesele”

Gminna Biblioteka Publiczna
w Bedlnie włączyła się 2 września, po raz 3., w akcję Narodowego Czytania. W tym roku w całej
Polsce rozbrzmiały słowa Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele”.
W role postaci z „Wesela” wcielili się nauczyciele i dzieci ze szkół
podstawowych w Pniewie, Bedlnie, Żeronicach, Szewcach Nadolnych, młodzież z miejscowego

gimnazjum, szkół średnich, panie
i pan z zespołu śpiewaczego Żeroniczanki oraz czytelnicy biblioteki.
Czytających było aż 20. W poszczególne role wcielili się: Pani
Młoda – Karolina Jaros, Pan Młody – Dawid Krakowiak, Poeta
– Maciej Dzięgielewski, Gospodarz/Ksiądz – Mieczysław Cichocki, Gospodyni – Aneta Jaros, Maryna – Paulina Krzewicka, Radczyni

– Krystyna Bajerska, Klimina/Chochoł – Alina Gasik, Czepiec/ Marysia – Marianna Dębowska, Dziennikarz – Wawrzonkowska Elżbieta
oraz Janina Vollemberg, Stańczyk
– Elżbieta Banasiak, Wernyhora
– Jolanta Rosół, Rycerz – Renata
Golis, Isia – Antonina Bogdańska,
Staszek – Dominika Przybysz, Jasiek – Jakub Prośniewski, Rachela
– Angelika Gawryszczak, Hanecz-

ka/ Kuba – Monika Karpińska, Zosia/ Czepiec – Dorota Karpińska.
– W przemiłej atmosferze i dobrym towarzystwie niepostrzeżenie minęły dwie godziny. Mamy
nadzieję na spotkanie w następnym
roku w jeszcze szerszym gronie
– relacjonuje dyrektor ośrodka kultury Jolanta Rosół. Każdy z czytających otrzymał w podziękowaniu
egzemplarz „Wesela” . opr. mak

Oporów |PożegnaniewieloletniejradnejMirosławyGościniak

Pomagała ludziom, by żyło się im lepiej
W sobotę, 2 września,
w ostatnim pożegnaniu
Mirosławy Gościniak
wzięli udział jej rodzina,
przyjaciele, mieszkańcy
Skórzewy i znajomi.
Zmarła po długiej chorobie.
W grudniu skończyłaby 70 lat.
Mowę pożegnalną wygłosił Kazimierz Traczyk, dziś emerytowany
nauczyciel i dyrektor SP w Mnichu, były radny gminy Oporów.
Mirosława Gościniak była radną gminy Oporów przez kilka kadencji. Funkcję sołtysa sprawowała przez 25 lat, co potwierdza, że
cieszyła się w społeczeństwie do-

brą opinią. Była osobą inteligentną, ceniącą sobie prawdę i sprawiedliwość. Była uczciwa, jako
radna aktywna. Dobro gminy leżało na sercu. Nie bała się głośno wyrażać swoich poglądów
i opinii, wskazywać na nieprawidłowości. Oczywiście nie była lubiana przez decydentów, którym
wytykała błędy. Przez całe życie
podejmowała różne inicjatywy
społeczne, aby ludziom żyło się
lepiej. Wyłuszczył to podczas pogrzebu Kazimierz Traczyk.
– Mirosławę Gościniak, jako
młodą kobietę, poznałem w szkole w Mnichu, gdzie byłem nauczycielem, a później dyrektorem – mówi. – Nasze dzieci razem

chodziły do klasy. Wtedy był problem z zakupem butów, które były
na kartki. Pani Mirosława zadeklarowała, że pomoże. Swoimi
ścieżkami załatwiła kilkadziesiąt
par butów, które przyjechały do
szkoły. To dzięki jej inicjatywie,
jako sołtysa, zorganizowała lokalną społeczność, która zwoziła tłuczeń na drogę. Tak długo zabiegała u różnych decydentów, aż na
drodze w Skórzewie położono asfalt, później wyprosiła u włodarzy
gminy i MZK, by do Skórzewy
jeździł autobus. Dzięki jej inicjatywie Skórzewa, jako jedna z pierwszych miejscowości w gminie
miała wodociąg, była stelefonizowana. Internet na wsi to też jej za-

sługa. Mirosława nigdy nie ustępowała, dotąd drążyła problem,
aż go skutecznie rozwiązała. Gdy
ją wyrzucali drzwiami, wchodziła przysłowiowym oknem. Gdyby nie jej zaangażowanie, mieszkańcy Skórzewy być może nadal
by brnęli w błocie, wodę przez
wiele lat nosiliby w wiaderkach
i nie mieliby skąd zadzwonić. Była
świetną radną. Robiła wszystko,
by ludziom żyło się lepiej. Broniła szkoły w Szczycie. Głośno wyrażała swoje zdanie, krytykowała
decydentów, którzy popełniali błędy. Rządzący jej nie kochali.
Za to na długo pozostanie w pamięci wielu zwykłych mieszkańców.
Dorota Grąbczewska
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Oświadczenia
majątkowe

Punkt zapalny

władz gminy Sanniki. str. 14-15

Gminy Łowicz i Bielawy|Sanepidwydałkomunikat,któryniedotarłdomieszkańców

Bakterie coli w wodociągach
dokończenie
ze str. 1 NŁ i str. 4
wydania dla Żychlina

Sławomir mucha, dyrektor
Sanepid w Łowiczu

Prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenia wody mogło być
rozszczelnienie wodociągu na
skutek prac przy budowie kanalizacji.
Mimo to, są mieszkańcy, którzy rozważają możliwość wniesienia zawiadomienia do prokuratury o niedopełnieniu obowiązków
przez funkcjonariusza publicznego – ostateczną decyzję podejmą
na zebraniu sołeckim.
Popłoch na wsi
Mieszkanka Zawad powiedziała nam, że brak informacji wywołał na wsi dezorientację i panikę.
– Stanęły jakieś beczki z wodą,
które w dodatku nie były oznakowane, strażacy rozwozili wodę
do picia. Ludzie nie wiedzieli, co
się dzieje, myśleli że jakaś wojna
idzie – mówi nam Monika Śmiałek.
Sołtys Waldemar Tylec zapewnił, że kartka krążyła po jego wsi,
gdyż sam widział jak była przekazywana między sąsiadami. Przyznaje, że to nie on je rozpowszechnił, gdyż był akurat w pracy, ale
zapewnia, że pod jego nieobecność, kartki na wieś dowiózł konserwator stacji uzdatniania wody,
odpowiedzialny za ten rejon.
Tłumaczy, że mogło się zdarzyć, że do kogoś kartka nie dotarła, w przypadku, gdy nikogo w
domu nie było i została przekazana dalej. Przyznaje też, że zbiorniki początkowo nie były opisane,
ReklaMa

Dotejpory
nieodnotowaliśmy
zatruciazwiązanego
zespożyciem
skażonejwody.

co zostało szybko naprawione. –
Sytuacja nas zaskoczyła, nikt nie
był na to przygotowany – komentuje sprawę sołtys.
Nikt się wodą nie zatruł
Wójt Andrzej Barylski powiedział nam, że w poniedziałek
próbki zostały pobrane do ponownego badania. Nazajutrz dyrektor
Sławomir Mucha mówił nam, że
wyniki badań pobranych przez
dostawcę wody nie są jeszcze znane.
Nadmienił, że niezależnie od
nich, Sanepid pobierze własne
próbki i wyśle je do laboratorium
w Skierniewicach. Gdy wyni-

ki badań dadzą potwierdzenie,
że woda jest już wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych,
wówczas pojawi się informacja na
stronie PSSE w Łowiczu, a komunikat o zakazie spożywania wody
zostanie odwołany.
– Bakterie mogą skutkować dolegliwościami żołądkowymio. Do
tej pory nie odnotowaliśmy jednak zatrucia związanego ze spożyciem skażonej wody – uspokaja
dyrektor Sławomir Mucha.
Bakterie w ujęciu
wody w Oszkowicach
Podobna sytuacja, jaka ma miejsce w Zawadach, wystąpiła także

na terenie gminy Bielawy. Tutaj
problem dotyczy wsi zaopatrywanych z ujęcia w Oszkowicach.
Pomimo podjętych działań naprawczych (dezynfekcji sieci), poniedziałkowe badania wody, jak
informuje wójt Sylwester Kubiński, wykazały jeszcze obecność
bakterii – już poza samym ujęciem
wody, ale na odcinku wodociągu
od Oszkowic do Soboty. Zlecono
chlorowanie sieci.
Komunikaty o zakazie spożywania wody z ujęcia w Oszkowicach zostały zamieszczone pod koniec sierpnia na stronie internetowej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu oraz w

Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Bielawy. Woda z wodociągu
została dopuszczona do używana do
celów gospodarczych. Do sołectw
dostarczono też kartki informujące
mieszkańców o sytuacji. Pobranie
kolejnych próbek zapowiedziano na
czwartek 14 września, a ich wyniki
mają być znane w piątek.
Po pierwszym sygnale o problemie, mieszkańcy Oszkowic
otrzymali wodę pitną w butelkach.
W ramach dotychczasowych działań naprawczych przeprowadzono dezynfekcję ujęcia, wyłączono
dwie pompy tłoczące wodę do sieci w hydroforni Oszkowice, a wodę
dostarczano ze Stacji Uzdatniania

Wody w Starym Waliszewie, profilaktycznie zalecając jej przegotowanie przed spożyciem.
We wtorek 12 września w nowym ogłoszeniu adresowanym do
mieszkańców wójt przypomniał
o konieczności wcześniejszego
przegotowania wody używanej
do celów spożywczych. Zalecenie
dotyczy miejscowości: Bielawy,
Bielawska Wieś, Borów, Borówek,
Brzozów, Drogusza, Emilianów,
Helin, Łazin, Marianów, Marywil,
Stare Orenice, Oszkowice, Piaski Bankowe, Stare Piaski, Seligi,
Sobota, Trzaskowice, Walewice,
Zgoda i Żdżary. Komunikat obowiązuje do odwołania. Do szkół
w Oszkowicach i Sobocie dowozi się wodę pitną w baniakach. Jak można wnioskować z
komentarza, jaki odebraliśmy za
pośrednictwem naszego serwisu
internetowego, nie wszędzie informacja o problemie dotarła na czas
i u 4-miesięcznego dziecka wystąpiły dolegliwości pokarmowe
mogące być następstwem spożycia wody z bakterią coli. Mając
na uwadze bezpieczeństwo własne i najmłodszych warto pamiętać o tym, że nawet gdy zadbamy
o to, by nie pić wody kranu, to może
ona trafić do organizmu w sposób
niezamierzony np. w trakcie kąpieli czy mycia zębów. Dlatego także
przed kąpielą, zwłaszcza malucha,
wodę warto przegotować. aa, ewr
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Gmina Bielawy|Drogapowiatowawrozsypce

Starosto, przejedź tą drogą!

Żebyzmodernizować
wszystkiedrogi
powiatowe
natymterenie,
trzebabywydaćnato
17,5milionazłotych.

ElżBiETa wOlDaN
-ROMaNOwicZ
ela.woldan@lowiczanin.info

Droga jest w bardzo złym stanie na całej długości. Dramatycznie nierówna, po opadach gęsta od
kałuż tak, że podczas jazdy ryzykowne jest już przekroczenie na
niej prędkości 30 km/h.
– Robiliśmy już wszystko, by
zainteresować powiat tą drogą.
Ubiegłej jesieni przywieziono
trochę piasku, a wyrównywanie
dziur wyglądało tak, że jeden facet dwie łopatki sypał do dziury
a drugi gumofilcem to pougniatał i pojechali. Na drugi dzień
spadł deszcz i wszystko się powymywało. Wiosną, bodajże
w marcu, udaliśmy się z delegacją z Rady Sołeckiej z Piask i radnym z Oszkowic do starostwa, ale
nic się nie poprawiło. Ja robię co
mogę, rozmawiam z radnymi powiatowymi z naszej gminy, ale to
wciąż nic nie daje. Tą drogą cztery
razy dziennie jeździ autobus, jeżdżą samochody z mleczarni i kierowcy regularnie skarżą mi się na
fatalny stan nawierzchni. Ja rozumiem, że tej drogi nie ma w planie
inwestycyjnym i nie wymagam
dla niej nakładki asfaltowej, choć
byłoby dobrze, gdyby ją zrobili. Nam chodzi przede wszystkim
o załatanie dziur i wyrównanie.
Wystarczy 4-5 łódek destruktu
czy grubszego tłucznia, byle nie
żwirku – mówi Jerzy Wiśniewski.
ReklaMa

Niestety, o czym już na łamach NŁ pisaliśmy, według szacunków Powiatowego Zarządu
Dróg i Transportu w Łowiczu, na
samo uzupełnienie ubytków w nawierzchni destruktem trzeba by
wydać 300 tys. zł, a takich środków na jedną tylko drogę powiat
nie ma z czego wygospodarować.
Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Jacek Chudy, z zawodu
leśniczy, jest częstym użytkownikiem wspomnianej drogi (zwłaszcza teraz, gdy okoliczne lasy trzeba porządkować z połamanych po
nawałnicy drzew) i jak mówi – doskonale orientuje się w jej stanie.
Zna bolączki okolicznych mieszkańców i monitoruje o poprawę
nawierzchni czy to na posiedzeniach zarządu, czy w ZDiT.
– Trzymam rękę na pulsie, ale
nie mamy takich środków, by tę
drogę zasypać materiałem za 300
tysięcy. Jak mamy jakieś możliwości, to w ramach bieżącego
utrzymania dróg braki uzupełniamy, wiem, że jest to kropla w morzu potrzeb. Wszyscy wiemy, że
w Piaskach Bankowych buduje
się zakład zagospodarowania odpadów komunalnych i 40-tonowe
ciężarówki, które zwoziły piasek
na podwyższenie terenu o półtora metra doprowadziły te drogę do
ruiny – mówi Jacek Chudy.
Radny powiatowy liczy na
to, że po wybudowaniu zakładu
Związek „Bzura” zaangażuje się
w położenie na przedmiotowej
drodze nakładki asfaltowej, gdyż
dobry dojazd po prostu będzie

elŻBietaWOlDan-ROManOWicZ

Wobec fiaska dotychczasowych starań
okolicznych mieszkańców, rad sołeckich i radnych
gminnych z tego terenu o poprawę stanu
drogi powiatowej Oszkowice – Piaski Bankowe,
radny Jerzy Wiśniewski ponownie apeluje,
by chociaż połatano ją destruktem czy tłuczniem,
zanim stanie się zupełnie nieprzejezdna.

Droga powiatowa Oszkowice – Piaski Bankowe.Stannawierzchninapiątek8września.

mu niezbędny w trakcie bieżącego funkcjonowania – natomiast
o żadnych zapewnieniach ze strony ZM, czy też toczonych w temacie rozmowach Jacek Chudy nie
chce się wypowiadać. Zresztą, potencjalna nowa nakładka jawi się
w perspektywie dalszej niż najbliższe miesiące, kiedy to uciążliwości związane z jazdą po złej
drodze mogą się tylko jeszcze zintensyfikować w czasie jesiennych
słot i zimą. Dlatego, licząc na rozwagę i odpowiedzialność Zarządu
Powiatu oraz ZDiT w Łowiczu,
radny gminny Jerzy Wiśniewski
za naszym pośrednictwem ponawia kierowane do nich prośby
i apele zdesperowanych mieszkańców i kierowców, by do poprawy stanu nawierzchni dopro-

wadzić możliwie jak najszybciej.
Na poniedziałek, 11 września dyrektor ZDiT w Łowiczu Zenon
Dąbrowski nie był nam w stanie
powiedzieć ,czy i jaki zakres prac
możliwy będzie do wykonania
w tym sezonie w ramach bieżącego utrzymania dróg na powiatówce Oszkowice – Piaski Bankowe.
Nie ta jedna droga
jest zła
Rozmowę na tematy drogowe
z członkiem Zarządu Powiatu Łowickiego Jackiem Chudym wykorzystaliśmy także do zapytania go
o możliwość poprawy poboczy
przy wąskiej drodze powiatowej z
Soboty do Bąkowa, gdzie na skutek ubytków i znacznej różnicy poziomów między poboczem a jezd-

nią, bardzo problematyczne jest
mijanie się samochodów, zwłaszcza ciężarowych lub ciągnika rolniczego z innym pojazdem. Zwrócił
nam na to uwagę mieszkaniec Soboty już kilka tygodni temu.
Radny Chudy zapewnia, że zna
sytuację także i tej drogi. Mówi,
że jego marzeniem była realizacja dużego zadania drogowego,
finansowanego ze środków rządowych, a obejmującego remonty 8,5 km dróg od Waliszewa
do Bielaw (z budową chodnika
w Psarach) i dalej do Soboty wraz
z remontem nawierzchni w rynku i poszerzeniem drogi do Bąkowa i Zdun. Niestety, w styczniu
br. wniosek powiatu złożony do
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odpadł z powodu braków for-

malnych, których nie pozwolono
starostwu uzupełnić (chodziło o
brak pozwolenia na budowę, które nie jest wymagane do przeprowadzenia remontu, czyli położenia
nowej nakładki asfaltowej i dlatego
go nie było w dokumentach).
– Bardzo żałuję, że tak się stało,
bo te 8,5 kilometra rozwiązałoby
wiele problemów z zakresu bezpieczeństwa. Niestety, nie pozwolono
nam uzupełnić tego wniosku –
mówi radny Jacek Chudy. W jego
opinii, gdy będzie ogłoszony nowy
nabór do programu rozwoju infrastruktury drogowej, uzupełniony
wniosek o te drogi warto złożyć
ponownie.
– Kilka lat temu przeprowadziłem inwentaryzację dróg powiatowych na tym terenie i obliczyłem,
że żeby zmodernizować wszystkie, trzeba by wydać na to 17,5 miliona zł. Trochę się od tego czasu
zmieniło, ale wiadomo, że potrzeby nadal są bardzo duże. Chciałoby się mieć worek pieniędzy, ale
i tak na miarę posiadanych środków uważam, że gospodarujemy
nimi dobrze. Realizowane są ważne inwestycje dla mieszkańców
powiatu, że wspomnę tylko o remoncie interny (w łowickim szpitalu – przyp. red.) czy Stanisławowa – podsumowuje Jacek Chudy,
który przy okazji każdorazowej
obecności na sesjach Rady Gminy
Bielawy, podobnie jak drugi radny powiatowy z gminy Wojciech
Miedzianowski, wysłuchuje skarg
na stan powiatówek.
Trudno zresztą dziwić się
mieszkańcom, którzy na co dzień
zajeżdżają swoje auta na wyrwach
i ciągnących się kilometrami nierównościach. 
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Aktualności
Aparaturę też mam…
Ciągle odzywają się demony.
Także rodzimego chowu. Nawet
w tak refleksyjnym czasie, jakim
jest początek września, kiedy prawie 80 lat temu Wojsko Polskie
stawiało niezwykle mężny opór
niemieckiemu najeźdźcy, nie mającemu skrupułów nawet w zabijaniu kobiet, dzieci i starców.
Także w mordowaniu rannych
w polowych szpitalach, o czym
przypomina cmentarz w Rybnie.
Państwo Polskie i Polacy mieli przestać istnieć. Takie były założenia Adolfa Hitlera, który swą
retoryką porwał większość Niemców. W sukurs w niszczeniu Polski
i Polaków przyszedł mu inny mega-bandyta XX wieku, Józef Stalin, który w 17 dni po Niemcach
najechał Polskę z drugiej strony.
I też nie miał najmniejszych skrupułów, a polską inteligencję i kadrę oficerską postanowił totalnie
unicestwić. I o tym wszystkim należy pamiętać. Wrzesień jest po
temu najlepszą okazją.
W minioną niedzielę miałem okazję być w Walewicach,
gdzie składano hołd poległym
tam żołnierzom w Bitwie nad
Bzurą. Szczególnie kawalerzystom z 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Piękna oprawa, polowa msza święta, podczas której
ks. Piotr Nowak, proboszcz parafii w słynnym Tumie pod Łęczycą, wygłosił wzruszającą, patriotyczną homilię. Odnoszącą
się też do współczesnej Europy,
w której nadającym ton rządom,
a także ich usłużnym urzędnikom
w Unii Europejskiej (z naszymi –
co przykre – przedstawicielami,
ReklaMa

choćby Donaldem Tuskiem czy
Elżbietą Bieńkowską – to ta od
klimatu i pogardy dla tych, którzy pracują za mniej niż 6 tysięcy) tak ością w gardle utknął polski patriotyzm.
W Walewicach, gdzie rozgrywano również duże zawody
jeździeckie, pojawili się przedstawiciele władz Łowicza z burmistrzem i tylko częściowo
powiatu, choć to uroczystości bardziej powiatowe niż miejskie. Zabrakło choćby starosty, który z tak
wielką determinacją pozbywał się
z Łowicza Jacka Chołuja. Może
krępował się spojrzeć mu w oczy?
A Jacek Chołuj – obecny szef olbrzymiego gospodarstwa rolno-hodowlanego, łącznie ze słynnym pałacem, po latach stagnacji
i zaniedbań stawia ten walewicki
biznes na nogi. Zarówno od strony gospodarczej (co najistotniejsze), jak też promocji turystycznej.
Nie zjawiło się też na uroczystościach szefostwo Rady Powiatu, zarówno przewodniczący,
jak i jego zastępczyni, działaczka PSL z Chąśna, która być może
przeżywała jeszcze „nalewkową”
wpadkę (mówiło się o tym nawet
w ogólnopolskich mediach) na
tzw. Biesiadzie Łowickiej.
Ten
bimbrowniczo-nalewkowy interesik na imprezie
w Maurzycach pewnie wielkiego dochodu nie przyniósł, za to
przyniesie straty (bo obrotne gospodynie z KGW Chąśno kary
raczej nie unikną) i stał się wielką kompromitacją. Przewrotnie
wykorzystywaną przez organiza-

torów z władz powiatu, niestety,
politycznie. Po pierwsze mało eleganckie, delikatnie ujmując, było
sugerowanie, że kontrola (jak
najbardziej zasadna i uprawniona) to efekt „dobrej zmiany”.
Jakby wcześniej takich kontroli
nie było. Po drugie sugerowanie,
wręcz namawianie kół gospodyń
do zbojkotowania kolejnej imprezy, tym razem organizowanej
przez miasto. Bo podobno należy
solidaryzować się z tymi, którzy
łamią prawo. Może nawet zrobić
zrzutkę na poczet kary. Wreszcie z powodu rzekomej kontroli konkursowych zalewajek przez
Sanepid. Jak wiadomo między
władzami powiatu, opanowanymi przez PSL plus jednoosobowo
PO, a władzami miasta, którym
zawsze było bliżej do PiS-u, wielkiej miłości nigdy nie było. Wiele
kół dało się nabrać na tę retorykę
i z Księżackiego Jadła się wycofało. Na szczęście znalazło się kilka,
które w porę zorientowały się, że
to małostkowa polityczna hucpa.
A na koniec trochę humorystycznie. Otóż w czasach głębokiego PRL-u, kiedy nawet posiadanie
bimbrowniczej aparatury było
nielegalne, u jednego z ludowych
działaczy Ziemi Łowickiej milicjanci takie urządzenie wytropili.
W łowickim sądzie kuty na cztery nogi oskarżony w ostatnim słowie stwierdził: – Niech mnie Wysoki Sąd skarze też za gwałt…
– Jak to??? – dziwi się pani sędzia.
– Ano tak – odpowiada oskarżony. – Przecież aparaturę też mam.
Jak by Wysoki Sąd sobie życzył,
mogę nawet pokazać. 

Bzura |SpinningowysukceswędkarzazPZWłowicz

Stanisław Brener
mistrzem okręgu
Wędkujący od wielu
lat, odnoszący również
wcześniej wędkarskie
sukcesy, Stanisław Brener
z łowickiego koła Polskiego
Związku Wędkarskiego
wygrał Mistrzostwa
Okręgu Skierniewice
w wędkarstwie
spinningowym i będzie
reprezentował okręg
na Mistrzostwach Polski
w dniach 5-8 października
na Zalewie Sulejowskim.

Drugą turę Mistrzostw Okręgu Skierniewice w wędkarstwie
spinningowym rozegrano w niedzielę, 3 września, na Bzurze,
w okolicach Witkowic w gminie
Młodzieszyn w powiecie sochaczewskim.
Wędkarze, którzy brali udział w
pierwszej, czerwcowej turze zawodów, mieli czas na potwierdzenie
swojego udziału do godziny 6.30
rano. Następnie odbyło się losowanie sektorów, a od godziny 7.00
do 11.00 odbywało się łowienie.
Pogoda tego przedpołudnia wędkarzy nie rozpieszczała. Już ok.
godziny 8.00 zaczął padać deszcz,
co znacznie utrudniało wędkowanie. Zawodów jednak nie przerwano, wędkarze stwierdzili, że nie
ma takiej potrzeby. Tego dnia łowiono głównie okonie, ale trafiały
się także szczupaki.

PZWłOWicZ

KRóTKO i NA TEmAT|FelietOnnieZaleŻny
kRZySZtOFMiklaS

Stanisław BrenerzłowickiegokołaPZWwygrałMistrzostwaOkręgu
Skierniewicewwędkarstwiespinningowym.

Po pierwszej turze prowadził
Stanisław Brener z łowickiego
koła, który utrzymał prowadzenie
po obydwu turach, łowiąc w drugiej jednego szczupaka i dwa okonie.
Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco. Pierwsze miejsce zajął reprezentujący łowickie koło PZW Stanisław
Brener. Drugie miejsce zajął Marcin Wyderka z koła PZW Rawa
Miasto, a trzecie Jarosław Szkop
z Klubu „Złota Rybka” ze Skierniewic. Pierwsza trójka została nagrodzona pucharami, upominkami i dyplomami. Po zakończeniu

zawodów na zawodników czekał
ciepły posiłek.
wkrótce kolejne
zawody
Zarząd Koła PZW Łowicz zaprasza wszystkich członków koła
na towarzyskie zawody spławikowe, które odbędą się w niedzielę, 17 września, na zalewie za
Laskiem Miejskim w Łowiczu. Zapisy uczestników będą prowadzone
do godziny 7.00 w dniu zawodów.
– Dopuszczamy wędkowanie batem lub wędką z kołowrotkiem
do 7 metrów (bez tyczek) – informują organizatorzy.
opr. mak
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Okolice Łowicza |RajdśladamiMariiWalewskiej

Piknik na osiedlu Kostka cieszyłsięśrednimpowodzeniemzuwagi
nanienajlepsząpogodę,dziecijednakbawiłysięświetnie.

Łowicz |PiknikRodzinnynaos.kostka

Atrakcji dużo,
ale tłumów nie było
Zarząd osiedla Kostka, wespół
z Łowicką Spółdzielnią Mieszkaniową, zorganizował w piątek,
1 września, Piknik Rodzinny. Ponieważ pogoda nie była najlepsza, tłumów nie było, ale najmłodsi mieszkańcy osiedla i tak dobrze
się bawili. W tym roku piknik odbył się nie przy Ośrodku Sportu
i Rekreacji, ale na terenie osiedla
– przy nowym placu zabaw w rejonie bloków 20, 21, 22.
Program dla dzieci przygotowało Pogotowie Artystyczne Joanny
i Marcina Gałki-Walczykiewicz
(finansowała spółdzielnia), był
też pokaz zumby w wykonaniu
pań ze Studia Rampa, które działa
nieopodal – w pomieszczeniach,
gdzie przed laty mieściła się restauracja.
Dużo radości sprawiła też wizyta zawsze oczekiwanych przez
dzieci strażaków oraz grillowy
poczęstunek. Ponadto policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Łowiczu starali się przekazać
dzieciom i rodzicom wiedzę dotyczącą tego jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Opowiadali też
o zasadach jazdy rowerem po ulicach i chodnikach. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu razem ze Zbigniewem Bródką
ReklaMa

pokazali wyposażenie samochodu
ratowniczo-gaśniczego, którym
przyjechali, opowiedzieli do czego służą poszczególne urządzenia
oraz zaprezentowali na fantomie
podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Można było też
spróbować na fantomie swoich sił
w masażu serca.
Podczas pikniku zarząd osiedla
zachęcał, by podzielić się starymi
zdjęciami, które będą wykorzystane na przyszłorocznej imprezie
z okazji 60-lecia osiedla.
Zdjęcia można nadsyłać poprzez e-mail: osiedlekostka@
gmail.com lub przez profil na Facebooku. – Zachęcamy do przejrzenia starych albumów rodzinnych i wyszukania zdjęć naszego
osiedla z dawnych lat. Pokażcie
je nam. Pragniemy stworzyć obraz naszego osiedla z czasów, gdy
ono powstawało i nabierało blasku – zachęcał wiceprzewodniczący zarządu osiedla Paweł Pięta. Osiedle Kostka w Łowiczu jest
najstarszym osiedlem w Łowiczu
wybudowanym przez Łowicką
Spółdzielnię Mieszkaniową. mak
Zapraszamy do obejrzenia
galerii zdjęć z pikniku na stronie
www.lowiczanin.info.

200. rocznica śmierci
hrabiny Marii
z Łączyńskich
Walewskiej była okazją
do przypomnienia
tej barwnej postaci,
a zarazem bliższego
zapoznania się
z regionem i jego
historią.

Z okazji tej skorzystali uczestnicy rowerowego rajdu zorganizowanego 2 września przez oddział
PTTK w Łowiczu, Stadninę Koni
w Walewicach i Urząd Miejski
w Łowiczu.
Główna trasa rajdu wiodła ze
Starego Rynku w Łowiczu przez
Kiernozię, Złaków i Sobotę do
Walewic, a następnie z powrotem
do Łowicza – było to ok. 75 km.
Uczestnicy zwiedzili m.in. pałac
i kościół w Kiernozi oraz park
i pałac w Walewicach. Ci, którzy nie czuli się na siłach, by pokonać taką trasę, zdecydowali się

PttkłOWicZ

MaRcinkucHaRSki

Rowerami do Kiernozi i Walewic

uczestnicy rajdu u celu–przedpałacemwWalewicach.

na krótszą wersję i pojechali bezpośrednio z Łowicza do Walewic. Wpisowe na rajd wpłaciło 78
osób, w rzeczywistości frekwencja była znacznie mniejsza, na co
mogła mieć wpływ niesprzyjająca pogoda. Na szczęście nie dla
wszystkich była ona problemem.
– Do tej pory brałem udział wyłącznie w spływach kajakowych
PTTK, ale tym razem stwierdziłem, że trzeba spróbować czegoś

Łowicz|akcjaSzlachetnaPaczka

Potrzebni wolontariusze
Karolina Antoniak,
liderka tegorocznej
akcji Szlachetna Paczka
na terenie Łowicza
i Ziemi Łowickiej,
poinformowała nas,
że dobiega końca proces
rekrutacji wolontariuszy,
którzy wezmą udział
w tym przedsięwzięciu.
W sumie po apelu m.in. w
Nowym Łowiczaninie 31 osób
zgłosiło chęć społecznej pracy, nie wszystkie jednak zdecy-

dowały się ostatecznie włączyć
się w akcję, m.in. po zapoznaniu
się z zakresem obowiązków, które spoczywać będą na nich, jak
i z powodu ograniczeń czasowych. – W tej chwili mamy 17
wolontariuszy, którzy już są po
rozmowach i zaliczyli tzw. szkolenie wdrożeniowe, czyli kilkugodzinne szkolenie przygotowujące
ich do pracy. Brakuje nam jeszcze
minimum 5 wolontariuszy i zależy nam, aby jak najszybciej te osoby się do nas zgłosiły – powiedziała nam Karolina Antoniak.
Osoby zainteresowane zaangażowaniem się w Szlachetną
Paczkę mogą zgłosić swój udział

nowego – mówił nam Dariusz Lesiak, uczestnik rajdu.
Komandorem rajdu był Adam
Szymański, a jego zastępcą Karol
Dąbrowski.
Urodzona 7 grudnia 1786 roku
w Kiernozi Maria Walewska była
córką Ewy Zaborowskiej i Mateusza Łączyńskiego herbu Nałęcz.
W wieku 18 lat wyszła za mąż za
szambelana Anastazego Walewskiego z Walewic. Najbardziej

znana jest oczywiście z gorącego romansu z cesarzem Napoleonem Bonaparte, który obdarował
ją oraz jej dwóch synów pałacem
w Paryżu. Później wyszła za mąż
za marszałka Francji Filipa Antonia d’Ornano, z którym miała trzeciego syna. Zmarła 11 grudnia 1817
r. w Paryżu, w wieku 31 lat. Jej serce spoczywa na Père-Lachaise, natomiast ciało zostało sprowadzone
i pochowane w Kiernozi.
tm

w akcji poprzez stronę www.superw.pl i wejście w odpowiednią zakładkę, gdzie trzeba umieścić m.in. swoje dane personalne
i kontakt telefoniczny. Karolina
Antoniak zapewnia, że w ciągu
48 godzin po wpłynięciu do niej
zgłoszenia oddzwoni do osoby,
która się zgłosi, aby umówić się
na rozmowę rekrutacyjną. Podkreśliła jednak, że ze zgłoszeniem należy się spieszyć. Potencjalni kandydaci muszą wziąć
bowiem udział w szkoleniu
wdrożeniowym, które odbędzie
się najprawdopodobniej 30 września w Skierniewicach.
Osoby, które myślą o zaangażowaniu się w akcję, powinny jednak
wiedzieć, że bycie wolontariuszem
w Szlachetnej Paczce oznacza spore zaangażowanie. Na jednego wo-

lontariusza przypadają bowiem
trzy zgłoszone do pomocy rodziny. Wolontariusz musi każdą z nich
dwukrotnie odwiedzić, aby przeprowadzić wywiad i poznać jej sytuację materialną oraz oczekiwania
dotyczące pomocy. Po czym wolontariusz jest w kontakcie z rodziną, aż do czasu finału, gdy to pobiera z magazynu przeznaczoną
dla niej paczkę i dowozi ją w towarzystwie darczyńcy (jeśli rodzina
wyrazi na to zgodę).
– Bycie wolontariuszem Szlachetnej Paczki wymaga sporego
zaangażowania czasu, jak i pracy,
bo wolontariusz musi wprowadzić
szereg informacji na arkusze dotyczące rodziny, z doświadczenia
jednak wiem, że praca ta przynosi ogromną satysfakcję – zachęca
Karolina Antoniak.
tb
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Gmina Sanniki |Oświadczeniamajątkowezarok2016

Ile na czym zarobili
urzędnicy i radni

Kontynuujemy cykl tekstów poświęconych
oświadczeniom majątkowym, które składali
– według stanu na koniec grudnia 2016 roku
– samorządowcy z naszego regionu. Tym razem
dotyczą one władz i radnych gminy Sanniki.
 Wójt gminy Sanniki Gabriel Wieczorek w oświadczeniu majątkowym za 2016 r. wykazał zgromadzone oszczędności
w wysokości 25 tys. zł (tyle samo
co rok wcześniej), w tym saldo konta Inteligo 4.657,10 zł (poprzednio: 1.288,52 zł). Wykazał
też współwłasność mieszkania
o pow. 26,7 m² o wartości 200 tys.
zł (zakupione w 100% za kredyt),
własność mieszkania o pow. 38 m2
o wartości 340 tys. zł (zakupione
w 100% za kredyt) oraz działkę o
pow. 1 ha i wartości 19 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Sannikach na stanowisku
wójta osiągnął dochód w wysokości 159.108,64 zł brutto – w tym
dodatkowe wynagrodzenie roczne
(poprzednio zarobił 159.523,37 zł
brutto). Wśród mienia ruchomego
o wartości powyżej 10 tys. zł wymienił samochód osobowy Volkswagen Fox z 2007 r. Wśród zobowiązań kredytowych – 44.952
CHF (franków szwajcarskich) kredytu zaciągniętego w BPH PBK
na zakup mieszkania – kredyt zaciągnięty w 2004 roku na 30 lat.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostało do spłaty 31.571 CHF (rok
wcześniej: 32.912 CHF). Kolejny
kredyt w wysokości 324.744,06 zł
ma zaciągnięty na 30 lat w BRE
Bank S.A. w 2013 roku na zakup
mieszkania. Na dzień 31 grudnia
2016 do spłaty zostało 305.142,38
zł (poprzednio: 311 tys. zł). Kredyt
w wysokości 15 tys. zł zaciągnięty
na wydatki bieżące w Alior Bank.
Pozostało do spłaty 6,5 tys. zł.
 Piotr Skonieczny – sekretarz gminy – miał zgromadzo-
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ne 16,5 tys. zł (rok wcześniej 68
tys. zł). Posiada na własność dom
o pow. 130 m2 i wartości 175 tys.
zł. Posiadał ponadto niezabudowaną nieruchomość rolną o pow.
0,09 ha o wartości 35 tys. zł. Posiada również specjalizujące się w
produkcji roślinnej gospodarstwo
rolne o pow. ok. 4,7 ha o wartości 180 tys. zł wraz z murowanym budynkiem gospodarczym
o pow. 240 m2. Z tego tytułu osiągnął w ubiegłym roku przychód
w wysokości 11.515,62 zł, dochód
wraz z dopłatą z ARiMR wyniósł
5.972,50 zł.
Z tytułu pracy uzyskał wynagrodzenie w wys. 82.896 zł (rok
wcześniej 90.965,82 zł), dochód
z gospodarstwa rolnego – 2.830 zł,
płatność bezpośrednia do gospodarstwa rolnego: 3.142,50 zł.

marlena
Kunikowska
– skarbnik gminy – miała zgromadzone 5,4 tys. zł (poprzednio: 1,2
tys. zł). Posiada na własność dom
o pow. 147 m2 o wartości 300 tys.
zł oraz działkę rolną o pow. 0,3033
ha o wartości 5 tys. zł. Z tytułu
wynagrodzenia uzyskała dochód
w wysokości 90.377,30 zł brutto
(rok wcześniej 87.896,63 zł). Posiadała Peugeota 307 z 2006 roku.
Wśród zobowiązań wykazała
kredyt hipoteczny na dokończenie budowy domu oraz na spłatę
zobowiązań, zaciągnięty w 2011
roku na 20 lat w banku PKO BP
S.A. w wysokości 151.686,64 zł
(zadłużenie na dzień 31 grudnia
2016: 123.023,41 zł, poprzednio
– 132.210,24 zł), kredyt na zakup
towarów w wysokości 7.944,60
zaciągnięty w 2014 roku w San-

tander Consumer Bank S.A.
udzielony na 3 lata (zadłużenie
na 31 grudnia 2016: 1.675,79 zł,
poprzednio: 2.917,02 zł).
 Przewodnicząca
Rady
Gminy Wanda milczarek wykazała posiadanie 9.258,42 zł (poprzednio: 19.930 zł) w małżeńskiej
wspólności majątkowej. Wykazała
dożywotnią służebność polegającą
na nieodpłatnym korzystaniu z parteru budynku mieszkalnego oraz
dożywotnią służebność polegającą na nieodpłatnym współkorzystaniu z budynku gospodarczego,
stodoły i garażu. Przychód brutto
z tytułu emerytury – 17.179,54 zł
(poprzednio 17.073,24 zł), ryczałt
przewodniczącej i sołtysa 18.600
zł (poprzednio: 18.940 zł), prowizja sołtysa: 4.405 zł (rok wcześniej
3.699,40 zł). Posiadała samochód
osobowy Suzuki SX4 z 2010 r. w
małżeńskiej wspólności majątkowej.
 Wiesław Nowicki wykazał
posiadanie na zasadach współwłasności małżeńskiej oszczędności
w wysokości 38 tys. zł (poprzednio 37 tys. zł), domu o pow. 170 m²
i wartości 170 tys. zł, gospodarstwa
rolnego o pow. 3,66 ha o wartości
160 tys. zł, z którego osiągnął dochód w wysokości 14 tys. zł (poprzednio 11 tys. zł) oraz nieruchomości o pow. 46 m² i wartości 50
tys. zł. W oświadczeniu znalazł się
zapis o nabyciu w 2010 roku sklepu w Czyżewie, poinformował także o prowadzonej działalności handlowo-usługowej – PPHU Balken
s.c. Wpisowi towarzyszy informacja o tym, że działalność przyniosła
mu stratę w wysokości 4.497,33 zł
(poprzednio dochód w wysokości
4.847,22). Dieta radnego: 9.440 zł
(poprzednio 9,4 tys. zł).
Wśród mienia ruchomego wymienił posiadanie ciągnika rolniczego Ursus C-355 z 1975 roku,
samochodu Mercedes 308D

z 1995 roku, samochodu Citroen
C5 z 2005 roku. Nie posiadał zobowiązań finansowych o wartości
powyżej 10 tys. zł.
 Sławomir Bujakowski – posiadał zgromadzone 8.679,98 zł
na koncie bankowym (poprzednio
wykazał 10.200,10 zł). Z tytułu
umowy o pracę w firmie Floterm
w Gąbinie osiągnął w 2016 roku
dochód w wysokości 20.531,28 zł
(rok wcześniej: 19.331,28 zł). Diety radnego: 7,5 tys. zł (poprzednio: 6.820 zł).
 Stefan
Kiełbasa wykazał posiadanie oszczędności
w wysokości 20 tys. zł (poprzednio 90.033,50 zł). Wykazał dożywotnią służebność korzystania
z mieszkania o pow. 100 m2 o wartości 50 tys. zł. Gospodarował na
49 arach (uprawa warzyw) o wartości 20 tys. zł, z czego osiągnął 9
tys. zł przychodu (dochód w wysokości 5 tys. zł – w ubiegłym roku
wykazał tyle samo). Posiadał 205
udziałów w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością Poland Garden – z tego tytułu nie osiągnął
w ubiegłym roku dochodu.
Z tytułu otrzymywanych diet
radnego gminy Sanniki uzyskał
dochód w wysokości 9 tys. zł (poprzednio – 8.800 zł), z tytułu renty
strukturalnej – 11.640 zł (poprzednio: 12.720 zł), renta małżonki:
11.070 zł. Wśród mienia ruchomego wymienił Skodę Octavię
z 2012 roku o wartości 30 tys. zł
oraz ciągnik Massey Ferguson
z 1990 roku o wartości 30 tys. zł.
 Augustyn Wróblewski miał
zgromadzone 6 tys. zł (poprzednio 10 tys. zł). Osiągnął dochody w postaci wynagrodzenia radnego gminnego w wysokości 9,6
tys. zł (poprzednio tyle samo),
emerytura rolnicza: 9.707,46 zł
(poprzednio: 5.704 zł). Wykazał
posiadanie samochodu dostawczo-towarowego Peugeot Boxer
oraz Kia Sportage.
 Andrzej Serwach wykazał
posiadanie oszczędności w wysokości 2,3 tys. zł (rok wcześniej 2,4
tys. zł) oraz 1.800 euro (poprzednio 2.100 euro) na koncie wspólnym: 23.403,98 zł (poprzednio:
16.881,01 zł), gospodarstwa rolnego o pow. 5,78 ha oraz 5,66 ha
i wartości odpowiednio 260 tys. zł

i 180 tys. zł. Obydwa gospodarstwa
są wydzierżawione. Z tytułu renty
chorobowej uzyskał 12.899,66 zł
(poprzednio: 10.989,02 zł), dieta radnego – 9 tys. zł (poprzednio
– 8.800 zł), dieta sołtysa – 4.397,92
zł (poprzednio – 4.018,56 zł). Wykazał mienie ruchome w postaci ciągnika rolniczego MF 255
z 1989 roku oraz samochodu osobowego Seat Leon z 2002 roku.
Nie wykazał zobowiązań finansowych powyżej 10 tys. zł.
 Roman Grochowski wykazał zgromadzone 26.007,83 zł
(poprzednio: 23.393,16 zł). Posiadał dom o pow. 110 m2 i wartości 110 tys. zł oraz gospodarstwo rolne o pow. 18 ha i 195 arów
o wartości 454.875 zł. Z tego tytułu osiągnął przychód 105.168,60
zł (poprzednio: 87.810,05 zł), dochód: 48 tys. zł (poprzednio 38 tys.
zł). Z tytułu dopłat bezpośrednich
uzyskał 23.289,32 zł (poprzednio:
17.852,18 zł), zwrot podatku akcyzowego – 1.564,76 zł (poprzednio:
1.487,53 zł), pomoc nadzwyczajna dla producentów wieprzowiny
– 522,82 zł, diety radnego: 9 tys. zł
(poprzednio: 8.650 zł). Składniki
mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł: ciągnik rolniczy
Same Taurus z 1985 roku o wartości 13 tys. zł, ciągnik MF 3050
z 1990 roku o wartości 35 tys. zł,
kombajn Claas Dominator 48
o wartości 37 tys. zł.
 Jan
Wrzesiński posiadał
oszczędności w wysokości 20 tys.
zł (poprzednio 18 tys. zł) zgromadzone w małżeńskiej wspólności majątkowej i mieszkanie
o pow. 50 m², do którego przysługuje mu prawo dożywotniej
służebności. W 2016 roku osiągnął dochody z tytułu emerytury
w wysokości 11.645,04 zł (poprzednio: 11.437,02) oraz diety
radnego – 9,6 tys. zł (poprzednio
9 tys. zł). Mienie ruchome o wartości powyżej 10 tys. zł: samochód
osobowy Hyundai Tucson z 2005
roku o wartości 19 tys. zł.
 Witold Buła nie posiadał
zgromadzonych środków pieniężnych – tak jak rok wcześniej. Wykazał posiadanie mieszkania własnościowego o powierzchni 65 m2
o wartości 120 tys. zł oraz gospodarstwa rolnego o pow. 2,75 ha

o wartości 45 tys. zł. Z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości
1.500 zł (rok wcześniej 500 zł).
Dieta radnego: 5.850 zł (poprzednio: 5.510 zł). Zobowiązania pieniężne: kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w PKO BP – do spłaty
ok. 19 tys. zł.
 Wiesław Stasiński nie posiadał zgromadzonych środków
pieniężnych – tak jak rok wcześniej. Z tytułu diety radnego uzyskał 8,7 tys. zł (poprzednio: 8,5
tys. zł), diety sołtysa – 3 tys. zł (poprzednio: 2,7 tys. zł), prowizja sołtysa 1.110,40 zł (poprzednio: 1.062
zł). Nie wykazał mienia ruchomego ani też zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł.
 Wioletta Bembenista miała
zgromadzone 3.997 zł (poprzednio: 1.503 zł) – współwłasność
małżeńska. Posiadała gospodarstwo rolne o pow. 13,47 ha
o wartości 400.172 zł. Z tego tytułu osiągnęła dochód 26.607 zł
(poprzednio: 38.652 zł). Z tytułu
uzyskiwania diety radnej uzyskała 9 tys. zł (poprzednio: 8.800 zł),
prowizja sołtysa – 3.891,20 zł (poprzednio 4.043,20 zł), dieta sołtysa: 3 tys. zł (poprzednio: 2,7 tys.
zł). Składniki mienia ruchomego:
Opel Zafira z 2007 r. (współwłasność z mężem).
 marian Dzierbicki wykazał 14 tys. zł (poprzednio 8 tys.
zł). Posiada dom o pow. 100 m²
i wartości 110 tys. zł i działkę rolną
o pow. 0,80 ha o wartości 10 tys.
zł, z której nie osiągnął dochodu.
Z tytułu pełnienia funkcji sołtysa osiągnął dochód w wysokości
5.401 zł (poprzednio: 2,7 tys. zł) zł
i funkcji radnego – 9,6 tys. zł (poprzednio 9,4 tys zł), z tytułu pracy:
24.028,10 zł. Posiadał samochód
Fiat Panda z 2010 roku.
ReklaMa
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Łowicz |Dlaposzkodowanychwsierpniowejnawałnicy

Pomoc od Caritas, PCK i gmin
Ani Caritas Diecezji
Łowickiej, ani Oddział
Polskiego Czerwonego
Krzyża w Łowiczu nie
organizują zbiórek pieniędzy
na rzecz poszkodowanych
w nawałnicy, która przeszła
nad północną Polską
11 sierpnia, co nie oznacza,
że te organizacje
nie pomagają.

Dyrektor Caritas ks. Dariusz
Krokocki i szefowa biura PCK
w Łowiczu Jolanta Głowacka powiedzieli nam, że obie organizacje,
ale na szczeblu krajowym, prowadzą zbiórki pieniędzy.
W przypadku pierwszej z nich
można wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt
2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas Polska na numer
rachunku PL 77 1160 2202 0000
0000 3436 4384 – z dopiskiem WICHURA. Natomiast druga z nich
prowadzi zbiórkę „Na ratunek po
burzy” poprzez wpłaty na rachunek bankowy, numer konta 16 1160
2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem BURZA, lub przez stronę internetowa www.zrzutka.pl.
Jak poinformował nas ekonom
diecezji łowickiej ks. Adam Matysiak, do parafii na terenie diecezji dotarł apel wystosowany poprzez Kurię Diecezjalną Łowicką,
który skierował Episkopat Polski,
o dokonywanie zbiórek pieniędzy
wśród wiernych i przekazywanie

MicHałtRZOSka

 Krzysztof Kłys nie posiadał
zgromadzonych środków pieniężnych, tak jak w ubiegłym roku.
Posiadał na własność dom o pow.
72 m2 o wartości 170 tys. zł oraz
gospodarstwo rolne o pow. 2,69
ha. Z tego tytułu osiągnął dochód
w wysokości 2,5 tys. zł. Z tytułu
pracy uzyskał dochód w wysokości 33.558,76 zł (poprzednio:
32.278,63 zł), diety radnego: 9 tys.
zł (poprzednio: 8,8 tys. zł). Wśród
zobowiązań pieniężnych wykazał
38 tys. zł kredytu.
 Franciszek Kamiński posiadał zgromadzone 253 tys. zł (poprzednio 208 tys. zł) we współwłasności małżeńskiej. Posiadał
dom o pow. 210,5 m2 o wartości
174 tys. zł (współwłasność małżeńska) oraz działkę o pow. 0,09
ha (zabudowaną domem) o wartości 12.137 zł. Z tytułu emerytury uzyskał 30.440,48 zł brutto
(poprzednio: 30.307,68 zł brutto),
diety radnego: 9,6 tys. zł (poprzednio: 9,4 tys. zł). Mienie ruchome:
samochód Nissan Note z 2014
roku (współwłasność małżeńska).

marianna
Witkowska
– miała zgromadzone 85 tys. zł
środków własnych (tyle samo co
rok wcześniej), dom o pow. 110 m2
o wartości 350 tys. zł – we współwłasności z mężem, budynek gospodarczy 36 m2 (współwłasność
z mężem). Otrzymuje emeryturę w kwocie 3,2 tys. zł miesięcznie (poprzednio: 3.124,98 zł miesięcznie), dochód za 12 miesięcy
ubiegłego roku: 46.418,60 zł z dietą radnego 800 zł miesięcznie. Posiadała samochód Citroen Xsara
Picasso z 2006 roku o wartości ok.
12 tys. zł. Nie posiadała zobowiązać finansowych powyżej 10 tys.
zł.
opr. mak



m.in. przewodniczący rady michał Trzoska i burmistrz Krzysztof Kaliński byli w gminie Kęsowo,dlaktórej
dzieńpóźniejRadaMiejskawłowiczuprzekazała50tys.złnazakupnowegociągnika.

zebranych kwot bezpośrednio do
Caritas Polska. Odbiera on sygnały, że zbiórki w parafiach są przeprowadzane przez proboszczów.
Pieniądze, które uda się zebrać,
zostaną przekazane przez obie
organizacje na rzecz odbudowy
zniszczonych domów oraz zapewnienie pomocy poszkodowanym.
Kwestia pomocy
nie podlegała dyskusji
Jak już pisaliśmy w NŁ, pomoc
samorządom
poszkodowanym
w czasie nawałnic przekazało już

miasto Łowicz – 50 tys. zł na zakup
ciągnika do prac przy wodociągach
i kanalizacji dla Kęsowa w województwie kujawsko-pomorskim,
powiat łowicki 15 tys. zł przeznaczył dla Sośna (w tym samym województwie). Rada Powiatu Łowickiego przeznaczyła też na ostatniej
sesji, 30 sierpnia, 20 tys. zł na usuwanie sutków nawałnic w zaprzyjaźnionym powiecie kartuskim.
Zgodnie
z
wcześniejszymi uzgodnieniami, na spotkaniu
wszystkich wójtów gmin powiatu
łowickiego gmina Chąśno prze-

znaczyła już 7.000 zł na pomoc dla
gminy Sośno.
– To, czy pomoc dla gminy Sośno jest zasadna, nie podlega żadnej dyskusji – mówił wójt Dariusz
Reczulski do radnych na sesji 30
sierpnia. – Kwestią do ustalenia
jest czy ma to być 7.000 zł, czy
też inna kwota. Nie będzie to pomoc pieniężna, ale rzeczowa, po
konsultacji z wójtem gminy Sośno
ustalimy co należy kupić. Rozmawiałem z nim wczoraj, mówił, że
potrzebny im jest agregat prądotwórczy.

15

Radni jednogłośnie zgodzili się
na przekazanie na ten cel proponowanej kwoty. O tym, że pomoc
dla tej gminy jest konieczna, mówił
na sesji radny Piotr Malczyk, zawodowy strażak, który – zupełnie
niezależnie od gminy – poświęcił
urlop wypoczynkowy, aby udać się
do gminy Sośno i na miejscu pomagać w usuwaniu skutków.
– Skali zniszczeń w tej gminie
nie odda żadna relacja telewizyjna,
widok na miejscu był wstrząsający,
nie do opisania – mówił radny Malczyk. – Widziałem całkowicie pozrywane dachy w gospodarstwach,
które były jeszcze przed żniwami,
gospodarstwach z wieloma hektarami pól. Rozmawiałem z ludźmi
tak zrozpaczonymi i zrezygnowanymi, że bałem się, że za chwilę
coś sobie zrobią.
Tego samego dnia podobną
uchwałę podjęli samorządowcy
z gminy Kocierzew Płd. Zdecydowali oni o przekazaniu 7 tys. zł
na zakup agregatu prądotwórczego z przeznaczeniem na likwidację skutków burz i silnych wiatrów.
Rada Gminy Łowicz, również
30 sierpnia, jednogłośnie podjęła
uchwałę o przekazaniu dla gminy Sośno 10 tys. zł. Niezależnie od
tej kwoty radna Małgorzata Orzechowska apelowała do uczestników sesji, by każdy z uczestników
sesji przekazał indywidualne wpłaty, które zostaną dołączone do tych
10 tys. zł przekazanych uchwałą.
– Skala zniszczeń jest tam o wiele większa niż można to sobie wyobrazić – przekonywała radna.
10 tys. zł w swoim budżecie
wygospodarowała dla Sośna także gmina Nieborów. Decyzja w tej
sprawie zapadła 31 sierpnia.
aa, tb, tm, mwk
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Dołącz do najlepszych
Pracuj w Novartis w Strykowie
Poszukujemy Pracowników Wytwarzania Leków
Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie – umowę o pracę na pełen etat
• Czyste i klimatyzowane pomieszczenia
• Niezwykle bezpieczne środowisko pracy
• Najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne
• Harmonogram umożliwiający trzy dni pracy i cztery dni wolnego
• Korzystne dla pracownika rozliczanie godzin nocnych
• Premię roczną
• Dodatkowe płatne dni urlopu
• Dodatkową płatną przerwę w pracy
• Opiekę medyczną dla pracowników i ich rodzin
• Ubezpieczenie na życie i NW
• Dodatkowy fundusz emerytalny
• Doﬁnansowanie kolonii dla dzieci i wczasów
• Prezenty z okazji świąt
• Pomoc w trudnej sytuacji materialnej, pożyczki mieszkaniowe
• Doﬁnansowanie posiłków / kartę Visa dla każdego pracownika, kantynę w miejscu pracy
• Doﬁnansowanie aktywności sportowych i kulturalnych
• Imprezy okolicznościowe dla pracowników
• Darmowy transport do / z Łodzi, darmowy parking
• Bliskość stacji PKP i przystanku komunikacji miejskiej

Zapraszamy do kontaktu nr tel.: 505-195-872, 885-997-502 w godzinach 9:00-17:00
hrtechops.pl@novartis.com

www.lowiczanin.info
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Łowicz |DiecezjalneSpotkanieMłodzieży

Przyjechali tu podsycić płomień wiary
TOMaSZ
BaRTOS
tomasz.bartos@lowiczanin.info

Diecezjalny duszpasterz młodzieży, ks. Jacek Zieliński, wikariusz z parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu, który
wspólnie m.in. z grupą młodzieży Emmanuel z tej parafii stał za
organizacją spotkania, powiedział
nam, że obawiał się o pogodę.
Gdyby padało, spotkanie też odbyłoby się, bo muszla, jak i widownia są zadaszone, ale frekwencja mogłaby być niższa.
Widownia zapełniała się powoli. Na początku wystąpiła schola
ze wspomnianej parafii, uzupełniona przez gości. Po zawiązaniu
wspólnoty na scenę wszedł Grzegorz Kloc, muzyk, kompozytor
i wokalista, który rozpoczął koncert wspólnie z zespołem i towarzyszącą mu żoną Olgą. Jego
występ, utrzymany w rockowej
stylistyce, trwał przeszło 1,5 godziny. Szybko udało mu się nawiązać
kontakt z publicznością, którą zaprosił pod scenę do wspólnej zabawy i wielbienia Pana Boga. Wśród

piosenek, które wykonał, był
utwór „Powrót Łazarza”, piosenka, którą doskonale znała młoda
publiczność. Piosenki Grzegorza
Kloca dotykały problemu budowania relacji człowieka i Boga, poszukiwania drogi do niego. Artysta
opowiedział też ze sceny o tym,
że pochodzi z najuboższej dzielnicy Lublina, jako muzyk wiele doświadczył w życiu, od stania
w świetle reflektorów, po problemy z alkoholem. Ratunkiem dla
niego okazał się Bóg, który jest
prawdziwą i największą Gwiazdą.
Kolejny koncert był odmienny stylistycznie, na scenę wszedł
Dobromir Makowski – RapPedagogia. I jego twórczość również
była dobrze znana młodzieży, która zaangażowała się we wspólne
wykonywanie utworów. Artysta
opowiadał też o swoich doświadczeniach w poszukiwaniu Boga.
Ciekawy był też koncert małżeństwa Leny i Macieja Durlaków
– Jedno Ciało, którzy w swoich
piosenkach opowiadają o miłości, która ich połączyła i oddaniu
Bogu, który zesłał na nich uczucie.
Ostatni na scenie muszli koncertowej wystąpił zespół „Spes

tOMaSZBaRtOS

Pierwsze Diecezjalne Spotkanie Młodych
pod hasłem „Mówię Ci, wstań” należy uznać
za udane. Około 600 osób, które 9 września
przybyły do muszli koncertowej, wielbiło
Pana Boga śpiewem, tańcem i modlitwą.

młodzież angażowała się nietylkowewspólnyśpiewzartystami,aletakżetaniec.

Nostra”, który przed laty założyli klerycy Wyższego Seminarium
Duchownego w Łowiczu. Księża, którzy wyszli na scenę, zostali przywitani gromkimi brawami. Był to ich pierwszy wspólny
występ od kilku lat. Zagrali: ks.
Robert Błaszczyk, ks. Paweł Olszewski, ks. Sylwester Bernat, ks.
Michał Szkupiński i ks. Marcin
Moks. W czasie występu wsparł
ich na perkusji Maciej Miklaszewski.
Po koncertach rozpoczęła się
Eucharystia. Wzięło w niej udział
ponad 20 księży z całej diecezji łowickiej, biskup pomocniczy Wojciech Osial, przewodniczył jej ordynariusz diecezji łowickiej bp
Andrzej Dziuba.

wspólna modlitwa
ma inną moc
Paulina Stasiak ze Wspólnoty Emmanuel powiedziała nam,
że takie spotkania umacniają
w wierze, sprawiają, że, widząc
obok siebie otwierających się
na Pana Boga ludzi, łatwiej jest
się samemu otworzyć. Dlatego też
ważnym elementem spotkania jest
możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi, a potem eucharystii. Faktycznie przez cały czas
trwania koncertów kapłani czekali na młodych, którzy chcieli wyznać swoje grzechy, lub po prostu
na osobności porozmawiać. Chętnych było wielu.
Jak nam wyjaśniła Paulina, dla
wielu młodych osób, którzy wzię-

li udział w Światowych Dniach
Młodzieży w Polsce, była tęsknota
za podobną atmosferą i wspólnym
wielbieniem Boga, ona sama tę tęsknotę również odczuwała. Wśród
uczestników zauważyła też dużo
nowych twarzy.
– Młodzież często boryka się
z różnymi życiowymi wyborami,
to spotkanie może być znakiem,
który wskaże im właściwy i dobry
kierunek – powiedziała nam Aleksandra Olejniczak, także z grupy
Emmanuel.
Martyna Wojtczak z Głowna
oceniła, że można się modlić w samotności, ale trudno wówczas jest
dostrzec oblicze Boga, to zupełnie
inny rodzaj modlitwy. – Wspólna,
radosna modlitwa, gdy tworzymy
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wspólnotę i pogłębiona o świadectwa ludzi, którzy opowiadają, że
byli w trudnej sytuacji, a wiara im
pomogła, to zupełnie inne doznanie – powiedziała nam.
Michał Gołębiowski i Jakub
Lipke z parafii św. Stanisława
w Skierniewicach, powiedzieli
nam, że duża część młodych, która przyjechała do Łowicza, zna się
dobrze z diecezjalnych rekolekcji.
Oprócz wspólnej modlitwy, dużą
radością jest dla nich możliwość
spotkania się i rozmowy.
W czasie spotkania uwagę
wszystkich zwracała grupa młodych ludzi, która wymachiwała w rytm muzyki flagami. Byli
to członkowie wspólnoty „Głos
Pana” z parafii pw. Miłosierdzia
Bożego w Skierniewicach. Monika Świderek i Julia Stangreciak
powiedziały nam, że to nie jest
zwykłe machanie flagami – w ten
sposób członkowie grupy wyrażają swoje uwielbienie dla Pana
Boga, ich obecność w czasie koncertów ma za zadanie pomóc zebranym otworzyć się i zanurzyć
w modlitwie. Jak przyznały,
w czasie łowickiego spotkania
na Błoniach czuły moc modlitwy.
Jak powiedział nam ks. Jacek, spotkanie zostało zorganizowane w odpowiedzi na pragnienia młodych, którzy w ubiegłym
roku uczestniczyli w Światowych
Dniach Młodzieży. Chcieli spotkać
się w dużej grupie, aby wspólnie
wielbić Pana Boga. Czy się udało? W większości tak. Młodzi dali
się unieść modlitwie, choć w ostatnich rzędach widowni zdarzały się
grupki zainteresowanych bardziej
telefonami komórkowymi niż tym
jakie treści płynęły ze sceny. Choć
może to było tylko chwilowe. 

ReklaMa

Domaniewice|SanktuariumMBPocieszycielkiStrapionych

Pielgrzymi licznie przybyli do Matki
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Jeden raz w roku
Domaniewice przyciągają
jak magnes gości z wielu
rejonów, nie tylko powiatu
łowickiego. Tym dniem
jest przypadające 8
września święto Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny.
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Odpust w Domaniewicach cieszy się ogromnym poważaniem
i ma długą tradycję. Pielgrzymi
przybywają do sanktuarium z różnych rejonów diecezji łowickiej,
ale i dalszych. Jedni, jak np. pątnicy z Głowna, Łowicza, Dmosina
czy Łyszkowic, przybywają pieszo, inni wybierają rower, autobus
czy samochód.
Pani Katarzyna wraz z mężem
Jackiem przybyli do Domaniewic
z Łowicza. Dla pani Katarzyny
uczestnictwo w święcie jest czymś
naturalnym, gdyż pochodzi z tych
okolic. Jej mąż także co roku pojawia się na odpuście. W tym roku
postanowili, po raz pierwszy, pokonać trasę z Łowicza na piechotę.
Pielgrzymka około 130-osobowej
grupy pątników trwała około czterech godzin, z dwoma dłuższymi
przystankami.
– W ogóle nie odczuwam
zmęczenia – powiedziała nam
z uśmiechem pani Katarzyna. – Wchodziliśmy niedawno
na Śnieżkę. W tym tygodniu przyjechaliśmy do Domaniewic rowerami, także już zaprawa była.
Około trzech godzin (z jedną przerwą) trwa przejście pieszo z Głowna. W tym roku piąty
raz pokonała tę trasę wraz z innymi wiernymi studentka Martyna Nowak. – Trzy godzinki, ale
szybciutko się szło – przyznawa-
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Na dożynkachniebrakowałoosóbwludowychstrojach.

ła zadowolona już na placu przed
sanktuarium, gdzie przed sumą
odpoczywają pielgrzymi.
Martyna decyduje się co roku
pokonać tę około 10-kilometrową
trasę, gdyż czuje, że umacnia ją to
w wierze. – Czuję się bliżej Matki, ta koncelebra na koniec podsumowuje to wszystko – mówi.
– Atmosfera jest bardzo miła,
przyjemna. Tych dziesięciu kilometrów się nie odczuwa. Tym bardziej, że ja jestem akurat po pielgrzymce na Jasną Górę.
Na placu przed sanktuarium
spotkaliśmy także inną mieszkankę Głowna – panią Marię. Do
Domaniewic pielgrzymuje od lat.
Trasę pokonuje rowerem. – Jak
zdrowie pozwala, to zawsze staram się być – usłyszeliśmy od pątniczki. – Dla mnie jest to ważny
dzień, gdyż są to moje urodziny.
Punktem kuminacyjnym odpustu w Domaniewicach jest uroczysta suma. W tym roku celebrował

ją biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba. W homilii wspominał m.in. o tym, że Bóg, dając ludziom przykazania, pokazuje, że
jest dla nich Dobrym Pasterzem.
Jednocześnie jest świadomy ich
ułomności. Biskup Dziuba mówił
też o wielkim wyzwaniu, odpowiedzialności, a jednocześnie łasce związanej z macierzyństwem
i ojcostwem.
Uroczystości
odpustowe
w sanktuarium połączone są
z obchodami parafialnych dożynek. Biskup święcił przygotowane przez rolników chleby, ziarna,
owoce, warzywa oraz dożynkowe
wieńce.
Świętowanie w Domaniewicach to nie tylko coś dla ducha.
Jak zwykle obrzędom kościelnym
towarzyszyły bowiem na terenie
przy ul. Głównej liczne stragany
czy też wesołe miasteczko. Zabawa z okazji święta całej gminy
trwała do wieczora.
kl

RRSO – bez ubezpieczenia
Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) Kredytu Dla Każdego zaciągniętego w kwocie 8 000 zł, o nominalnym
oprocentowaniu stałym 4,90% i prowizji w wysokości 3,50%, spłacanego w 24 miesięcznych ratach, wynosi 8,66%. Wysokość opłat
uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty, prowizje) równa jest 704,69 zł. Całkowita kwota do zapłaty, czyli suma
całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu wynosi 8 704,69 zł. Pierwsza rata kredytu (saldo malejące) równa jest 389,33 zł.
Informacje podane na podstawie reprezentatywnego przykładu. Stan na dzień 14 lutego 2017 roku.

www.bszl.com.pl
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Okruchy życia
ODESZLi OD NAS|30.08.2017–11.09.2017
30 sierpnia: Daniela
Zwolińska,l.83;adamMichał
Rolewski,l.45;Stanisława
Szcześniak,l.87
31
 sierpnia:Mirosław
Matysek,l.51;Stefanlebioda,
l.83;teresaiwańska,l.68.
2września:Jarosław
karasek,l.29.
3 września:Janleszek
Szychowski,l.78,Głowno.
4 września: Stefania

Gałązka,l.88;Marianna
kosiorek,l.76;tadeusz
Reczycki,l.67.
7 września:Marian
Michalak,l.64.
8 września: ZbyszekGrzyb,
l.63;JerzyMłynarczyk,l.74;
WiesławaWerst,l.89.
10 września:ireneusz
Siekierski,l.47.
11 września:Władysława
Gajda,l.90

WSPOmNiENiA|POZOStanąWnaSZeJPaMiĘci

Stanisław Laska (1923-2016)

PTTK|Zaproszenienauroczystości

Pamięci żołnierzy
10 Pułku Piechoty
W najbliższą sobotę, 16 września, odbędzie się Rajd Szlakiem
Bojowym 10 Pułku Piechoty.
I choć zapisu chętnych do udziału w wydarzeniu już się zakończyły, to osobo chcące oddać wspólnie z turystami część żołnierzom
10 Pułku Piechoty, który stacjonował w Łowiczu w okresie
międzywojennym i wielu jego
żołnierzy pochodziło z miasta i
okolic, mogą dołączyć do turystów
w punkcie docelowym rajdu, czyli
na cmentarzu w Kompinie, gdzie
spoczywają Dziesiątacy.



Tam o godz. 13. na cmentarzu w Kompinie, złożone zostaną kwiaty oraz zapalone znicze
pod pomnikiem poległych w 1939
roku. W trakcie uroczystości na
cmentarzu przewodnicy opowiedzą o walkach nad Bzurą i losach
łowickiego pułku w czasie II wojny światowej.
Po uroczystościach, na cmentarzu na pobliskim boisku piłkarskim, zaplanowano dla uczestników rajdu ognisko z kiełbaskami
i grochówką oraz konkursy z nagrodami.
tb

Łowicz |katolickieStow.Młodzieży

Można się zgłaszać
na konkurs recytatorski
„Idźmy naprzód z nadzieją” –
to hasło tegorocznego konkursu
recytatorskiego poezji chrześcijańskiej oraz konkursu poezji śpiewanej, który 7 października odbędzie się w parafii Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Łowiczu,
jak zawsze, w ramach obchodów
Dnia Papieskiego.
Zgłoszenia chętnych przyjmuje do 28 września Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji
Łowickiej. Można je składać tylko drogą mailową na adres ksmlowicz@wp.pl.
Organizatorzy
wymagają, żeby dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową ewentuReklaMa

alnie podkład muzyczny – w przypadku poezji śpiewanej.
W konkursie mogą wziąć
udział uczniowie klas II i III gimnazjów z diecezji łowickiej – maksymalnie po 3 uczestników w konkursie recytatorskim i 3 w poezji
śpiewanej. Zwycięzcy otrzymają
nagrody i dyplomy.
Przesłuchania konkursowe zaplanowano w godzinach 9-11 oraz
11.30-13.30. W połowie przesłuchań zaplanowana jest przetrwa
na herbatę i ciastka, a o godz. 14
– obiad. Zakończenie konkursu
i wręczenie nagród o godz. 15.
mwk

Stanisław Laska
(1923-2016)

MieszkańcyBełchowa
zapamiętaligoprzede
wszystkimjakoczłowieka
wielcepracowitego,
pobożnegoiżyczliwego,
którylubiłzamienićsłówko
zkażdymnapotkanym.
Podczasjubileuszu100-lecia
miejscowejOSPbył
najstarszymżyjącymdruhem
ztejjednostki–odebrał
medalzawysługę70lat.
Przezlatadziałał
teżwsamorządzie
gromadzkim,
apóźniejgminnym.
Wszyscywokolicydobrze
goznali,alewieludo
2009rokuniemiało
pojęcia,żewczasiewojny,
ryzykującżyciemwłasnym
icałejrodziny,udzielił
schronieniamałejŻydówce.
DopieronadanieMedalu
„Sprawiedliwywśród
narodówświata”
ikrzyżakomandorskiego
OrderuOdrodzeniaPolski
uświadomiłowieluznich,
żetensympatycznystarszy
pantoprawdziwybohater.

Stanisław Laska przyszedł
na świat 14 września 1923 roku.
Był synem małżeństwa Marianny z domu Pokory i Józefa Laski,
którzy prowadzili w Bełchowie
spore gospodarstwo (ponad 20
ha) z sadami i dużą ilością zwierząt – były tam krowy, owce i konie. Mieszkał tam przez całe życie. Miał trzy siostry: Stanisławę,
Helenę i Julię.
Ukończył 5 klas szkoły podstawowej w Bełchowie, później
przez dwa lata uczęszczał do
szkoły w Łowiczu. Naukę ukończył w wieku 14 lat, aby zająć się
gospodarstwem.
wojna i okupacja
Z września 1939 r. zachowało
się pisane wspomnienie, w którym Stanisław Laska opisuje jak
na polecenie swojego ojca Józefa
furmanką wiezie na cmentarz żołnierza, który został zabity podczas
nalotu lotniczego na stacji kolejowej Nieborów. Żołnierz ów nie
zginął od bomby – nalot okazał się
nieudany – ale w wyniku wymiany ognia. Poległy został pochowany na cmentarzu w Bełchowie,
w trumnie zbitej z desek. Miało to
miejsce 3 września.
W 1943 roku w niewyjaśnionych nigdy okolicznościach zamordowany został Józef Laska, ojciec rodziny, a także jego
szwagier Władysław Majchrowski. Ich ciała znaleziono przy torach, a rodzina do dziś nie wie kto
i dlaczego dokonał tej zbrodni.
20-letni Stanisław został głównym żywicielem rodziny. Przeżycia z tego okresu ukształtowały
jego charakter na całe życie.
Miriam vel irenka
Na przełomie wiosny i lata
1943 roku do gospodarstwa trafiła 11-letnia dziewczynka przedstawiająca się jako uciekinierka
z Zamojszczyzny Irena Lewandowska (miała metrykę na takie nazwisko). Laskowie od razu
przypuszczali, że jest ona Żydówką i mieli rację – choć sama
się do tego nie przyznawała. Była
to Miriam Finkelsztajn, pocho-

dząca z Dąbia nad Nerem córka
właścicieli sklepu galanteryjnego, którzy jesienią 1939 roku postanowili ukrywać się u bliskiej
rodziny w Łowiczu (dziadek Miriam miał przez lata sklep przy
ul. Zduńskiej 43). Jesienią 1941
wraz żydowską ludnością miasta
zostali przesiedleni do warszawskiego getta. Stamtąd Miriam
uciekła, dzięki fałszywej metryce
załatwionej przez matkę w klasztorze sióstr karmelitanek. Jej ojciec zginął już wcześniej, matka
niedługo później.
Mała Miriam po niezwykłej
ucieczce skierowała się do znajomego jej dziadków Stanisława Bobotka, zarządcy majątku
w Nieborowie, do którego trafiła
i za którego pośrednictwem znalazła wikt i zatrudnienie, początkowo jako opiekunka do dzieci
u rodziny Kamińskich w Nieborowie. Niedługo potem trafiła do Lasków. Po latach wspominała, że od razu nakarmili ją
kartoflami ze zsiadłym mlekiem,
a później traktowali jak najbliższa
osobę. – „To była cudowna, szlachetna rodzina, czułam się tam
jak najbliższa krewna – pisała w
liście do naszej redakcji w 2013
roku. – Miałam co jeść, gdzie
spać, szanowali mnie i troszczyli się o mnie (...). Do końca życia
będę o nich pamiętać i dziękować
Bogu, że ich spotkałam”.
Miriam żyła wraz z rodziną
Lasków przez dwa lata, uczestnicząc w ich codziennych zajęciach, pracując tak samo jak oni
– nigdy nie czuła się przez to
wykorzystywana czy nadmiernie obciążana. Chodziła do szkoły i na katechezy. Przyjęła wiarę chrześcijańską, a potem, wraz
z koleżanką Ireną, kuzynką Stanisława, przystąpiła do pierwszej komunii. Mimo bardzo trudnej sytuacji materialnej, udało się
sprawić na te okazję piękną, białą sukienkę. Szczególnie zżyta
była właśnie ze Stanisławem, jak
wspomina rodzina – nie odstępowała go na krok.
Szczęśliwie udało się rodzinie
uniknąć rewizji. Po wojnie Mi-

riam próbowała odnaleźć swoich
krewnych, w tym celu pojechała
do Centralnego Komitetu Żydów
w Polsce, który wówczas miał
siedzibę w Łodzi. Przypadkiem
spotkała ocaloną z zagłady ciotkę
i na jakiś czas zamieszkała u niej
w Łodzi, później wyemigrowała,
przez Niemcy i Szwajcarię trafiła
do Izreala, gdzie założyła rodzinę
i ponownie przyjęła swoją ojczystą wiarę. Obecnie nosi nazwisko
Chasson po zmarłym mężu.
Surowy i kochający
Stanisław ożenił się w 1946
roku. Jego wybranką była mieszkająca w sąsiednich Sierakowicach Marianna, którą prawdopodobnie poznał na wiejskich
zabawach. Mieli dwie córki
– Teresę i Annę oraz syna Wojciecha, a z czasem doczekali się
pięciorga wnucząt i prawnucząt
– w chwili śmierci Stanisław miał
dziesięcioro prawnucząt. Żona
Marianna zmarła w 2010 roku,
on przeżył ją o 6 lat.
– Jako ojciec był wymagający, dość surowy i często krzyczał
– wspomina córka Teresa. – Ale
gdyby tylko komuś z nas działa
się jakaś krzywda, byłby w stanie
skoczyć za nas w ogień, a komuś,
kto by nas skrzywdził, wydrapałby oczy. Myślę, że bardzo duży
wpływ na to, jakim był człowiekiem, miało to, że w wieku 20 lat,
w tak trudnych czasach, na jego
barkach spoczęło wielkie gospodarstwo z matką, siostrami i jeszcze z Irenką na utrzymaniu. Życie wymusiło na nim, że stał się
twardy, surowy i niezwykle pracowity, co nie zmienia faktu, że
był kochającym, wspaniałym ojcem.
Ja kto często u dziadków bywa,
szczególnie ciepłe relacje miał
z wnuczkami, którym uwielbiał
opowiadać swoje przeżycia.
– Nawet u mamy czy taty nie
siedziałam na kolanach tyle co
u dziadka – wspomina wnuczka Justyna. – Troskliwie karmił
mnie przy tym takimi maleńkimi
kanapeczkami, bo byłam niejadkiem. Bardzo dużo mi opowia-
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Najważniejsza praca,
ziemia i konie
Przez większość życia Stanisław Laska zajmował się uprawianiem własnego dużego gospodarstwa, jak i mniejszych
gospodarstw innych mieszkańców
okolicy. – Gdyby trzeba było maksymalnie streścić jego życie, można by powiedzieć: robota, robota
i jeszcze raz robota! – mówiła nam
Teresa Moskwa, córka Stanisława
Laski. – Gospodarstwo rodziców
było zdecydowanie największe
w okolicy, położone na uboczu
(w jego części dzisiaj są stawy),
więc w zasadzie nie mieliśmy bezpośrednich sąsiadów, ale tata znał
całą wieś i okolice. On zwykle obrabiał ich mniejsze gospodarstwa,
ponieważ miał konie i sprzęt, sadził, siał, orał i kosił. W ramach rewanżu oni przychodzili pomagać
jemu w żniwach.
– Pamiętam, że schodziła się
wtedy cała okolica – wspomina czas żniw wnuczka Justyna.
– Niezbyt to lubiłam, bo wszyscy byli od świtu do wieczora
w polu, a ja sama nudziłam się
w domu. Dopiero wieczorem było
fajnie, jak wszyscy spożywaliśmy
w polu, na kocach, podwieczorek. Mama wynosiła chleb, masło,
wiaderko kawy i podpiwek, było
gwarnie i wesoło.
Córka Teresa pamięta też, że
Stanisław przez kilka lat dorabiał
w piekarni, rozwożąc konno świeży chleb po okolicy, na przykład
po Bobrownikach czy Dzierzgowie. Później zajął się hodowlą
ogierów rozpłodowych (zachowując przy tym jedną klacz) – były
to konie ras typowo pociągowych,
solidnie zbudowane, silne, nierzadko bardzo narowiste. Zawsze
umiał do nich odpowiednio podejść, były to jego ukochane zwierzęta, a zarazem największa pasja.
Często jeździł na wystawy do Bratoszewic, niekiedy sam wystawiał
tam swoje ogiery, raz nawet zdobył I nagrodę. Często jeździł też
do stadniny w Walewicach.

Rodzinadobrzepamięta,
żekiedyszedł
czyjechałprzezBełchów
ikogośspotykał,niebyło
możliwości,abysięnie
zatrzymałnarozmowę.

ReklaMa

– Jeśli chodzi o gospodarkę, to
nie było „zmiłuj”, wszystko musiało być zrobione o tej i o tej godzinie, ani trochę później – mówiła nam córka Teresa. – Kiedy
wybijała na przykład godzina karmienia koni, to rzucał wszystko
i szedł karmić. Nie można było,
jego zdaniem, zrobić tego ani pół
godziny wcześniej, ani pół godziny później. Kiedy gdzieś wyjeżdżał, zaraz po powrocie dokładnie
wszystkiego doglądał, sprawdzał
każdy szczegół. I nie mówię tu
o jakichś dalszych wyjazdach, bo
na kilka dni to wyjechał może dwa
czy trzy razy w życiu, mówię tu
o powrotach po kilku godzinach.
Rodzina zauważyła też u Stanisława pewną rozbieżność. Bardzo
interesował się wszelkimi nowinkami technicznymi, szczególnie
w kwestii uprawy roli i hodowli, ale zawsze była to fascynacja
tylko na poziomie teoretycznym.
Kiedy przychodziło do wdrażania nowych rozwiązań w praktyce, przejawiał się jego mocny konserwatyzm. Bardzo długo trzeba
było go przekonywać do używania ciągnika czy kosiarki. – Zrobił w końcu na Blichu prawo jazdy na ciągnik, ale ileż musieli się
nagadać krewni i znajomi, żeby go
przekonać... „Nie, to nie dla mnie,
to bez sensu, przecież koniem lepiej” – powtarzał. Później się jednak przekonał i nawet to polubił,
woził dla zabawy całą rodzinę.
w lokalnej społeczności
Stanisław Laska był człowiekiem pobożnym, do kościoła chodził co niedzielę, zawsze na sumę.
Przekładało się to także na zaangażowanie w sprawy parafii.
Podczas uroczystości religijnych
i procesji często nosił sztandary,
prowadził księdza czy też pełnił
wartę. Kolejnym proboszczom nie
odmawiał pomocy przy wszystkich pracach remontowych w kościele, na plebanii czy cmentarzu.
Był też praktycznie na wszystkich
pogrzebach odprawianych w parafii.
Przez wiele lat, być może nawet przez cały okres jej istnienia
(1954-1972), był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Bełchowie, a później przez pewien
czas radnym gminy Nieborów.
Należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, zasiadał w zarządzie gminnym partii.
W Bełchowie należał do
Ochotniczej Straży Pożarnej. sam
kiedyś podkreślał, że był obecny
na wszystkich ważniejszych uroczystościach jubileuszowych, od
15-lecia po 100-lecie. 21 czerwca 2015 roku, podczas obchodów
setnej rocznicy powstania jed-
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bił żartować, nawet z siebie, dla
żartu przedstawiał mi się jako
„Laska albo Kijek”, nazywano go
też „Wujo Laska”. Na wsi był lubiany i szanowany powszechnie,
nie można o nim złego słowa powiedzieć.
PROJekt„POlScySPRaWieDliWi–PRZyWRacaniePaMiĘci”WMuZeuMHiStORiiŻyDóWPOlSkicHPOlin,WWW.SPRaWieDliWi.ORG.Pl

dał o czasach przedwojennych,
o wojnie, bardzo lubiłam słuchać
tych historii.



Stanisław Laska z bliskimi,prawdopodobniepodczasPierwszej
komuniiŚwiętejMiriam.

nostki, odebrał medal za wysługę 70 lat.
Dusza towarzystwa
O ile dla bliskiej rodziny Stanisław wydawał się człowiekiem surowym, tak sąsiedzi cenili go jako
niezwykle otwartego, szczerego
i towarzyskiego. Rodzina dobrze
pamięta, że kiedy szedł czy jechał
przez Bełchów i kogoś spotykał,
nie było możliwości, aby się nie
zatrzymał na krótką – a częściej
na dłuższą – rozmowę. Podobnie
było kiedy poszedł do sklepu, o ile
oczywiście nie miał akurat zaplanowanej pracy – mógł tam spędzić
na rozmowach mnóstwo czasu.
Często w niedzielę zapraszał
kolegów nad staw. Brali wtedy
dużą sieć, w którą łapali ryby, które potem pani Marianna patroszyła i smażyła. Posiadówki przy takich i innych smakołykach trwały
często do późnych godzin.
Teresa Moskwa wspomina też,
że kiedy jeszcze nie było w domu
telewizora, już był fanem teatru
sensacji „Kobra”. Zawsze, kiedy był on emitowany, chodził do
znajomego pana Ruty, pod pretekstem, że idzie zanieść mu mleko i choć aż tak daleko nie było,
wracał zawsze późno. Kiedy

w domu był już telewizor, Stanisław, wraz z żoną i mamą, namiętnie oglądali seriale, takie jak
na przykład „Stawka większa niż
życie”, „Czterej pancerni i pies”
czy „07 zgłoś się”.
W nielicznych wolnych chwilach lubił czytać. Jeśli chodzi
o książki, to czytał właściwie
wszystko co wpadło mu w ręce.
Na bieżąco śledził prasę, w dawnych czasach szczególnie lubił
„Zielony sztandar”, a po 1990
roku nie wyobrażał sobie czwartku bez przestudiowania „Nowego
Łowiczanina”.
Wszyscy cenili go za gotowość
do pomocy. Stawy przy ich gospodarstwie często wylewały, zalewając drogę. Czy to swoim dzieciom
idącym do szkoły, czy też przypadkowym przechodniom, pomagał się wtedy przeprawić – albo
pożyczał gumowce, albo wykorzystywał rower bądź konia.
– Był to człowiek niezwykle
pracowity, życzliwy i pomocny,
z bardzo dobrej rodziny – wspomina sołtys Bełchowa Teresa
Multan. – Dobrze się znali i bardzo szanowali z moim tatą, również do mnie zawsze zwracał się
niezwykle uprzejmie, całował
w rączkę i mówił miłe rzeczy. Lu-

Zaszczyty po latach
Kontakty z Miriam po jej wyjeździe do ciotki były znikome.
Po około roku przysłała do Lasków list. Następnie próbowała
się z nimi skontaktować w latach
70., przesłała wówczas paczkę
z listem, zdjęciami i innymi rzeczami. Laskowie kilka razy próbowali odpisać, jednak odpowiedź
z Polski do Izraela prawdopodobnie nie doszła (ze względu
na ówczesne stosunki dyplomatyczne PRL z Izraelem). Dopiero
w 2008 r. Miriam, po wielu próbach zdobycia numeru, zadzwoniła do Lasków, a potem, wraz
z rodziną, złożyła im wizytę. Jednocześnie wystąpiła do Instytutu Yad Vashem o przyznanie
panu Stanisławowi i jego nieżyjącej (zmarłej w 1973 roku) matce Mariannie medali „Sprawiedliwy wśród narodów świata”.
Tytuły zostały nadane 1 stycznia
2009 r., a ich uroczyste wręczenie
– na którym nie mogło zabraknąć
Miriam – miało miejsce 10 września tego samego roku. Imiona
i nazwisko Stanisława Laski i jego
matki Marianny zostały uwiecznione na pomniku w łódzkim
Parku Ocalonych, mają też swoje drzewa obok siedziby Yad Vashem w Jerozolimie.
Stanisław został też odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Jak wspominają bliscy i znajomi Stanisława Laski – nigdy nie
oczekiwał nagrody, nigdy też nie
chwalił się pomocą, jakiej wraz
z rodziną udzielili Miriam. Uważał, że po prostu zrobili to, co trzeba było zrobić.
Stanisław Laska zmarł 18 stycznia 2016 roku w wieku 93 lat.
Spoczął na cmentarzu parafialnym w Bełchowie.
tm
***
W części „Irenka vel. Miriam”
wykorzystano informacje z publikacji „Kto ratuje jedno życie
– ratuje cały świat” Katarzyny
Piotrkiewicz z „Kwartalnika Historycznego” (nr 2/2013) w Nowym Łowiczaninie (nr 27/2013),
a także z dwóch wywiadów przeprowadzonych dla Muzeum Żydów Polskich „Polin”: Jacka Rajkowskiego ze Stanisławem Laską
i Karoliny Dzięciołowskiej z Miriam Chasson. 
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Dziesięć
wyprawek trafiło
do uczniów
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „Karino” przekazało w ubiegłym tygodniu dziesięć wyprawek szkolnych dla
potrzebujących osób wytypowanych we współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łowiczu. To efekt krótkiej, zainicjowanej w połowie
sierpnia przez „Karino” zbiórki
przyborów szkolnych. Organizatorzy zwrócili się do osób obserwujących profil stowarzyszenia
na Facebooku o przynoszenie do
siedziby stowarzyszenia w Otolicach nowych przyborów i artykułów szkolnych, np. ołówków, długopisów, zeszytów, farb, kredek,
piórników, plecaków itp. Akcja
spotkała się z odzewem kilkunastu osób.
– Dziękujemy wszystkim osobom, które się w nią zaangażowały. Ogromną radość sprawiliśmy dwóm dziewczynkom oraz
ośmiu chłopcom w wieku od 7
do 10 lat – podsumowała zbiórkę
Katarzyna Stawicka ze stowarzyszenia.
mak

Łowicz|korabka

Grupa Al-Anon
„Fatima”
Przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu.
Grupa Al-Anon „Fatima” spotyka się dwa razy w miesiącu
– w drugi i ostatni wtorek miesiąca (otwarte spotkanie), zawsze o
godz. 19.00. Najbliższe spotkanie
odbędzie się 26 września.
Grupy Al-Anon tworzą krewni
lub przyjaciele alkoholików. Ich
celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem,
wzajemnym wspieraniu. – Jesteśmy przekonani, że alkoholizm
jest chorobą rodzinną i, że zmiana naszego nastawienia może
przyczynić się do ich wyleczenia.
Jedynym motywem działania
w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to przez: praktykowanie
dwunastu stopni, przez serdeczne
przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików oraz
zrozumienie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi – wyjaśniają członkowie tej grupy. mwk
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imprezę poprowadzili annaStaniszewskaieligiuszPietrucha.
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Reportaż

Pojawiły się panie z KGWw Woli Cyrusowej Kolonii zgminyDmosin...

... z KGW w Popowieiwieluinnych.

Łowicz |naksiężackimJadleatrakcjiniebrakowało

Jak pisaliśmy przed tygodniem,
Rejonowa Rada Kół Gospodyń
Wiejskich w Łowiczu podjęła
uchwałę o wycofaniu się z najbliższych imprez. Panie tłumaczyły,
że nie była to w żadnym razie decyzja wymierzona w Urząd Miejski w Łowiczu, a jedynie forma
wyrażenia solidarności z KGW
w Chąśnie, a przy tym wyrażenie swojego zaniepokojenia kontrolami. Członkinie kół chciałyby
otrzymać jasną interpretację przepisów o sprzedaży okazjonalnej
i wiedzieć co im wolno, a czego
nie. Do tego czasu wolą w imprezach nie uczestniczyć.

Najlepszą zalewajkę gotują
gospodynie z Jastrzębiej
JaKUB
lENaRT
jakub.lenart@lowiczanin.info

Tegoroczną imprezę poprowadzili tradycyjnie: twórczyni ludowa Anna Staniszewska oraz
przewodnik i gawędziarz Eligiusz Pietrucha. Widać było, że
konferansjerka weszła im w krew
i z tym niełatwym zadaniem radzili sobie bardzo dobrze. Pracy
mieli niemało, bo i niemało działo się na Księżackim Jadle.

Kulinarny pokazwwykonaniuDamianakordasa.

Wśród mieszkańców rozdawano tortzokazji10-leciaksiężackiegoJadła.

Pięć kół się
zdecydowało
Pierwotnie do udziału w Księżackim Jadle zgłosiło się jedenaście kół (w niektórych latach
bywało ich nawet osiemnaście).
Po ostatnich wydarzeniach liczba
ta zaczęła szybko topnieć. Ostatecznie do konkursu przystąpiło pięć kół: Bednary-Kolonia,
Popów, Jastrzębia, Zielkowice
oraz Wola Cyrusowa Kolonia
(gmina Dmosin). Co ciekawe,
pięć kół to dokładnie tyle, ile wystąpiło w pierwszej edycji Księżackiego Jadła w 2007 roku.
– Jesteśmy tylko i wyłącznie
kołem gospodyń – mówiła nam
pytana o zamieszanie wokół kół
i udziału w Księżackim Jadle
Anna Wojda z KGW w Jastrzębi.
– Nie przypisujemy się do żadnej
organizacji, do żadnej formacji
politycznej. My się tutaj wspólnie
bawimy w tym gronie. Staramy
się bawić i przekazać wszystkie
możliwe smaki.

JakuBlenaRt
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Konkurs
z problemami w tle
Tradycją Festiwalu Dobrej
Żywności jest konkurs kulinarny,
w którym uczestnicy, najczęściej

Koła Gospodyń Wiejskich, przygotowują jakieś tradycyjne danie.
W tym roku wybór organizatorów padł na zalewajkę.
Tegoroczna edycja była jednak
znacznie uboższa niż poprzednie.
Wystartowało w nim jedynie pięć
kół gospodyń oraz dwa stowarzyszenia. To wszystko reperkusje
wydarzeń, o których szeroko pisaliśmy na naszych łamach.
Przypomnijmy, że wszystko
zaczęło się dwa tygodnie wcześniej na Biesiadzie Łowickiej
w Maurzycach, kiedy to pracownicy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego zarekwirowali
na stoisku KGW Chąśno 68 butelek, a w nich 25 litrów alkoholu (bimbru, nalewek). Koło ma
otrzymać karę za dystrybuowanie alkoholu.

JakuBlenaRt

Pomimo niezbyt sprzyjających prognoz pogody,
10 września na Nowy Rynek w Łowiczu tłumnie
przybyli mieszkańcy miasta i okolic, by wziąć udział
w kolejnej edycji Festiwalu Dobrej Żywności Księżackie
Jadło. Nie zabrakło dobrych koncertów. Udało się też,
mimo zamieszania wokół Kół Gospodyń Wiejskich,
przeprowadzić konkurs na najlepszą zalewajkę.

W oczekiwaniunakoncertkamilaBednarka.
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Kamil Bednarekzaprezentowałnietylkoswojekawałki.

Po raz czwarty na Księżackim
Jadle pojawiły się panie z KGW w
Woli Cyrusowej Kolonii z gminy
Dmosin. – Jeżeli powiedzieliśmy
„A”, to powiedzieliśmy „B” – tłumaczyły decyzję o uczestnictwie w
imprezie. – Nie mogłyśmy zrezygnować, żeby nikt nie przyjechał.
Bez nalewek też można się pobawić i zarobić trochę pieniążków.
Dla pań z KGW w Zielkowicach uczestnictwo w Księżackim
Jadle to tradycja. – Chcemy się zaprezentować, pokazać, że potrafimy coś zrobić – wyjaśniała nam
przewodnicząca koła Małgorzata
Jarosińska. – Mieliśmy z początku
niesmak, czy w ogóle przygotowywać cokolwiek, ale później doszliśmy do wniosku, że chyba jednak
nie tędy droga, żeby nic nie robić
i zdecydowałyśmy się, mimo tego,
że wiele kół się wycofało, przygotować stoisko, przygotować te nasze potrawy regionalne, chociażby
ten chleb ze smalcem.
Od 10 lat w Księżackim Jadle
biorą udział panie z KGW z Bednar-Kolonii. – My jesteśmy apolityczne, a tutaj jest trochę takiej polityki – mówi o całym zamieszaniu
wokół kół Joanna Papiernik, przewodnicząca KGW Bednary-Kolonia. – My uważamy, że koło gospodyń to nie bimber, to nie jakiś bunt
o to, że nie możemy czegoś sprzedawać. Od początku jesteśmy nastawieni na jadło, przyjeżdżaliśmy
tutaj dla jedzenia, pokazania naszej
ciężkiej pracy. Koło gospodyń to
naprawdę ciężka praca. Jeśli ktoś
powie, że to czy to jest drogie, to
trzeba pamiętać, że jest to po prostu
nasza wspólna praca.
Joanna Papiernik podkreśla, że
koło nie uczestniczy w imprezach
dla pieniędzy. – Tak naprawdę,
gdybyśmy chcieli policzyć wszystkie nasze produkty, naszą pracę,
to nigdy nie było to adekwatne do
tych pieniędzy – zaznacza. – My

zarabiamy na koło. To nie są pieniądze, które wkładamy do kieszeni. Za każde zarobione pieniądze kupujemy coś do koła (...). Nie
chcielibyśmy, żeby ktoś kojarzył
nas tylko z bimbrem. My nie sprzedajemy dzisiaj i też mamy ludzi.
Przychodzą, jedzą. Ludzie, którzy
od 10 lat przychodzą do nas. Przychodzą na ciasto, pierogi.
Całej sprawy nie chciały komentować panie z KGW w Popowie.
Różne opinie
Rzeczywiście, ludzi przy stoiskach kół nie brakowało. Jedni
chcieli spróbować pierogów, inni
zalewajki czy też któregoś z licznych ciast. Kolejki były do namiotów długie. Już około godziny 19.
na stoiskach zostawały ostatnie
przysmaki.
Głosy na temat całego zamieszania wokół kół i Księżackiego
Jadła były różne. Pojawiały się opinie, że cała akcja „Skarbówki”, od
której rozpoczęły się problemy, to
niepotrzebny atak. Inni uważają,
że prawo jest prawem i od dawna
wiadomo, że alkoholu bez znaków
akcyzy sprzedawać nie można. Podobne różnice zdań były co do oceny słuszności wystąpienia na Księżackim Jadle. Jedni (takie głosy
pojawiały się także w komentarzach na www.lowiczaninn.info)
uznawali, że w geście solidarności koła powinny zrezygnować lub
przynajmniej przekazać nagrodę
na rzecz KGW z Chąśna. Spotkaliśmy też uczestników imprezy, którzy cieszyli się, że jakiekolwiek koła się pojawiły i mogli, jak
co roku, spróbować regionalnych
przysmaków.
Konkurs na zalewajkę
Panie z kół, które przystąpiły
ostatecznie do konkursu. przyznawały, że przygotowania do imprezy
trwały od kilku dni. Do zrobienia

Założyciel TrubadurówSławomirkowalewski.

było np. po 3 tysiące pierogów. Robienie konkursowej zalewajki rozpoczynało się w niedzielę wczesnym rankiem, około godziny 3.00.
Przygotowaną zupę oceniało
jury, w skład którego weszli m.in.
burmistrz Krzysztof Kaliński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Zasępa, dyrektor muzeum
w Łowiczu Marzena Kozanecka-Zwierz, Księżanka i Księżak
Roku 2017 (Anna Kapusta i Robert
Fortuński) i kucharze: Grzegorz
Borcuch z Hotelu Rozdroże w Nieborowie i gość specjalny Księżackiego Jadła Damian Kordas.
Ten ostatni przyznał nawet ze
sceny, że miał obawy, co do tego,
jak sobie poradzi, gdyż... nigdy
wcześniej nie jadł zalewajki. Już
przy ogłoszeniu wyników przyznał
jednak, że był bardzo przyjemnie
zaskoczony smakiem zup.
Jury I miejsce i nagrodę w wysokości 3 tys. zł przyznało zalewajce przygotowaną przez KGW
Jastrzębia. II miejsce i czek na 2
tys. zł otrzymało KGW z Zielkowic. III miejsce i 1 tys. zł, zajęło
koło z Popowa. Wyróżnienia i nagrody po 500 zł trafiły do KGW w
Bednarach Kolonii, Woli Cyrusowej Kolonii oraz Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia
„Wsparcie społeczne. Ja-Ty-My”
i Stowarzyszenia „Dać Szansę”.
Koła zdecydowały, że otrzymane nagrody pieniężne podzielą
między siebie po równo. – Przyjechaliśmy tu nie dla pieniędzy, tylko dla tradycji – mówiła ze sceny
Anna Wojda z KGW w Jastrzębi.
– Myślę, że Księżackie Jadło swoją tradycję ma. Decyzję kół chwalili
na scenie zarówno prowadzący, jak
i burmistrz Kaliński. – Szanujemy
pań decyzję i jeszcze raz dziękuję bardzo, że jesteście – komentował włodarz miasta. – Piękna decyzja (...). Dziękuję też za te słowa,
że Księżackie Jadło to już tradycja
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Na jednej z lokalnych imprez
w górach w północnych
Włoszech sprzedawcaoferuje
własnenalewki.–Oczywiście,
żemamprawo–mówi.
–Samjenastawiamwdomu.
alealkoholdonichkupuję,
gdybymgoprodukował,
byłobytonielegalne.wal

i, że nie jesteśmy tutaj dla pieniędzy, ale dla Księżackiego Jadła
i dla tej tradycji.
Tajemnica tkwi
w składnikach
Panie z biorących udział w konkursie kół pytaliśmy, w czym tkwi
sekret dobrej zalewajki. Gospodynie były zgodne, że tajemnicy
nie ma. Ważne są po prostu dobre
składniki. Tutaj wymieniały choćby samodzielnie robiony zakwas
chlebowy, podsmażaną kiełbasę,
dodanie podpiekanej cebuli czy
też sporą ilość kminku.
Nasza rozmówczynie podkreślały, że bazowały na przepisach
swoich babć i w przygotowanych
zupach chciały oddać smak, który pamiętają z dzieciństwa. Chyba im się to udało, bo i konkursowa komisja była pod wrażeniem
przygotowanych potraw, i odwiedzający stoiska dali temu wyraz,
szybko opróżniając przygotowane
kotły zalewajek.
Łosoś na scenie
Jednym ze stałych elementów
Księżackiego Jadła jest pokaz
w wykonaniu zaproszonego kucharza lub osoby znanej z kulinarnych zamiłowań. W przeszłości
odwiedzali Łowicz choćby Pascal
Brodnicki czy aktor Piotr Cyrwus.
W tym roku gościem specjalnym był wspomniany Damian Kordas. Młody kucharz znany jest ze
zwycięstwa w 4. edycji telewizyjnego show MasterChef. Ma już
na swoim koncie kilka książek.
W przyszłości chciałby szkolić się
pod okiem słynnego kucharza Gordona Ramsey’a i otworzyć swoją
restaurację. W Łowiczu przygotowywał on na scenie, tłumacząc krok
po kroku co robi, podsmażanego łososia z dodatkiem soku pomarańczowego. Podawał go z dodatkiem
marynowanej cukini i kaszą pęczak
(a wraz z kaszą m.in. pomidory, szalotka, czosnek, kapary).
Muzycznie
dla wszystkich
Nie mogło zabraknąć dobrej
muzyki. Wykonawców wybierali sami mieszkańcy drogą internetową. Wybrana przez nich
mieszanka była naprawdę różnorodna. Coś dla siebie znaleźli
wielbiciele różnych gatunków.
Jako pierwszy pojawił się na
scenie grający muzykę disco-polo zespół Jupiter. Potem nastąpiła zmiana klimatu. Łowiczanie po raz kolejny postawili
bowiem na przedstawicieli muzyki cygańskiej. W tym roku zagrali, zaśpiewali i zatańczyli dla nich
członkowie Olsztyńskiego Stowarzyszenia Kultury Romskiej „Hitano”. Prezesem stowarzyszenia
i liderem grupy muzyków, w której skład wchodzą nie tylko oso-
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Cygańskie rytmyzapewniłoHitanozOlsztyna.

by narodowości romskiej, jest
Adam Lulek Fedorowicz. Artysta nawiązywał często kontakt
z publicznością, chwaląc sposób,
w jaki bawią się łowiczanie.
Niebywałą werwą cieszyli się
także członkowie następnego zespołu, który zagrał na Księżackim Jadle. Trubadurzy, bo o nich
mowa, dali w Łowiczu ponad
półtoragodzinny koncert i dwukrotnie bisowali. Usłyszeć można
było ich największe hity, ze „Znamy się tylko z widzenia” i „Przyjedź mamo na przysięgę” na czele. W grupie grają i śpiewają nadal
dwaj jej założyciele: Sławomir
Kowalewski i Marian Lichtman
(perkusja), których skład uzupełnili z czasem Piotr Kuźniak (gitara) i najmłodszy w grupie Jacek
Malanowski (klawisze).
Gwiazdą wieczoru był popularny, zwłaszcza wśród młodszych fanów, przede wszystkim
płci pięknej (co dało się poznać
po głośnym pisku, gdy artysta pojawił się na scenie czy też gdy zagadywał do publiczności), Kamil
Bednarek, znany też pod pseudonimem Maccabraa. Popularność
przyniósł mu udział w telewizyjnych programach „Mam Talent!”
(II miejsce), a potem też „Bitwa
na Głosy” (wygrana).
ReklaMa

Bednarek specjalizuje się
w muzyce reggae. Koncert młodego muzyka był naładowany dużą
dawką pozytywnej energii. Co
warte zauważenia, pochodzącemu
z Brzegu artyście towarzyszył bardzo rozbudowany zespół. Usłyszeć można było nie tylko perkusje i gitary, ale także instrumenty
klawiszowe, saksofon czy trąbkę.
W czasie koncertów Kamila Bednarka wspomaga także drugi wokalista: Kamil „Staff” Stefański.
W Łowiczu rozbrzmiały największe hity samego Bednarka
(np. „Euforia”), ale też np. cover
legendy reggae Boba Marley’a.
Było co robić
Nie brakowało innych atrakcji.
Można było np. własnoręcznie
wybić pamiątkową monetę. Chętni mogli odwiedzić także stanowiska artystów ludowych. Jak to na
tego typu imprezie, nie mogło się
obejść bez licznych stoisk i wozów
z gastronomią. Na dzieci czekał
z kolei plac zabaw. Jak powiedział
nam Michał Zalewski z Wydziału
Promocji łowickiego magistratu,
tegoroczne Księżackie Jadło przebiegło zgodnie z planem. Również burmistrz Krzysztof Kaliński
zapewnił nas, że impreza odbędzie się także w przyszłym roku. 
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Łowicz – Łódź|MixerRegionalny–niemogłonaszabraknąć

Promowali Łowicz na Piotrkowskiej
W sobotę, 2 września,
ul. Piotrkowska w Łodzi
zapełniła się stoiskami
wystawców, promujących
swoje wyroby i dziedzictwo
regionalne podczas
Mixera Regionalnego.
W sercu regionu nie mogło
zabraknąć delegacji
z Łowicza.
– Promujemy miasto Łowicz,
folklor łowicki, naszą kuchnię regionalną i oczywiście atrakcje turystyczne – zachęcał na Facebook’u
do odwiedzania stoiska Michał Zalewski, kierownik Biura Kultury,

Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego
w Łowiczu. – Są z nami najwybitniejsi twórcy ludowi, najzdolniejsza kucharka, wspaniały piekarz
i oczywiście para reprezentacyjna
miasta: Księżanka i Księżak 2017
oraz prezes Koła Przewodników
PTTK Oddziału w Łowiczu – wymieniał kto, poza pracownikami
urzędu, jest na stosiku.
Jak mówił nam po imprezie
Michał Zalewski, promowano
na niej m.in. zbliżający się w naszym mieście festiwal dobrej żywności, czyli Księżackie Jadło,
który odbył się tydzień później,
w niedzielę, 10 września. Prezen-

towano plakat i rozdawano ulotki
z programem imprezy. Przechodniów częstowano bigosem łowickim oraz plackiem drożdżowym
wykonanym przez Zofię Myckę.
Swoje wyroby prezentowały też
twórczynie ludowe.
Prezes łowickiego Koła Przewodników PTTK Zdzisław Kryściak opowiadał o atrakcjach turystycznych regionu i zachęcał do
ich zwiedzania.
Okazuje się, że mimo fatalnej
pogody i dużej konkurencji ze
strony wystawców, łowickie stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem oraz zapisało się echem
w lokalnej prasie.
aa

Stoisko promujące Łowicz podczas mixera Regionalnegonaul.Piotrkowskiejwłodzicieszyłosiędużym
zainteresowaniemprzechodniów.
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Ciekawe otwarcie ﬁlmowego sezonu
Nominowany do nagrody
Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej za 2016 rok
DKF „Bez Nazwy”
wkracza w kolejny sezon.
Set inauguracyjny
obejrzymy w kinie Fenix
w weekend 15-17 września.

Przypomnijmy, że DKF „Bez
Nazwy” już po raz drugi znalazł
się wśród nominowanych do prestiżowej Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Gala wręczenia Nagród PISF odbędzie się
19 września podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni.
Tymczasem łowicki DKF inauguruje nowy sezon. 15 września
ReklaMa

o godz. 18.00 łowicki przegląd
otworzy „Frantz” – mieszanka romansu i kryminału w stylu retro
w reżyserii francuskiego mistrza
suspensu Françoisa Ozona. Odtwórczyni głównej roli, Paula
Beer, zdobyła za ten film nagrodę specjalną dla najlepszej młodej aktorki na Międzynarodowym
Festiwalu Filmowym w Wenecji
w 2016 r. Produkcja zdobyła aż 11
nominacji do Cezarów 2017. Akcja filmu dzieje się w niemieckim
miasteczku, w latach 20. XX wieku. Młoda Niemka, Anna, odwiedza miejsce spoczynku poległego na froncie narzeczonego. Nad
jego grobem spotyka tajemniczego Adriena, który przedstawia się
jako przyjaciel zmarłego. Z biegiem czasu zaczyna ich łączyć

osobliwa więź – tylko czy Adrien
jest tym, za kogo się podaje?
Filmem przewodnim przeglądu
będzie „Podwójny kochanek”
(tylko dla widzów dorosłych) tego
samego reżysera. To tegoroczny thriller, który światowa krytyka przyrównała do wczesnych
filmów Romana Polańskiego, takich jak „Dziecko Rosemary” czy
„Wstręt”. Film jest przeniesioną
we francuskie realia ekranizacją
kryminalnej powieści „Lives of
the Twins” Joyce Carol Oates, napisanej pod pseudonimem Rosamond Smith. Amerykańska pisarka porusza w nim swoje ulubione
tematy: tajemnic ludzkiej natury,
seksu i mrocznych stron osobowości. Film obejrzymy od 15 do 17
września, zawsze o godz. 20.00.

W programie przeglądu znalazł się też polski akcent, którym
jest film dokumentalny upamiętniający Wojciecha Młynarskiego
– poetę, satyryka, artystę kabaretowego i autora tekstów piosenek.
Zmarł 15 marca po długiej i ciężkiej chorobie, miał 76 lat.
W filmie wykorzystane zostały nieznane dotąd archiwalia, fotografie i teledyski, przypominające
jego największe piosenki. „młynarski. Piosenka finałowa” to
jednak przede wszystkim ostatni,
bardzo osobisty i szczery wywiad
z tytułowym bohaterem. Film dopełnia ponad 30 wypowiedzi jego
najbliższych współpracowników,
przyjaciół i rodziny. Autorem
zdjęć do filmu jest wnuk Wojciecha Młynarskiego – Tadeusz Kie-

niewicz. Za scenariusz i reżyserię
odpowiada Alicja Albrecht. Film
obejrzymy w sobotę, 16 września,
o godz. 17.30.
W zestawieniu pojawi się też
oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść, nakręcona
z udziałem rdzennej ludności
Yakel. Będzie to australijskiej produkcji film „Tanna” w reż. Martin
Butler i Bentley Dean. Tytułową
nazwę dla filmu użyczyła wyspa
na Południowym Pacyfiku, zamieszkana przez ostatnie tradycyjne plemiona żyjące według tzw.
kastom – lokalnego prawa przodków. Będzie to opowieść o miłości
i zwaśnionych plemionach.
Film pojawi się na ekranie kina
Fenix w niedzielę, 17 września,
o godz. 18.00.
aa

MaciEJ MalaNGiEwicZ
dyrektor ŁOK
Pokazfilmu„Młynarski.
Piosenkafinałowa”będzie
włowiczuabsolutną
przedpremierą.Dotychczas
odbyłsiętylkojedenpokaz
zudziałemtwórcówna
FestiwaluDwaBrzegi
wkazimierzu.Filmwejdzie
naekranywlistopadzie,
aponieważgowidziałem,
stanąłemnagłowie,
by–powieluperypetiach–
załatwićtenspecjalnypokaz,
dziękizgodziereżyseraalicji
albrechtiproducentaMarka
czpaka.Filmjestprzepiękny.
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Słaba frekwencja,
ale było ciekawie
Muzeum w Łowiczu
po raz kolejny zaprosiło
na Europejskie
Dni Dziedzictwa, ale tym
razem odbyły się one
w skansenie wsi łowickiej
w Maurzycach.

W programie imprezy zorganizowanej 9 września była ciekawa prelekcja, warsztaty rzeźbiarskie oraz możliwość bezpłatnego
zwiedzania skansenu z przewodnikiem. Tegoroczne dni odbywały
się pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.
Niestety w tym roku tłumów
EDD nie było. Skansen tego dnia
gościł około 200 osób, dwa razy
tyle odwiedzało go w czasie organizowanych w wakacje niedziel w skansenie. W czasie tamtych imprez, aby wziąć udział
w warsztatach ludowego rękodzieła ustawiały się kolejki chętnych. W sobotę, rzeźbiarki Elżbieta Świderek ze Skierniewic oraz
Małgorzata Kosińska z Zabostowa Małego spokojnie prowadziły
zajęcia z pojedynczymi chętnymi.
Niska frekwencja spowodowana była prawdopodobnie dniem,
w którym zorganizowano imprezę
Maurzycach, ale wymusił to napięty kalendarz imprez odbywających się we wrześniu. Było to
w przeddzień księżackiego Jadło,

ale też święta Róży w Kutnie czy
skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw, które cieszą się dużym powodzeniem, także wśród łowiczan.
A program przygotowany dla
zwiedzających skansen w sobotę choć był skromny, to należał do ciekawych. Oprócz wspomnianych rzeźbiarek pracownik
muzeum Marianna Mońka prowadziła zajęcia plastyczne pt.
„Budujemy łowicką chałupę”,
które polegały na budowie makiety z kartonu, papieru i kolorowych
bibuł przedstawiającej tradycyjną
łowicką chałupę. Natomiast inny
pracownik placówki Tomasz Romanowicz dwukrotnie oprowadzał grupy turystów po skansenie,
a opowiadając o nim kładł nacisk
na architekturę łowickiej wsi.
Interesująca okazała się także
prelekcja Jacka A. Wiśniewskiego

– etnografa, krajoznawcy, dokumentalisty architektury drewnianej, doktoranta Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Dotyczyła
ona drewnianych kościołów Mazowsza Zachodniego.
Przy okazji można było obejrzeć wystawę, na którą składały się zdjęcia, rysunki i makiety świątyń oraz zakupić książkę
prelegenta poświęconą tematowi spotkania. W czasie swego wystąpienia, Wiśniewski mówił, że do dnia wybuchu II wojny
światowej na terenie zachodniego Mazowsza znajdowały się 33
kościoły o konstrukcji całkowicie drewnianej. Do dnia obecnego przetrwało ich 27. Większość
ma rodowód XVII-wieczny, najstarszy z początku XVI wieku
znajduje się w Janisławicach, zaś
najmłodszy z końca XVIII wieku – w Kampinosie. Opierając
się na przykładzie przenosin kościoła z Wysokiennic do skansenu
w Maurzycach prelegent uważa,
że jest to jeden z możliwych sposobów zachowania tego typu budowli w krajobrazie, zwłaszcza,
gdy ma go zastąpić, nowy murowany obiekt.
tb

Karina Sędkowska-Staszewska oraz michał TrzoskawrolachPaniiPanaMłodego.

Łowicz|BibliotekaMiejskaim.a.k.cebrowskiego

Czytanie „Wesela”
w Alejach Sienkiewicza
Fragmentów „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego
można było posłuchać w piątek, 8 września, w samo
południe, w Al. Sienkiewicza w Łowiczu.
Na Narodowe Czytanie przed budynkiem dawnego
gimnazjum zaprosiła Miejska Biblioteka w Łowiczu.

tOMaSZBaRtOS
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Rzeźbiarka Elżbieta Świderek ze Skierniewiczjednymzeswoich
uczniówpodczaswarsztatówwskansenie.
ReklaMa
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Ubrani w łowickie stroje radni
miejscy Karina Sędkowska-Staszewska i przewodniczący rady
Michał Trzoska wcielili się w rolę
Panny Młodej i Pana Młodego.
Fragmenty „Wesela” czytali ponadto przedstawiciele samorządu,
w tym burmistrz i wiceburmistrz,
nauczyciele, seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, lekarz – poeta Zbigniew Kostrzewa oraz czytelnicy biblioteki.
W programie było nie tylko
czytanie fragmentów prozy Wyspiańskiego, można też było usłyszeć anegdoty i ciekawostki o autorze. Wspomniano też i o tym, że
Henryk Sienkiewicz, wyszedłszy
z inscenizacji „Wesela”, miał powiedzieć: „No, albo ja jestem gra-

foman, albo to jest grafoman”... Po
latach okazało się, że obydwaj autorzy są wielce doceniani.
Rozstrzygnięty też został konkurs „Folkowe przebranie”. Chodziło o przyjście w stroju z elementami folklowymi. Nagrodzeni
zostali: Jagoda Znyk ze Szkoły
Podstawowej Nr 4, Jan Maciejak, Oliwia Załuga, Julita Godos (wszyscy z podstawowej „Jedynki”, która współorganizowała
„Czytanie”), Michalina i Zuzanna
Kowalik oraz Michalina Tomaszkiewicz z Pijarskiej Szkoły Podstawowej w Łowiczu.
Podczas tego przeznaczonego głównie dla dzieci i młodzieży
szkolnej spotkania, odbył się też
konkurs muzyczny „Jaka to pio-

senka?”. Uczniowie zgadywali na
podstawie pokazywanych przez
nauczycieli rysunków, o jaką piosenkę chodzi. Później chóralnie
ją śpiewano przy akompaniamencie na akordeonie w wykonaniu
pracownika technicznego „Jedynki” Wiktora Brzózki. Były to
np. „Szła dzieweczka do laseczka”, „Czerwone jagody wpadają
do wody” i inne śpiewane na weselach szlagiery.
Podczas spotkania można było
też wziąć udział w konkursie plastycznym „Kwiaty pana Stasia”
(najmłodsi uczestnicy wykonywali malowankę) oraz florystycznym
– należało wykonać bukiet z dostarczonych przez organizatorów
roślin polnych kwiatów. Uczestnicy otrzymali za udział okolicznościowe pocztówki, częstowano ich
też ciastem drożdżowym.
mak
Zapraszamy do obejrzenia
galerii na www.lowiczanin.info
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Boczki|ks.proboszczMariuszSzmajdzińskiwydałalbum

Przewodnik po miejscach,
w których był Jezus
aGNiESZKa
aNTOSiEwicZ
agnieszka.antosiewicz@lowiczanin.info

Przedmowa
biskupa
Album liczy 22 rozdziały, stosownie do rozdziałów Ewangelii
według świętego Łukasza. Opis
każdego miejsca poprzedzony jest
odpowiednim cytatem z Biblii,
następnie pojawia się opis w sensie historycznym, geograficznym
i archeologicznym, wraz z nawiązaniami do współczesności.
I tu kolejna ciekawostka: każdy
z tych cytatów został zamieszczony według autorskiego przekładu
ks. Mariusza. – Tłumaczenie jest
w miarę dokładne. Być może ze
szkodą dla języka polskiego, ale
dzięki temu czytelnik może się
zapoznać z tym jak wygląda sposób konstruowania myśli w grece
– wyjaśnia ks. proboszcz.
Słowa wstępu do albumu „Ziemia Święta według Ewangelii św.
Łukasza” napisał ks. bp Józef Zawitkowski. Datowana na dzień
1 sierpnia 2017 roku przedmo-

Qumran–grotanr4(miejsce,gdzieznaleziononajcenniejszezwoje
biblijne).

ReklaMa

Ks. mariusz Szmajdziński prezentuje album pt.„ZiemiaŚwięta
wedługewangeliiświętegołukasza”.

wa zawiera poruszające nawiązanie do zbliżającego się wtenczas
wydarzenia w boczkowskiej parafii: „Księża Kochani! Mariuszu
i Michale! Gdy będziecie pisali
następny album, mnie już nie będzie, więc śpieszę na odpust św.
Rocha, do Boczek Chełmońskiego, aby powiedzieć Wam: Bóg zapłać! Wiara jest ze słuchania, ale
i z widzenia. Bóg tam był i jest
w śladach, które na ziemi zostały.
On zawsze JEST!”.

MaRiuSZSZMaJDZińSki

MaRiuSZSZMaJDZińSki

Ks. Mariusz Szmajdziński studiował na Papieskim Instytucie
Biblijnym w Rzymie, zaś w 2007
roku ukończył w Izraelu kurs archeologiczny. – Większość zdjęć
pochodzi właśnie z tego okresu,
czyli sprzed około 10 lat. Wykonałem je amatorsko, z myślą
o prywatnym archiwum oraz spotkaniach biblijnych, które prowadzę – opowiada nam. Dwa lata
później ks. Mariusz powrócił do
Ziemi Świętej w czasie trzytygodniowej pielgrzymki. Wówczas

– Ze wszystkich 4 ewangelii można powiedzieć, że właśnie ta ma
największy walor geograficzny.
Pan Jezus przez cały czas jest
w drodze, jest takim Boskim Wędrowcem – opowiada ks. Mariusz.
Dla porównania przywołuje
Ewangelię św. Mateusza, w której Chrystus jest przedstawiony
jako nauczyciel: – Pan Jezus zatrzymuje się w jakimś miejscu,
wygłasza długą mowę, a następnie św. Mateusz informuje, że po
zakończeniu tej nauki udał się On
w dalszą wędrówkę. W Ewangelii św. Łukasza jest inaczej, Jezus przez cały czas jest w drodze,
przez co też św. Łukasz wymienia najwięcej nazw własnych

zbiory fotograficzne jeszcze się
powiększyły.
Na około 300 stronach albumu udało się zamieścić aż blisko
600 zdjęć. I to właśnie bogactwo
ilustracji jest największym autem
publikacji.
– Gdy otrzymałem propozycję,
by przygotować dla wydawnictwa „Arti” przewodnik o Ziemi
Świętej, bardzo długo zastanawiałem się jak do tego podejść
w sensie merytorycznym, bo
przecież podobnych albumów
jest wiele – przyznaje ks. proboszcz z parafii w Boczkach.
Po dłuższym namyśle podjął
decyzję, by opracować przewodnik na podstawie swojej ulubionej
Ewangelii według św. Łukasza.

i krain geograficznych spośród
pozostałych ewangelistów.

aGnieSZkaantOSieWicZ

Proboszcz parafii św. Rocha w Boczkach Chełmońskich
ks. Mariusz Szmajdziński wraz z zaprzyjaźnionym ks. Michałem
Szweminem ze Zgromadzenia Księży Orionistów są autorami niezwykłego,
bogato ilustrowanego albumu pt. „Ziemia Święta według Ewangelii świętego
Łukasza” – to przewodnik nie tylko w sensie geograficznym,
ale też duchowym, po biblijnych miejscach ze Starego i Nowego Testamentu.

Awdat–stanowiskoarcheologicznenaPustyniSin.

Nie tylko krainy
geograﬁczne
Jak opowiada ks. Mariusz,
w kursie archeologicznym i biblijnym, z którego pochodzi większość zdjęć, brało udział około 35 osób rożnej narodowości,
m.in. Polacy, Włosi, Anglicy oraz
przedstawiciele krajów afrykańskich.
Po całodziennym dniu wyprawy archeologicznej, jej uczestnicy

starannie je katalogowali, tworząc
odpowiednie foldery i opisy.
To bardzo ułatwiło późniejszy wybór ilustracji do albumu.
– Zwiedzaliśmy miejsca związane z wydarzeniami Starego i Nowego Testamentu i, tak jak piszę
we wstępie: było takie pragnienie,
żeby je uwiecznić w formie cyfrowej – przyznaje ks. Mariusz.
W albumie pojawiają się nazwy geograficzne, jak Nazaret
i Betlejem, ale też bogate opisy
fauny i flory. Jeden z takich opisów, nawiązujący do okresów
deszczowych od listopada do lutego, kiedy rzeczywiście intensywnie pada, przywołują księża
autorzy w kontekście tzw. rzek
okresowych, których koryta latem
są zupełnie wyschnięte.
chwile grozy
W albumie nie brakuje też nawiązań do współczesności, także
na tle militarnym. Jest takie zdję-
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Wzgórze Świątynne–meczetkopułaSkały(miejscedawnejŚwiątyni
Salomona).

ReklaMa
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Koncert i bezpłatne zwiedzanie pałacu
Z okazji 25. Europejskich Dni Dziedzictwa
pałac w Sannikach zaprasza w najbliższy weekend,
16 i 17 września, na bezpłatne zwiedzanie pałacu
z przewodnikiem oraz w niedzielę, 17 września,
na koncert chopinowski. Wstęp wolny.
Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem odbywać się będzie
o pełnych godzinach.
Europejskie Dni Dziedzictwa w tym roku organizowane
są pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa. Dziedzictwo krajobra-

pałacu. Przy fortepianie zasiądą
Justyna Jarząb – pianistka pochodząca z Sochaczewa oraz Inke
Hellingman z Holandii, tworzące
fortepianowy duet Pneuma Duo.
Duet regularnie koncertuje
w Holandii i za granicą, a także
uczestniczył w różnych klasach
mistrzowskich z takimi artystami jak Imogen Cooper. Pianistki występują na międzynarodowych festiwalach muzycznych
i występowały w znakomitych
salach koncertowych, takich jak
Casa Verdi. Pneuma Duo posia-

zu.” W niedzielę, 17 września,
o godz. 17.00, pałac zaprasza melomanów, turystów oraz każdego,
kto będzie chciał, do wysłuchania
koncertu w ramach XIII Festiwalu „W krainie Chopina”. Koncert
odbędzie się w sali koncertowej

Sanniki|Dyskusyjnyklubksiążki

Ruszają zajęcia po wakacjach

Na spotkanie z aktorką
Anną Seniuk, która jest też
współautorką – wraz
z córką – autobiograficznej
książki „Nietypowa baba
jestem”, zaprasza w piątek,
29 września, o godz. 17.00,
działający przy pałacu
Dyskusyjny Klub Książki.
Istnieje też możliwość zamówienia wspomnianej książki
w promocyjnej cenie. W tej sprawie należy skontaktować się
z Moniką Gadzińską z Europejskiego Centrum Artystycznego
im. F. Chopina w Sannikach.
Wywiad, jaki przeprowadziła Magdalena Małecka ze swoją mamą – Anną Seniuk, jest dla
czytelnika jakby „spowiedzią” aktorki, która niezwykle ceniła sobie
prywatność. Aktorka opowiada
czytelnikom nie tylko o dzieciństwie, dorastaniu w Krakowie, ale
również o mężu, rozstaniu, dzieciach, a nawet chorobie. Książka
zawiera też niepublikowane dotąd
zdjęcia Anny Seniuk z jej prywatnych zbiorów.
Spotkania w ramach DKK odbywają się w godzinach popołu-

dniowych w działającej w pałacu
czytelni Biblioteki Muzyczno-Etnograficznej im. Mateusza Glińskiego. Wstęp na spotkania DKK
jest bezpłatny.
Na jakich zasadach działa
klub? Uczestnicy deklarują przeczytanie książki, by móc o niej
później wspólnie dyskutować.
– Uczestnikiem klubu może zostać każdy, kto lubi czytać książki
i spędzać czas w miłym towarzystwie, rozmawiając o literaturze
przy filiżance kawy – zachęca do
uczestnictwa Monika Gadzińska
z sannickiego pałacu.
mak

da repertuar, który rozciąga się
od baroku do XX wieku. W Sannikach zagrają utwory Fryderyka
Chopina.
W ramach zwiedzania pałacu
będzie można obejrzeć również
wystawę „Końikoniki” Michała
Siemińskiego (czynna od 3 września do 14 października) oraz
plenerową wystawę poświęconą astronomowi Władysławowi
Dziewulskiemu – w 55. rocznicę
śmierci (dostępna w parku przy
pałacu od początku września do
końca października).
opr. mak

Domaniewice|GminnyOśrodekkultury

Spotkanie z Anną Seniuk

MaRiuSZSZMaJDZińSki

Przewodnik
po Ewangelii
Ks. Mariusz przekonuje, że album ma potrójny sens, gdyż może
być przewodnikiem w sensie geograficznym i turystycznym – choć,
jak sam zauważa – ze względu na
swój duży format i wagę może nie
nadawać się do podręcznego użytkowania. Jest też przewodnikiem
po Ewangelii według św. Łukasza.
– Nawet jeśli ktoś nie wybierze się do Izraela, a czyta Ewan-
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Sanniki |25.europejskieDniDziedzictwa

gelię św. Łukasza, to może poznać
te miejsca, o których jest w niej
mowa – zachęca ks. Mariusz.
Ponadto odwołuje się do tzw.
geografii wiary, zgodnie z którą z całą celowością Bóg wybrał
to miejsce na objawienie: miejsce
narodzin Jezusa Chrystusa, Jego
nauki i cudów.
Na przykład mówi o Cezarei
Filipowej, gdzie, zgodnie z Ewangelią św. Mateusza, nastąpiło
symboliczne przekazanie władzy
w Kościele św. Piotrowi. Geografia wiary pozwala przypuszczać,
że Jezus wypowiadając słowa „Ty
jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej
Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”,
wskazywał odpowiednio na skałę
oraz grotę bożka Pana, jako piekielną otchłań.
Również gdy Jezus nauczał
na jeziorze, to nie tylko dlatego,
że było to miejsce dość odległe
od tłumu, ale też stwarzało lepsze warunki do rozchodzenia się
głosu.
Takich ciekawostek w albumie jest znacznie więcej. Zainteresowani jego nabyciem mogą
kontaktować się z ks. Mariuszem
Szmajdzińskim. Przypuszczalnie album ma też być dostępny
w hurtowni „Arka”. 

OkłaDkakSiąŻki

cie, na którym ks. Mariusz pozuje z izraelską kobietą-żołnierzem.
Taki widok jest tam codziennością, mimo że rok 2007 był okresem względnego spokoju. Izrael
jest miastem w autonomii palestyńskiej, ale pilnowanym przez
żołnierzy izraelskich.
Ks.
Mariusz
wspomina
– o czym nie napisał w publikacji
– że raz nawet znalazł się w sytuacji, gdy mierzono do niego z karabinu. Wraz z kolegą postanowili bliżej podejść do pewnej bramy
na górze Garizim. W wielu przewodnikach jest ona opisywana
jako bardzo ciekawa i warta zobaczenia, jednak jest nieustannie pilnowana przez wojsko izraelskie.
– Zostaliśmy ostrzeżeni, by dalej
nie iść – mówi.



Po wakacyjnej przerwie ruszają zajęcia organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach. Propozycji jest sporo,
a w planach są kolejne.
W poniedziałki, od 16.00 do
18.00, odbywać będą się warsztaty plastyczne. Od 19.00 do 20.00
treningi na trampolinach „Jump
Fitness”.
We wtorki, od 16.00 do 17.00,
treningi karate dla dzieci. Od 17.00
do 20.00 ćwiczy Zespół Pieśni
i Tańca Kalina. Od 20.00 przewidziano zajęcia sztuki walki Modern Combat „Hosin Sul”.
W środy, od 16.00 do 18.00,
warsztaty plastyczne. W czwartki, od 16.00 do 17.00, będą prowadzone zajęcia z breakdance’u, zaś
ReklaMa

od 19.00 do 20.00 treningi „Jump
Fitness”.
Piątki to, od godziny 16.00 do
17.00, zajęcia karate, a od 17.00 do
20.00 próby „Kaliny”.
W GOK prawdopodobnie
będą prowadzone także nowe zajęcia: nauka języka angielskiego
dla dzieci i dorosłych. Spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych odbędzie się jutro, tj.
w piątek, 15 września, o godzinie 18.00. Pozwoli ono na określenie, jakie jest zainteresowanie
zajęciami, jakie grupy wiekowe
będą działały itp.
Poza zajęciami Zespołu Pieśni
i Tańca „Kalina”, wszystkie zajęcia
wiążą się z opłatami, która wahają
się od 20 do 60 zł miesięcznie. kl
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Aktualności
Łowicz |40-lecieOgrodu„Relaks”

Działkowcy z Łódzkiej integrują się i bawią

tomasz.matusiak@lowiczanin.info

Organizatorem imprez był komitet Stowarzyszenia Ogrodowego „Relaks Łowicz”, które prowadzi ten ogród od 2014 roku.
Stowarzyszenie liczy dziś około 450 członków, na 355 działek
tworzących ogród (powierzchnia
blisko 13 ha). Są wśród nich nich
nie tylko mieszkańcy Łowicza
i powiatu łowickiego, ale także
innych miejsc w Polsce, a nawet
rodzina mieszkająca na co dzień
w Niemczech. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prezesi innych rodzinnych ogródków działkowych z Łowicza,
a także burmistrz miasta Krzysztof Jan Kaliński i Michał Zalewski, kierownik biura Urzędu Miejskiego, zajmującego się m.in.

Publiczność ogląda przedstawieniept.„czerwonykapturek”.Wśród
zaproszonychgościbyliteżreprezentanciinnychogrodówdziałkowych.

tOMaSZMatuSiak

TOMaSZ
MaTUSiaK

sprawami kultury i organizacji pozarządowych. Gości powitali prezes stowarzyszenia Grażyna Rosa-Wüstermann oraz jej zastępca
Piotr Wiśniewski.
Pierwszą z wielu przygotowanych z okazji jubileuszu atrakcji
było przedstawienie „Czerwonego
kapturka”, w mocno uwspółcześnionej wersji. Po reakcjach pu-

bliczności można śmiało stwierdzić, że podobało się nie tylko
dzieciom – w wielu momentach
uśmiechali się czy wręcz śmiali
także dorośli. Wystawili je rodzice
uczniów obecnej klasy IV b Szkoły Podstawowej nr 3 w Łowiczu.
Wprawdzie placówka mieści się
po drugiej stornie miasta, ma jednak z ogródkami „Relaks” pewne związki – prezes „Relaks Łowicz” była przez trzy ostatnie lata
wychowawczynią tej klasy. Zadowoleni z programu artystycznego
powinni być też miłośnicy łowickiego folkloru – wystąpiły zespoły
„Koderki” i „Blichowiacy”.

tOMaSZMatuSiak

Działkowcy z ogrodu „Relaks” przy ul. Łódzkiej
w Łowiczu świętowali 2 września jubileusz 40-lecia
jego istnienia. Z tej okazji komitet stowarzyszenia
obecnie prowadzącego ogród przygotował oficjalne
obchody oraz zabawę integracyjną dla całych rodzin.

Jedna z trzech najpiękniejszych–zdaniemkomisjikonkursowej
–działekwogrodzie„Relaks”.

Podczas jubileuszu rozstrzygnięty został konkurs „Działka
piękna, piękniejsza i najpiękniejsza”, w którym nagrodzono sposób utrzymania poszczególnych
działek, głównie pod kątem estetycznym, biorąc też pod uwagę
różnorodność zdobiących je roślin
i ekologię. Trzy pierwsze nagrody
przyznał Urząd Miejski, a stowarzyszenie „Ogród relaks” – wyróżnienia. – Zadanie komisji konkursowej było bardzo trudne, bo
trzeba było wybrać te 3 z 15 zgło-

szonych – mówiła nam Grażyna
Rosa-Wüstermann.
I miejsce przyznano działce Sławomira Turskiego. II miejsce zajęła działka Barbary Dankiewicz,
a trzecie Teresy i Jana Dagieluków. Wyróżnieni zostali : Danuta
i Jan Konefałowie, Krzysztof
Pawłowski, Elżbieta i Kazimierz
Kaczorowie, Marianna i Mirosława Sierotowie, Anna i Janusz
Zwierzowie oraz Jarosław Malinowski. Wszyscy otrzymali nagrody w postaci talonów na zakup

artykułów ogrodniczych w sklepie „W Domu i w ogrodzie”.
Zostały też wręczone listy gratulacyjne dla długoletnich działkowców. Są wśród nich tacy, którzy mają tam działki od 1977 roku:
Jerzy Wójcik, Urszula i Jan Dałkowie, Marianna i Roman Łazińscy, Zofia i Franciszek Gawędcy,
Jadwiga Barbara Radom, Grażyna Szaleniec, Danuta i Jan Konefał, Teresa i Aleksander Malinowscy, Stanisława Podsędek, Sabina
i Kazimierz Rucińscy, Marianna
Walczak, Hanna Kuleta, Barbara
i Zdzisław Kapustowie oraz Aleksandra i Eugeniusz Tomaszkiewiczowie.
W prezentacji „Ogród wczoraj
i dziś” przypomniana została
czterdziestoletnia historia ogrodu, założonego w 1977 roku jako
Miejskie Ogrody Pracownicze
Działkowe „Relaks”.
Po godzinie 16.00 rozpoczęła
się mniej formalna część uroczystości – grill, poczęstunek i różnego rodzaju zabawy, zarówno dla
dzieci, jak i dla dorosłych. Organizatorzy są bardzo zadowoleni
z frekwencji – bawiło się około
300 osób – a także z odbioru imprezy przez działkowców. 

S.H.10PP
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Pani Wanda najednejzuroczystości„Dziesiątki”.

Łowicz|Pamiętajmyopowstańcach

Napisz kartkę do pani Wandy
Choć od 1 sierpnia dzieli nas
już ponad 40 dni, to nadal trwa
akcja zainicjowana z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przez Stowarzyszenie
Historyczne im. 10 Pułku Piechoty, polegająca na wysłaniu karty
pocztowej lub kwiatów do jednej
z uczestniczek powstania, Wandy
Piklikiewicz-Broszkowskiej ps.
Wanda, która przebywa obecnie
w szpitalu.
Prezes stowarzyszenia Piotr
Marciniak w rozmowie z NŁ powiedział, że czuje duże rozczarowanie w związku z akcją. Na
apel o nadsyłanie kartek i kwiatów do mającej 91 lat uczestniczki powstania, która walczyła na
warszawskim Powiślu w stopniu
starszego strzelca i służyła jako
łączniczka oraz sanitariuszka, nikt
nie odpowiedział. – Gdzie są ci
wszyscy młodzi ludzie, którzy noszą dumnie koszulki z symboliką
„Polski walczącej”? – pyta smutno. – Akcja trwa nadal, liczymy
na to, że kartki zaczną napływać,
dla nas pani Wanda to wyjątkowa
osoba, jest chrzestną naszej kopii sztandaru 10 pułku, który po-

siadamy, czujemy się z nią mocno związani, także dlatego, że to
bardzo miła i ciepła osoba – powiedział nam. Jak dodał, zdaje sobie sprawę, że wysłanie kwiatów,
np. przez pocztę kwiatową, może
wiązać się ze znacznym wydatkiem, ale wysłanie kartki z życzeniami powrotu do zdrowia już nie.
Wanda Piklikiewicz-Broszkowska w ostatnim czasie mocno podupadła na zdrowiu, przebywa w szpitalu, jest świadoma,
opiekuje się nią także jej rodzina. Członkowie Stowarzyszenia chcieli, aby nadsyłane do
niej kartki pocztowe i kwiaty od
mieszkańców Łowicza podniosły
ją na duchu w trudnej życiowej
chwili.
tb
Kartki i kwiaty można wysyłać
na adres szpitala, w którym znajduje się obecnie pani Wanda:
Podporucznik Wanda
Piklikiewicz-Broszkowska
Zakład Specjalny
dla Chronicznie Chorych
Siostry Felicjanki
ul. Nowowiejska 10 A
00-653 Warszawa

www.lowiczanin.info
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apteki

informacja

PKP(ogólnokrajowa)
22-194-36
Krajowe

Biuro Numerów 118-913
międzynarodowe

Biuro Numerów
118-912
Rozmowy

krajowe –zamawianie
19050(koszt1,07złzVat)
Rozmowy

międzynarodowe –zamawianie19051(koszt1,07złzVat)
Awarie

tel. stacjonarnych–zgłoszenia:
801505505
Biuro

zleceń19497(zamawianiebudzenia,przypominanieoterminiezałatwienia
sprawy,przekazywanieżyczeńitp.).

Żychlin
Dyżurynocnewgodz.20.00-8.00:
czwartek, 14 września:
ul.narutowicza71/1,tel.24-285-10-46
piątek, 15 września:
ul.narutowicza71/1,tel.24-285-10-46
sobota, 16 września:
ul.narutowicza71/1,tel.24-285-10-46
niedziela, 17 września:
ul.narutowicza71/1,tel.24-285-10-46
poniedziałek, 18 września:
ul.łąkowa3a,tel.24-285-19-94
wtorek, 19 września:
ul.łąkowa3a,tel.24-285-19-94
środa, 20 września:
ul.łąkowa3a,tel.24-285-19-94
Pacyna,

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

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

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

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
Leczenia uzależnień
Poradnia

w Kutnie(24)355-81-00
Poradnia

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

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

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

– Hydrofornia Orłów-Parcel:(24)2822631
Pogotowie

energetyczne w Żychlinie:
285-10-27
Awarie

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

pogrzebowy:(24)285-06-60
Lecznice

dla zwierząt w Żychlinie:
ul.traugutta11a,tel.605-973-325
Powiatowy

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

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

przychodnie
Żychlin:

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

Ośrodek Zdrowia NZOZ Ars medica 
(24)282-14-90
Ośrodek Zdrowia NZOZ inter-med
(24)282-17-34
Pacyna,

Gminny Ośrodek Zdrowia
NZOZ medyk:(24)285-80-25
Plecka

Dąbrowa: Ośrodek Zdrowia
NZOZ Pro Familia (24)282-21-84
Oporów:

Ośrodek Zdrowie NZOZ Promed:
(24)285-91-21
Ośrodek Zdrowia NZOZ Almamed:
(24)383-15-00
Nocna

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

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

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

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

BiskupaiMęczennika:9.00,11.30
Plecka

Dąbrowa,parafiapw.ZwiastowanianajświętszejMaryiPanny:9.00,11.30
Suserz,parafiapw.Wniebowzięcianaj
świętszejMaryiPanny:8.00,10.00,12.00
Trębki,parafiapw.św.Stanisławakostki

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

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

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

ośrodki kultury
Żychliński

Dom Kultury (24)285-10-34,
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.12.0024.00,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.
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;SalaBiałaPałacu
wWalewicach.
Złaków

Kościelny: obrazy matki
Boskiej Częstochowskiej wwykonaniu
dziecizeSzkołyPodstawowejwMastkach;
wystawawkościelepw.WszystkichŚwiętych,czynnadoodwołania.

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

14 września:
godz.18.15–Jezioro Łabędzie–
retransmisjabaletu;2Dnapisy;czas
trwania:165min.
Piątek

– środa, 15-20 września:
godz.14.30–Kedi sekretne życie
kotów–dokumentalny;2D;czastrwania:
90min.;Fenomenalnydokument
ostambulskichkotach,któryzachwycił
recenzentówistałsięprzebojemamerykańskichkin.Spryciara,Przylepa,Sułtan,
Flirciarz,Bestia,Szajbaicwaniakto
indywidualności,któresąprzewodnikami
pomieście...
godz.16.15–moje wakacje z Rudym
(2Ddubbing)–familijny;czastrwania:88
min.;Pełnahumoruiprzygód,wakacyjna
opowieśćowielkiejprzyjaźnimiędzy
jedenastoletnimchłopcem,aniezwykłym
czerwonympsemosadzonawniepowtarzalnychplenerachkrainykangurów
–australii...
godz.18.00–Tulipanowa gorączka–
melodramat;czastrwania:105min.;2D
napisy;aliciaVikander,christophWaltz,
DaneDeHaan,JudiDenchwburzliwym
romansie„tulipanowagorączka”,zrealizowanymnapodstawiebestsellerowej
powieściautorstwaDeboryMoggach.
godz.20.00–To –horror;czastrwania:
135min.;2Dnapisy;Filmopartyjest
namotywachniezwyklepopularnejpowieściStephenakingapodtymsamym
tytułem,któraprzerażaczytelnikówod
dziesięcioleci.
Bilety:2Dpiątek-niedziela16zł(normalny),
14zł(ulgowy),pozostałedni14zł(normalny),12zł(ulgowy);3Dpiątek-niedziela20zł
(normalny),18zł(ulgowy),pozostałedni
18zł(normalny),16zł(ulgowy).

kino
Fenix
łowiczul.Podrzeczna20,tel.46-837-40-01
Czwartek,

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.
Piątek,

15 września:
godz.16.00–Super Spark: Gwiezdna
misja–animacja,przygodowyprod.
kanada/koreaPołudniowa;reżyseria:
aaronWoodley;czas:1godz.30min.
godz.18.00–DKF: Frantz –
godz.20:00–DKF: Podwójny kochanek–thrillerprod.Belgia,Francja;
reżyseria:FrançoisOzon;czas:1godz.
50min.

Sobota,

16 września:
godz.15.30–Super Spark: Gwiezdna
misja–animacja,przygodowyprod.
kanada/koreaPołudniowa;reżyseria:
aaronWoodley;czas:1godz.30min.
godz.17.30–młynarski. Piosenka finałowa –dokumentalnyprod.polskiej
Reżyseria:alicjaalbrecht
godz.20.00–DKF:Podwójny
kochanek–thrillerprod.Belgia,Francja;
reżyseria:FrançoisOzon;czas:1godz.
50min.
Niedziela,

17 września:
godz.16.00–Super Spark: Gwiezdna
misja–animacja,przygodowyprod.
kanada/koreaPołudniowa;reżyseria:
aaronWoodley;czas:1godz.30min.
godz.18.00– Tanna –melodramat,
prod.australia/Vanuatu;reżyseria:Martin
Butler,BentleyDean;czas:1godz.44
min.
godz.20.00–DKF: Podwójny kochanek–thrillerprod.Belgia,Francja;
reżyseria:FrançoisOzon;czas:1godz.
50min.
Poniedziałek

– środa, 18-20 września:
godz.17:00–Super Spark: Gwiezdna
misja–animacja,przygodowyprod.
kanada/koreaPołudniowa;reżyseria:
aaronWoodley;czas:1godz.30min.
godz.19:00–Podwójny kochanek–
thrillerprod.Belgia,Francja;reżyseria:
FrançoisOzon;czas:1godz.50min.
Bilety:seanse2D:16zł(normalny),
14zł(ulgowy),12zł(tanieponiedziałki);
seanse3D:18zł(normalny),15zł(ulgowy).

inne
Czwartek,

14 września:
godz.12.00–Dyskusyjny Klub Książki:
„Wiek to nie wyrok”–dyskusjaw
siedzibieMiejskiegoOśrodkaPomocy
Społecznejwkutnie,ul.Warszawskie
Przedmieście10a.Wstępwolny.
Piątek,

15 września:
godz.12.00–uroczystość jubileuszu
110-lecia istnienia muzeum w Łowiczu;wprogramie:wykład„Historia
idziałalnośćłowickiegomuzeum”;wernisażwystawy„końwmalarstwiepolskim
odpoczątkuXiXdopoczątkuXXwieku”;
Muzeumwłowiczu,StaryRynek5/7.
godz.18.00–ii Wielka Potańcówka
Łowickapołączonazwarsztatamitańca
ludowego;przygrywaćbędzienażywo
kapelaSzymonazZielkowiczprzyjaciółmi;karczmaBednarskawBednarach,ul.
BitwynadBzurą8.Bilety:40zł,poczęstunekwcenie.
Sobota,

16 września:
godz.10.00–Rajd Szlakiem Bojowym
10. Pułku Piechoty–trasarowerowa
ipiesza;start:StaryRynekwłowiczu.
Zapisydo12wrześniawbiurzePttk
włowiczu.Wpisowe:8zł.
Niedziela,

17 września:
godz.9.00-13.30–Pętla Łowicka 2017
–przejażdżkaśladamiBitwynadBzurąz
klubemkolarskimłowicz.trasapokrywa
sięzterenemdziałańwojennychkampaniiwrześniowej1939r.:łowicz-łęczyca
-kutno-łowicz(132km).Start:Stary
Rynekwłowiczu,natrasieprzewidziano
dwakrótkiepostoje:MuzeumBitwynad
BzurąwkutnieorazbufetwMaurzycach.
Wstępwolny.
godz.12.00–Piknik integracyjno-misyjny w parafii pw. św. Ducha w
Łowiczu;gośćspecjalny:s.Dariana
Jasińska-misjonarkazafryki;kwesta
narzeczpotrzebMisjiwkithatuwkenii.
godz.17.00–Apel Pamięci w 78
rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę; kwateryżołnierskiena
cmentarzuwŻychlinie;zbiórkaprzed
bramącmentarną.
Sobota,

23 września:
godz.8.00-14.00–Wyprzedaż garażowa,placprzyul.Miodowejnaos.Górkiw
łowiczu;wstępwolnydlasprzedających
ikupujących.
Wtorek,

26 września:
godz.16.30–Bezpłatne warsztaty
dla liderów organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oraz dla osób
prowadzących grupy młodzieżowe,
dziecięce i dorosłych, którzy chcą
wychodzić z inicjatywą i inspirować
innych do działania na rzecz lokalnej
społeczności.Zapisy:tel.24-351-20-57.
ilośćmiejscjestograniczona.Żychliński
Domkultury.
Piątek,

29 września:
godz.12.00–„To ci śliczności...” –
o stroju łowickim w reymontowskich
klimatach –uroczystepodsumowanie
projektu.Wprogramie:prezentacjapieśni
ludowychiczytaniefragmentówpowieści
„chłopi”przezZespółŚpiewaczy
ksinzokiiuczniówZSPnr3im.Wł.St.
Reymontawłowiczu;pokaztkaniana
warsztacietkackim.Muzeumwłowiczu,
StaryRynek5/7.Wstępwolny.
Piątek,

22 września:
godz.15.00–Opera i operetka w bibliotece: Giacomo Puccini – „Tosca”;
MiejskaiPowiatowaBibliotekaPubliczna
im.StefanaŻeromskiegowkutnie,ul.
WojskaPolskiego5.Wstępwolny.
godz.18.00–Spotkanie autorskie z
maciejem Kaźmierczakiem–promocja
nowejpowieści„Polowanienakaczki”;
MiejskaiPowiatowaBibliotekaPubliczna
im.StefanaŻeromskiegowkutnie,ul.
WojskaPolskiego5.Wstępwolny.

KRONiKA
WYPADKóW
miŁOSNYCH
 Karolina PłachetazDąbkowicDolnych

iJacek Kuciński zeStroniewic

SKARB ROLNiKA

nOtOWaniaZtaRGOWiSkaMieJSkieGO
(cenyzdnia12.09.2017r.)


włowiczu wGłownie
brokuły
szt.
4,00
3,00
burakiczerwone
kg
2,00
1,50-2,00
brzoskwinie
kg
6,00
4,00
cebula
kg
2,00
1,50-2,00
cebuladymka
pęczek
-
1,50
cukinia
kg
4,00
czosnek
szt.
1,00-2,00
1,00
fasolazielona
kg
6,00
3,00-4,00
fasolażółta
kg
6,00
3,00-4,00
gruszki
kg
6,00-8,00
4,00-6,00
jabłka
kg
1,50-3,50
2,50-3,50
jajafermowe
15szt.
5,00-8,00
6,00-8,00
jajawiejskie
15szt. 10,00-12,00 10,00-11,00
kalafior
szt.
5,00
2,50
kapustabiała
szt.
2,00-4,00
2,00-2,50
kapustakiszona
kg
5,00
kapustapekińska
szt.
4,00(kg)
2,00
koperek
pęczek
2,00
1,00
maliny
0,5kg
6,00
4,00-5,00
miód
0,9litra
30,00
marchew
kg
2,00
1,50-2,00
natkapietruszki
pęczek
1,50
1,50
ogórkikiszone
kg
5,00
ogórekgruntowy
kg
3,50
3,00
paprykaczerwona kg
5,00
3,00-4,00
paprykazielona
kg
5,00
3,00-4,00
paprykażółta
kg
5,00
3,00-4,00
pieczarki
kg
6,00-8,00
pietruszka
kg
4,00
2,50
pomidormalinowy kg
4,50
3,50-5,00
pomidorpolny
kg
2,50
1,50-2,50
pomidorszklarniowy kg
3,50
por
szt.
1,50
1,50
rzodkiewka
pęczek
2,00
1,80
sałata
szt.
2,00
2,00
seler
szt.
4,00(kg)
2,00
szczypiorek
pęczek
2,00
słonecznik
szt.
3,00-4,00
0,50-3,00
śliwki
kg
5,00-6,00
4,00-5,00
włoszczyzna
pęczek
3,50
2,50
ziemniaki
kg
1,00
1,00

OFERTY PRACY
POWiatOWyuRZąDPRacyWkutnie
(stanna13.09.2017r.)
 kierowcasamochoduciężarowegokat.

ce-kraj
 Magazynier-kasjer-fakturzysta
 Rozbieracz-wykrawacz
 Pakowacz
 Operatorkoparki
 Mechanik
 elektronik
 Zastępcagłównegoksięgowego
 Pracownikprodukcji-operatorwytłaczarki

dofoliiiliniidorecyklingu
 Pracownikserwisowy-myciezakładów

produkcjispożywczej
 koordynatorpracosóbsprzątających
 Montersieci,instalacjiiurządzeń

sanitarnych
 Robotnikbudowlany
 tokarz
 Monternawierzchnisportowych

Sprzedawca
 elektryk
 Specjalistadosprawhandlowych
 Pracownikmagazynowy
 informatyk-pracownikdziałutechnolo-

gicznego

ROLNiK SPRZEDAJE
(cenyzdnia12.09.2017)
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:5,20zł/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.

Ogłoszenia
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samochodowe
kupno
Subiekt Nieborów Auto-kasacja,
sprzedaż części, tel. (46) 838-55-41.
absolutnyskup,1złz1kg,tel.kom.

575-006-685.
autoskupcałeiuszkodzone,najlepsze

ceny,tel.kom.604-191-186.
kupięautodo4.000zł,tel.kom.

691-270-855.
kupimykażdątoyotęiMercedesa,

stanobojętny,tel.kom.734-734-300.
kupimykażdeauto,całelubrozbite,tel.

kom.798-602-197.
Skup aut za gotówkę. Szybki
dojazd i wycena na miejscu, tel. kom.
536-266-926.
SkupMercedesSprinter,kaczor,

innedostawcze,stanobojętny,tel.kom.
734-734-300.

GolfiV,1.4,wcałościlubnaczęści,

1.500zł,tel.kom.602-584-266.

RenaultMegane,1.9dieselkombi,

2007rok,lift,tel.kom.509-837-633.

HyunDaiSantaFe,2.2,2006rok,tel.

kom.667-001-887.

RenaultScenic,1.6benzyna,2004

rok,tel.kom.530-706-606.

kiaSportage,2011/12rok1.7diesel,

salonpolska,122.000km,serwisowana,
bezwypadkowa,oliwkowymet.,cena
46.900zł.,tel.608-174-892.

RenaultScenic,1.6benzyna,2002

rok,tel.kom.509-837-633.

MaZDa626,2.0diesel,1999rok,tel.

kom.669-452-029.
MaZDa6,2.0diesel(121kM),2007

rok,kombi,tel.kom.575-767-742.
MeRceDeS208D,tel.kom.

788-870-752.
MeRceDeSaklasa,6.

100zł,tel.kom.
720-162-713.
Mitsubishicolt,1.3,i.,tel.kom.

601-419-747.
miTSuBiSHi Outlander, 2.0 diesel,
2010 rok, tel. kom. 600-201-163.
niSSanMicra,1.0,1999rok,

tel.(46)837-93-21.

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

niSSanX-trail,2.0Dieselautomat,

2008rok,fullopcja,tel.kom.
609-468-158.

Skuppowypadkowych,starych,

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

OPelastraG,1.7Dtiisuzu,2000rok,

tel.kom.602-432-195.

Skupskrzynibiegów(1.6Polonez)i

lPGsekwencja,tel.kom.512-476-760.
ZłomowaniePojazdów-zaświadczenia,

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

sprzedaż

OPelastraii,2004rok,tel.kom.

726-843-828.
OPelastraii,1.2benzyna,2003rok,

5-drzwiowy,hatchback,salonPolska,i
właściciel,tel.kom.728-363-466.
OPelastraii,1.7cDti,2005

rok,klimatyzacja,8.200zł,tel.kom.
604-706-309.

BMW520,2.0i,1998rok,bogate

wyposażenie,stanbdb.,możliwazamiana
(mniejszy),tel.kom.604-706-309.

OPelastraJ,1.6benzyna+gaz,2010

rok,hatchback,5-drzwi,155.000km,
bogatewyposażenie,srebrny,tel.kom.
667-169-454.

BMW520D,e61170kM,2009rok,

klimatronik,nawigacja,alufelgi,stanbdb.,
tel.kom.505-926-212,793-186-378.

OPelastrakombiDiesel,2012rok,tel.

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

BMWe-46,2.0i,2002rok,czarny

metalik(możliwazamiananamniejszy),
tel.kom.513-375-786.
BMWe46,1999rok,tel.kom.

693-858-637.
cHeVROletcolos,1.4,16V+gaz,

2007rok,tel.kom.601-419-747.
citROËnXsaraPicasso,1.8benzyna,

2003rok,tel.kom.509-837-633.
DaeWOOlanos,1.6benzyna,1998

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

OPelcorsa,1.4benzyna,1994rok,

tel.kom.601-975-868.
Opelcorsa1.3,cDti,2007rok,tel.

kom.601-419-747.
OPelcorsaD,1.2benzyna,2007rok,

5-drzwiowy,tel.kom.509-837-633.
OPelcorsa,1000cm3,2005rok,

klimatronik,domykanieszybzpilota,
światłaprzeciwmgłowe,tel.kom.
505-044-468.

DaeWOOlanosgaz,1996rok,tel.

kom.667-353-825.

OPelcorsa,1.216V,2014rok,50.000

km,serwisowany,bezwypadkowy,
kupionywpolskimsalonie,tel.kom.
600-944-728.

DaeWOOMatiz,2000rok,tel.kom.

506-552-043.

OPelFrontera,1992rok,standobry,

tel.kom.506-355-899,798-521-820.

DaeWOOMatiz,benzyna/gaz,2000

rok,1.600zł,tel.kom.724-145-005.

OPelZafira,1.8benzyna,2004rok,tel.

kom.509-837-633.

DaeWOOMatizgaz,2002rok,1.800

zł,tel.kom.698-367-366.

PeuGeOt207,1.6HDi,2006rok,tel.

kom.604-964-617.

Fiat126p,tel.kom.789-101-800.


PeuGeOt207,1.6HDi,2007rok,

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

Fiatcc700,1997rok,tel.kom.

798-203-433.
Fiatcinquecento,1994rok,tel.kom.

662-872-141.
Fiatcroma,1.9JtD,2006rok,

184.000km,tel.kom.502-024-243.

PeuGeOt307,2001rok,6.900zł,stan

bdb,tel.kom.519-320-487.

FiatPunto1.2,2000rok,lPG,tel.kom.

605-587-039.

POlOneZatuPlus,1.6,1999

rok,60.000km,iwłaściciel,
niekwestionowanystan(dlakonesera),
tel.kom.513-375-786.

FiatSeicento,2001rok,1.900zł,tel.

kom.602-584-266.

Renaultclio,1.6benzyna,2006rok,

tel.kom.530-706-606.

FORDFocus,2.0diesel,2006rok,full

opcja,tel.kom.509-283-124.

Renaultkangoo1.5,Dci,2007rok,tel.

kom.601-419-747.

FORDGalaxy,2008rok,7-osobowy,tel.

kom.508-953-694.

Renaultkangoo,2007rokicrosa250,

tel.kom.790-398-998.

FORDka,1.3benzyna,1998,tel.kom.

603-817-262.

Renaultlaguna,1.9Dci,2003rok,

kombi,tel.kom.781-927-445.

FORDMondeokombi,2.2tDci,2005

rok,310.000km,salonPolska,tel.kom.
693-025-899.
FORDMondeo,2.0Dti,2004rok,

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

www.lowiczanin.info

RenaultMegane,1.6benzyna,2004

rok,tel.kom.530-706-606.
RenaultMegane,1.4,16V,2000rok,

tel.kom.601-419-747.
RenaultMegane,Scenic,1.9,2000

rok,tel.kom.667-001-887.

RenaultScenic,2.0benzyna/gaz,

2000rok,tel.kom.502-322-564,.
Renaultthalia,benzyna/gaz,2002

rok,tel.kom.792-180-011.
Seatarosa,1.4benzyna/gaz,1999

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

bdb.,tel.kom.604-825-723.
Seatleon,1.8benzyna,2002rok,tel.

kom.509-837-633.
SkODaFabia,1.4,2006rok,tel.kom.

604-403-654,507-150-766.
SkODaFabia,1.2kombi,2009

rok,stanbdb.,tel.kom.604-403-654,
507-150-766.
SkODaOctaviakombi,2005rok,tel.

kom.604-403-654,507-150-766.
SkODaOctavia,1.9tDi,2005rok,90

kM,kombi,tel.kom.530-706-606.
SkODaRapid,1.2tSi,2013rok,

iwłaściciel,salonowa,tel.kom.
600-966-269.
StaR244wywrotka,HDS,tel.kom.

504-072-526.
tOyOtaauris,1.6benzyna,2009

rok,iwłaściciel,stanbdb,tel.kom.
509-162-369.
tOyOtayaris,1.3,2003rok,90

kM,srebrnymetalik,156.000km,
sprowadzony,poopłatach,bogato
wyposażony,tel.kom.602-773-061.
tOyOtayaris,1.0,2003rok,

bezwypadkowy,garażowany,stanbdb.,
tel.kom.604-706-309.
VOlVOV40benzyna+gaz,2000rok,

bezwypadkowy,tel.kom.884-880-726.
VWBora,1.6benzyna,2003rok,tel.

kom.530-706-606.
VWGolfiV,1.8,1999rok,tel.kom.

787-124-884.
VWGolfiV,1.9,2001rok,5-drzwiowy,

klimatyzacja,tel.kom.513-375-786.
VWGolfiV,1.6SR,pokolizji,tel.kom.

603-395-360.
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.
kom. 606-751-301.
VWGolfVkombi,2007rok,tel.kom.

601-164-948.
VWGolfV,1.4,2004rok,granatowy

metalik,bogatewyposażenie,tel.kom.
513-329-718.
VWPassatB5,1.9,2002rok,tel.kom.

783-707-277.
VWPolo,1.0,tel.kom.693-051-319.


Żuk,tel.kom.692-286-665.


inne
klucze,piloty,immobiliser,Głowno

Strażacka2,tel.kom.606-319-335.
Sprzedażprzyczepek

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

Sprzedamposiadłość,łowicz,

katarzynów42,tel.kom.603-879-720.

Dom293mkw,stansurowyotwarty,

działka1900mkw,wszystkiemedia,
łowicz,ul.Grunwaldzka,tel.kom.
501-932-818.
Budowlana,1.

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

gospodarczenadziałce0,65ha,
Wiskienice.cenadouzgodnieniapo
obejrzeniu,tel.kom.601-505-585.

Sprzedamdomnowy,wykończony,

Otolice28a,tel.kom.603-879-720.

Oponyzimowe155/65/14,tanio,tel.

kom.668-162-199.

Dom,łowicz,tel.kom.880-651-700.


Działkibudowlane,1.082mkw.,2.443

mkw.,tel.kom.606-995-687,Zielkowice.

Działkabudowlana2900mkw.,

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

Działkabudowlana,1.500mkw.,

media,łowicz,GórkiZagórskie,tel.kom.
883-666-093.

Sprzedamdziałkę900mkw.,w

Głownie,tel.kom.601-814-018.

M-4,60mkw.,os.Bratkowice,tel.kom.

608-580-065.

Sprzedamlubzamieniędom

podłowiczemnabloki,tel.kom.
606-967-338.
Ziemię3,5ha,kraszewWielki,tel.kom.

502-539-686.

Sprzedammieszkaniewłasnościowe

opowierzchni50,41mkwlubzamienię
namniejszezdopłatądo35mkw,do
iipiętra,osiedleBratkowicebl.2/8,tel.
kom.795-254-325.

Sprzedammieszkanie48mkw.,os.

Dąbrowskiego,tel.kom.503-057-347.

łowicz,72mkw,parter,tel.kom.

698-581-666.

Sprzedam działkę o pow. 0,55
ha, Wyskoki, gm. Stryków, tel. kom.
601-204-540.

Sprzedam2haziemi,niedzieliska,tel.

kom.604-454-461.

Felgi„15”,tel.kom.693-054-784.

Przyczepkęniezarejestrowanądo500

kg,500zł,tel.kom.602-584-266.

motorowe
kupno
SkupstarychmotocykliWSk,SHl,

Junak,innych,tel.kom.513-185-357.
kupięstaremotocykle:WSk,MZ,

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

603-444-431.

garaże

Sprzedamdziałkęrekreacyjną,tel.

kom.795-563-722,dzwonićpo18-stej.

sprzedaż

Sprzedam gospodarstwo rolne o
pow. 1,11 ha z domem mieszkalnym
i pomieszczeniami gospodarczymi,
Wyskoki, gm. Stryków, tel. kom.
601-204-540.

Garażwolnostojący,tuszewska,

nawysokościBursztynowej,tel.kom.
601-946-284.

Działkabudowlana3.000mkw.,

kiernozia,ul.łowicka,tel.kom.
694-165-597.

Sprzedamgarażtkaczew,tel.kom.

664-372-375.

Sprzedamdziałkę,Zielkowice,tel.kom.

889-376-672.

wynajem

Działkabudowlana,nieborów,tel.kom.

795-015-269.

Dowynajęciagarażul.Starzyńskiego,

rejonbloków6,7,8,9,tel.kom.
604-192-784.

Mieszkanie61mkw.,iiipiętro,kaliska,

tel.kom.668-955-030.

nieruchomości
kupno
kupięziemię,gm.łyszkowice

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

gruntyrolnewBocheniu(bardzodobre
warunki),tel.kom.601-857-267.
kupiękażdąnieruchomość:ziemię,

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

tel.kom.696-736-701.
Przyjmęwdzierżawęziemię,łąki,dobre

warunki,tel.kom.534-936-733.
Małemieszkaniewłowiczu,tel.kom.

791-776-110.

sprzedaż

VWPolo,2006rok,5-drzwiowy,

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

Dwieładnedziałkirekreacyjne,

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

VWSharan,1.9tDi,2008rok,

7-osobowy,wrozliczeniumogę
przyjąćmniejszy,22.900zł,tel.kom.
604-706-309.

Działka4,6ha,łazin,tel.kom.

501-020-993.

VWt4tD,1998rok,tel.kom.

600-744-821.

Działkabudowlana,Mysłaków,

tel.kom.692-363-474.

VWt4,1.9diesel,1999rok,srebrny,

samochóddostawczy,9.000zł,tel.kom.
574-324-174.

Działkibudowlane,Mysłaków,

tel.kom.665-981-200.

VWtouran,2.0tDi,2005/2006

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

Sprzedamdziałkibudowlane

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

kawalerka24mkw,tel.(46)837-23-02.


kupięprzyczepkęsamochodowądo

remontu,tel.kom.502-163-313.

VWPolocross,1.4Diesel,2006rok,

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

VWtouran,2005rok,7-osobowy,

granatowymetalik(wzamianiemogę
przyjąćmniejszy),15.200zł,tel.kom.
604-706-309.

Ziemiarolnazmożliwościązabudowy

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

Sprzedamdom,tel.kom.881-087-040.


Działki3.

100i3.400mkw.,Bielawy,tel.
kom.664-041-140.
Sprzedam10haziemirolnej,8

kmodłowicza,Maurzyce,tel.kom.
606-924-783.
SprzedammieszkaniewBorowie,tel.

kom.503-608-793.

Sprzedamziemię3,06haOsmolin,gm.

Sanniki,tel.kom.781-006-432.
Sprzedamziemię2ha,kl.iii,Osmolin

(Górojec),gm.Sanniki,tel.kom.
667-548-004.
Sprzedamgospodarstworolneo

pow.3,60ha(szer.78m)zmożliwością
podziałunadziałkibudowlane,Bednary
kolonia72,tel.kom.668-153-367.
Dwiedziałkibudowlane,antoniew,gm.

Głowno,tel.kom.721-651-936.
Dwiedziałkipo1500mkw.,50zł/mkw.,

Zielkowice-czajki,tel.kom.502-778-128.
Sprzedam2,5hawniedźwiadzie,tel.

kom.880-565-192.

Mieszkanie58,9mkw.,iVp.,ul.ciemna

1,tanio,tel.kom.665-744-061.
Mieszkanie48mkw.,Dąbrowskiego,

tel.kom.885-194-475.
Starzyńskiego38mkw,tel.kom.

607-514-455.
Budowlano-rolna,9.400mkw.,Polesie,

rzeka,możliwośćwykopaniastawu,tel.
kom.603-878-783.
Mieszkanie48mkw.Bratkowice,tel.

kom.696-274-457.
Sprzedamziemię2,24lub4,5ha,

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

halęprodukcyjną1000mkw,tel.kom.
663-881-721.
SprzedamdomnaŻwirkiiWigury7a,

tel.kom.500-287-713.
Działka6.600mkw.,zdomem

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

662-127-575.
Działkarolno-budowlana3000mkw.,

przydrodzeasfaltowej,bliskoGłowna,
15.000zł,tel.kom.503-719-301.
MieszkanieM4,łowicz,os.

Starzyńskiego,iVpiętro,48mkw.,tel.
kom.664-912-197.
Sprzedamziemię9ha,Mąkolice,tel.

kom.695-696-281.

Sprzedamdom+1hadziałki,Świeryż

i,tel.kom.504-501-038.

Działkabudowlana1.400mkw.,

chąśno,tel.kom.666-287-727.

Wulkanizacjazbudynkami,

napoleońska6,łowicz,tel.kom.
502-163-313.

Sprzedamdziałkębudowlaną2700

mkw,Bobrowniki,tel.kom.793-562-555.

Działkabudowlana,klickiego42,tel.

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

900mkw.,Skaratki,gm.Domaniewice,
tel.kom.530-723-789.
Bratkowice60mkw.,blok34,tel.kom.

691-961-280.
Sprzedamlokalnatargowicyw

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

675mkw,kiernozia,Walewskiej,tużprzy
szkolepodstawowej,przedszkolu,tel.
kom.796-159-959.
M-4zgarażem,Ziewanice,

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

al.legionówPolskich,tel.kom.
792-006-656.
Sprzedammieszkaniewcentrum

łowicza,50mkw.,łowicz,tel.kom.
693-552-236.


Sprzedammieszkanie48mkw,dobra
lokalizacja,łowicz,os.Dąbrowskiego,
parterzbalkonem,tel.kom.600-991-668.
Sprzedam5ha,tydówka,gm.

kiernozia,pilne!,tel.kom.515-607-294.
MieszkaniewGlinniku(gminaGłowno)

35mkw.+850mkw.działka80%
kapitalnyremont,więcejolx.pl,40tys.zł,
tel.kom.661-162-001.
ładne,czyste3-pokojowe60

mkw,iiipiętro,przydworcułowiczPrzedmieście,cenadonegocjacji,tel.
kom.666-254-020.
Działka budowlana, Głowno, ul.
Graniczna 17, tel. kom. 694-903-240.
Mieszkanieos.Mariikonopnickiej,2

pokoje,48mkw,tel.kom.696-449-090,
atrakcyjnacena!.
Sprzedamzabudowanądziałkę,

tomczyce20,tel.kom.664-906-235.
Sprzedamdziałkębudowlaną2.600

mkw.,Wrzeczko/łyszkowice,tel.kom.
607-264-365.

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.
PuNKTY PRZYJmOWANiA OGŁOSZEń DROBNYCH DO „WiEŚCi”:BiuRO OGŁOSZEńGŁOWNO,ul.łOWicka40;DmOSiN 1,BOŻenakRZeSZeWSka,PiekaRnia:STRYKóW:SkleP„ZOSia”,ul.taRGOWa25/27;SklePP.łukaSZa
PaPińSkieGO,StaRyRynek4/29.
PuNKTY PRZYJmOWANiA OGŁOSZEń DROBNYCH DO „NŁ DLA ŻYCHLiNA, OPOROWA, BEDLNA i PACYNY”: BEDLNO 28, SklePMini-MaG;DOBRZELiN,ul.Wł.JaGiełły,SklePMaGDa;PACYNA,ul.tOWaROWa4,SklePP.MaGDalenyDuRki;PLECKA DąBROWA,SkleP„MOnika”;PODCZACHY 16,SklePSPOŻyWcZO-PRZeMySłOWy;ŚLESZYN,ul.GóRna5,SklePP.MącZyńSkieJ;ŻYCHLiN,ul.łąkOWa9a,SkleP„MaGDa”;ul.naRutOWicZa85F,SkleP
„MaGDa”;ul.29liStOPaDa25-26,SkleP„eleMiS”.
WYDAWCA i REDAKCJA NiE PONOSZą ODPOWiEDZiALNOŚCi ZA TREŚć OGŁOSZEń i REKLAm OPuBLiKOWANYCH ZGODNiE Z ART. 36 uSTAWY Z DNiA 26.01.1984 R. „PRAWO PRASOWE”

www.lowiczanin.info
SprzedamM-4,tel.kom.732-830-824.

Sprzedam2,5haziemi,gmina

łyszkowice,tel.(46)839-29-72,tel.kom.
601-379-628.
SprzedamziemięornąwStrugienicach

2,13hai1,5hałąkizaBzurą,basenna
mleko520l.ipodajnikdozboża,tel.
kom.661-230-235.
Mieszkanie2-pokojowenaparterze,

ZduńskaDąbrowa,tel.kom.518-606-556.
Ziemiaorna,3.67ha,Bobrowa,tel.

kom.606-626-575.

wynajem
łódź,mieszkanie3pokojedo

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

mieszkanie,łowicz,tel.kom.
604-362-195.
Sprzedamlubwynajmęmieszkanie

36mkw,Bratkowice,ipiętro,tel.kom.
661-258-222.


Hydraulik,takżeawarie,tel.kom.

733-788-522.

Malowanie,gładź,hydraulika,tel.kom.

515-830-969.

Stemplebudowlane,drewnoopałowe,

tel.kom.518-560-797.

usługihydrauliczo-spawalnicze,tel.

kom.785-543-610.

Dachy:konstrukcje,pokrycia,naprawy,

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

remontowobudowlane

układaniekostkibrukowejgranitowej,

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

usługi

kryciedachówisprzedażmateriałów

budowlanych.tanio,solidnie!,tel.kom.
608-677-525.

usługi wideo

kryciepapą,tanio,solidnie!,tel.kom.

608-677-525.

WideofilmowanieHD,fotografowanie,

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

angielski,profesjonalnie,dzieci,

młodzież,tel.kom.733-555-833.

Parkiety:profesjonalneukładanie,

cyklinowaniezpolerowaniem,
lakierowanie.Schody:cyklinowanie,
lakierowanie,tel.kom.607-090-260.

WideofilmowanieHD,tel.kom.

606-852-557.

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


Wylewki agregatem, tel. kom.
698-480-048.
układaniekostkibrukowej,tanio,tel.

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

Sklepwcentrummiasta100mkw,tel.

kom.784-440-092.

Rozbiórki,wyburzenia.kompleksowo

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

usługikoparko-ładowarkąJcB,tel.

kom.604-411-266.

kierowaniebudowami,ekspertyzy,

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

511-568-525.

usługikoparko-ładowarką,tel.kom.

781-151-525.

Wycinkadrzew,usługipodnośnikami

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

Dachy,elewacje.Szybko,tanio,8%Vat,

tel.kom.502-859-742.

kamaz:przewózpiasku,żwiru,ziemi,

tel.kom.601-630-882.

łazienki,kompleksowo,tel.kom.

733-788-522.

Maszproblemzkomputerem:

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

Malowaniepomieszczeń,tel.kom.

733-788-522.
malowanie wnętrz, tel. kom.
531-980-252.
Brukarstwo, tel. kom. 724-631-536.

cyklinowanie,polerowanie,układanie

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

Pokryciadachowe,papa,rynny,

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

Dowynajęcialokal/mieszkanie20

mkw,łowicz,Sienkiewicza34,kontakt
7:00-9:00,po20:00,tel.(46)837-32-49.

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

Piasek, pospółka, przywóz, tel. kom.
664-532-700.

anteny:montaż,instalacje,tel.kom.

601-306-566.
usługihydrauliczne,spawalnicze,

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

Okna:naprawa,regulacja,tel.kom.

609-135-411.
Wykończeniawnętrz,remonty,tel.kom.

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

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

przeróbkibudynkówgospodarczych,
pokryciadachowe,tel.kom.723-917-819.
układaniekostkibrukowej,krótkie

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

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

Rozdrabnianiegałęzirębakiem,

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

usługielektryczne,instalacjenowe,

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

Mieszkanie61mkw.,kaliska,tel.kom.

668-955-030.

instalacjeelektryczne:nowe,przeróbki,

tel.kom.696-081-582.

Wideofilmowanie,fotografowaniewww.

fotowideo.webt.pl,tel.(46)837-79-81,tel.
kom.606-302-466.

Wycinkadrzewwww.

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

układnie kostki brukowej, tel. kom.
724-631-536.

Oczyszczalnieprzydomowez

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

Najtańsze rolety, tel. kom.
602-370-470.

usługiminikoparką,tel.kom.

781-151-525.

łazienkiodpodstaw,tel.kom.

533-076-850.

usługi
instalacyjne

nauczycieljęzykaniemieckiego,lekcje,

tel.kom.505-256-528.

Dekoracjesalweselnych,tel.kom.886
328-694,www.facebook.com/Wardart7.

tynkimaszynowe,wylewki,tanio,

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

Mieszkaniedowynajęcia,łowicz,tel.

kom.502-268-632.

Tanie, okna, tel. kom. 602-370-470.

Piekarniazatrudnipiekarzadopieca

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

Malowanie,gipsowanie,tapetowanie,

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

udostępnięwyposażonysalon

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

lokalnazakładfryzjerski,inne,łowicz,

ul.JanaPawłaii,tel.kom.508-191-628.

Językniemiecki,tel.kom.668-963-922.


usługiminikoparką,przeciskikretem,

tel.kom.668-591-725.

Remontykompleksowe,tel.kom.

606-428-162.

lokalenabiura,gabinetydowynajęcia,

tel.kom.692-725-590.

Językangielski,tel.kom.663-684-178.


Sprzedamstemple,tel.(46)838-57-46.


usługi inne

Firmawynajmiepomieszczenie

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

Lokale 50 i 100 mkw. w centrum
Łowicza do wynajęcia, tel. kom.
604-145-259.

Stemplebudowlane,eurofala,tel.kom.

692-101-989.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E na
rozładunki, załadunki, tel. kom.
601-720-805.

Montażpokryćdachowych,podbitki,

itp.,tel.kom.507-542-210.

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

Wynajmępokójzkuchniąw

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

układaniekostkibrukowej,granitowej,

tel.kom.887-555-801.

usługiremontowo-budowlane(tynki,

gipsy,układaniepłytek,malowanie,itp),
tel.kom.793-098-999.
Remonty,wykończeniawnętrz,tel.kom.

799-268-890.
Docieplaniebudynków,elewacje,

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

Masaże:profesjonalnie,dojazd,tel.

kom.501-020-993.
Wypożyczęstółwiejski,nalewak

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

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

obrusywkomplecie),tel.kom.
693-776-474.
Okna:naprawa,regulacja,tel.kom.

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

dyskoteki,itp,tel.kom.782-718-483.
Zespół, wokalistka, deejay, tel. kom.
503-746-892.

adaptacjapoddaszy,ściankidziałowe,

gipsowanie,malowanie,tel.kom.
607-612-176.

Profesjonalnecięciedrzew

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

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

usługikoparko-ładowarką„cat”i

ciągnikiemzprzyczepącherau20t,tel.
kom.512-098-358.

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

sprzedaż
Producentsiatkiogrodzeniowej,

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

drewniane,tel.kom.512-370-174.

tartakprzewoźny,tel.kom.

512-907-059.
naprawatelewizorów,łowicz,

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

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

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

Schodydrewniane.komputerowe

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

Hydraulika,przyłączagazowe,wodne,

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

usługikoparko-ładowarkąJcB,

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

Vertal:żaluzjepoziome,pionowe,rolety

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

Dachy: profesjonalnie, papa
termozgrzewalna, malowanie,
smarowanie, rynny, z gwarancją!, tel.
kom. 735-300-550.

Panelebudowlane,tel.kom.

503-784-574.
Piecc.O.0,6msześć.,tel.kom.

887-676-269.

Odstąpięsalęweselnąwokolicach

łowiczazarezerwowanąna1września
2018roku,tel.kom.661-571-927.

instalacje,przeróbkielektryczne,tel.

kom.509-838-364.

Murowanie,kominy,klinkier,

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

Sprzedamstempledł.3m,tel.kom.

606-819-096.

Odnawianiewanien,tel.kom.

600-979-826.
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Sprzedampustaki,tel.kom.

725-362-379.
SprzedamoknaPcV140x160,stemple

budowlane,tregry,tel.kom.665-739-123.
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nauka

Dachy,pokryciadachowe,konstrukcje,

obróbki,tel.kom.609-846-316.

Wynajmęlokal70mkw.nadziałalność

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

Wyremontowanylokaldowynajęcia

30mkw.(zaplecze,toaleta),łowicz11
listopada,tel.kom.691-715-550.
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Praniedywanówitapicerkimeblowo
samochodowejwzakładzieiuklienta,tel.
kom.501-431-978.
Wycinkadrzew,krzewów,podcinka

gałęzi,tel.kom.510-832-050.

angielski,mgrfilologiiangielskiej,

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


naukaczytaniaipisania.Problemy

zortografiądlauczniówszkół
podstawowych,tel.kom.784-686-235.
Matematyka,tel.kom.607-440-582.

naukaJęzykaangielskiegoJacek

Romanowski,tel.kom.607-440-582.
kanadyjczykpolskiegopochodzenia:

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

szkółpodstawowych,gimnazjumi
średnich.nauka,korepetycje,tel.kom.
604-621-125.
nauczycieljęzykaniemieckiegoudzieli

korepetycji,tel.kom.691-715-557.
angielski,nauczyciel,egzaminator

maturalny,tel.kom.662-611-189.
angielski,tel.kom.515-459-141.

korepetycjeangielski,przygotowania

domatury,30zł/lekcja,tel.kom.
535-077-033.
Matematyka,fizyka.Matury,egzaminy,

tel.kom.604-449-538.

Zatrudniękierowcówc,c+e,tel.kom.

691-621-098.
Zatrudnięoperatorów:koparki,

spycharki,tel.kom.691-621-098.
Zatrudnimy szwaczki do szycia
strojów kąpielowych, Głowno, tel.
kom. 601-204-540.
Kierowca kat. B w systemie 3:1 na
trasach międzynarodowych, tel. kom.
663-077-050.
Zatrudniędopracynamagazyniew

hurtownispożywczej,łowiczFabryczna
9,tel.kom.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.kom.
691-535-547.
Zatrudniędopracyprzy

wykończeniachwnętrz,tel.kom.
604-199-840.
Firma zatrudni kierowcę kat. C+E,
załadunki OSm Łowicz, tel. kom.
515-213-814.
Firmazatrudnikierowcękat.c+ew

ruchukrajowymbądźmiędzynarodowym,
tel.kom.602-389-703.
Przyjmębrukarzalubpomocnika,tel.

kom.786-263-355.

korepetycje:historia,WOS;egzaminy,

matura,tel.kom.669-046-703.

Zatrudniępracownikadoprac

porządkowychnatereniełowicza,tel.
kom.695-634-141.

angielski,niemieckikorepetycje,

tłumaczenia,tel.kom.693-833-062.

Zatrudnimyszwaczki-krawcowe,praca

wSkierniewicach,tel.kom.505-722-973.

korepetycje,wszystkiepoziomy,język

angielskiipolski,tel.kom.607-328-038.

Zatrudniękierowcęc+ewtransporcie

krajowymzdoświadczeniem;chłodnia,
tel.kom.509-252-837,505-037-860.

Pomocprzypisaniupraclicencjackich,

magisterskichiinnyc,analiziebadań.
transkrypcjanagrań,komputerowe
przepisywanietekstów.
kontakt:pomogewpisaniu@onet.pl,
SMS:794-060-711.

praca
dam pracę
Przyjmędopizzeriikierowcęnastałe

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

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

możliwościąprzyuczenia-pracanastałe
orazpomocnakuchnię-weekendowo,
tel.kom.601-846-354.
Hurtownia budowlana w
Strykowie zatrudni kierowców C+E.
Dobre wynagrodzenie, tel. kom.
601-153-348.
Szwalnia w Głownie zatrudni
szwaczki, stała praca, tel. kom.
608-496-344.
Zatrudnię na umowę szwaczki na
overlock i dwuigłówkę. Praca stała,
dobre wynagrodzenie, tel. kom.
501-524-923.
Zatrudniędopracywstolarni,zokolic

łowicza,tel.kom.696-086-527.
monterów ścian g/k, sufitów,
szpachlarzy, malarzy, tel. kom.
500-027-261.

Zatrudnięabsolwentaszkoły

elektrycznejzuprawnieniamiSeP,tel.
kom.793-098-999.
Zatrudnięelektrykalubautomatykaz

uprawnieniamiSePzdoświadczeniem
zawodowym,tel.kom.790-808-190.
Zatrudnię kierowcę C+E, transport
międzynarodowy. Wysokie zarobki,
wyjazdy tygodniowe, tel. kom.
502-605-719.
Zatrudniękierowcówkat.c+e,kraj,

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

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

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

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

kraju,tel.kom.600-357-428.
RestauracjaMcDonald’sMOPParma

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

ZatrudnięPanią,wiek30-40latdo

całorocznejpracywsadzie,okolice
łowicza,tel.kom.510-100-449.
Zatrudniękierowcękat.c+enakraj,

okoliceBrzezin,tel.kom.693-216-718.
Sprzedampszenżytodosiewu

odczyszczone,tel.kom.787-982-333.

Zatrudnię pracowników do
dociepleń, tel. kom. 605-051-991.
Zatrudnięwgospodarstwierolnym,tel.

kom.668-146-499.
Pracownikadopracyprzykoniach,

Gozdów,tel.kom.695-605-939.

Zbiórpomidorów,Bocheń,tel.kom.

725-875-589,po20:00.

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

ZatrudnięmurarzyzokolicGłowna,tel.

kom.515-697-643.

Zatrudniękierowcękat.B,Głowno,tel.

kom.881-000-706.

Zatrudnię piekarza, tel. kom.
602-437-905.

Zatrudniędozbiorupomidora,

łaguszew,tel.kom.605-591-610.

Dorozwożeniapaczeksamochodem

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

APT Randstad (47) zatrudni do
lekkiej pracy na produkcji, 3 zmiany,
Stryków, darmowy dojazd, wysoka
stawka, tel. kom. 603-207-005,
665-133-483.

Zatrudnię kierowcę do rozwożenia
pizzy, Łowicz „Cafe Brama”, tel. kom.
668-262-741.
kierowcac+e(codzienniewdomu),

tel.kom.693-618-750.
Zatrudnięzbrojarzy.Pracaodzaraz

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

783-561-068.
Pracownika do zakładu
kamieniarskiego w Strykowie,
przyjmę, tel. (42) 719-81-66.
Zatrudnięmurarzynawykończenia,

Stryków,tel.kom.603-872-901.
Firmazatrudnioperatorakoparko
ładowarki,tel.kom.601-239-804.
Zatrudniędoukładaniakostki,tel.kom.

663-690-050.
Zatrudnimypracownikówochrony-

magazynylogistyczne,13.00złbrutto.
Pracawsystemie24/48,tel.kom.
661-991-562.
Piekarniałyszkowicezatrudni

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

tel.kom.516-593-442.
FirmaBiSwSkierniewicachzatrudni

doświadczonychmonterówmeblina
atrakcyjnychwarunkach,tel.kom.
601-344-142.

Mechanik,pomocnikmechanika,wiek

do35lat,tel.kom.793-777-035.
Zatrudniękierowcękat.cładunki24

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

łowiczaiokolic,siedzibaGągolin,tel.
kom.695-384-425.
Zatrudnięosobędoprowadzenia

biura.Wymagania:dobraznajomość
komputera(excel,Word,Subiekt).Oferty
na:kadrybratex@op.pl.
Zatrudniękierowcęwtransporcie

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

tel.kom.604-081-248.
Zatrudnię murarza, tynkarza,
pomocnika oraz do ociepleń, tel. kom.
513-985-412.
Zatrudniępracowników

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

zeszkoły,milewidzianysamochód,tel.
kom.664-135-662.
Firma dziewiarska w Łowiczu
zatrudni osoby do formowania
skarpet, tel. kom. 601-332-896.
Przyjmęnapółetatudosaloniku

prasowego,tel.kom.784-666-477.
Zatrudnięodzarazmurarzy,

pomocników,cieśli,tel.kom.
604-505-441.

APT Randstad (47) zatrudni
operatorów maszyn, system
równoważny, Stryków, darmowy
dojazd, wysokie zarobki, praca na
stałe, tel. kom. 501-327-839.
APT Randstad (47) zatrudni
pracowników magazynu, system
równoważny, Stryków, darmowy
dojazd, wysokie zarobki, praca na
stałe , tel. kom. 501-327-839.
Zatrudniękierowcękat.c+e,transport

międzynarodowy,tel.kom.605-094-166.
Zatrudniępracownikanaubojnię,cały

lubpółetatu,tel.kom.501-735-775.
Zatrudnię szwaczki (bielizna),
możliwość przyuczenia, Głowno, tel.
kom. 517-852-240.
Zatrudnię prasowaczkę, Głowno,
tel. kom. 509-571-801.
ZatrudnimywGąbiniedo

produkcjiszkółkarskiej.Pracaprzy
przygotowywaniu,sortowaniui
pakowaniuroślin,tel.(24)277-00-34.

Zatrudniękierowcękat.B,busydo3,5

t.trasymiędzynarodowe,wyjazdy3/1i
4/1.kontaktpon.-pt.:8-17.Dobrezarobki,
tel.kom.793-666-876.
Serwissamochodowyposzukuje

samodzielnegomechanika,elektrykai
lakiernika.Pracawciekawymśrodowisku,
tel.kom.575-648-408.
Przyjmędokostkibrukowej,tel.kom.

697-289-514.
Zatrudnięspawaczawsoboty,tel.kom.

603-072-751.
Zatrudniępomocnikównabudowęw

łowiczu,tel.kom.795-417-248.
Zatrudniękierowcękat.Bna

stanowiskokurier,pracastała,tel.kom.
502-510-403.

Przyjmędopracynastacjipaliww

Jamnie-BliSkapracownikaobsługi
klientanacałyetat,tel.kom.506-670-776.
Przyjmędozbiorupomidorów,tel.kom.

505-356-014.
Zatrudniękierowcęc+e,wolne

weekendy,dobrezarobki,tel.kom.
601-211-863.
Zatrudniękierowcęzdoświadczeniem,

kategoriac+e,nachłodnię,wruchu
krajowym,stałemiejscazaładunku
irozładunku,tel.kom.607-403-256,
609-455-846.
Poszukiwany grafik do sklepu
internetowego, marketing.allora@
gmail.com, tel. kom. 603-653-030.
Przyjmękierowcędopiekarni,tel.kom.

509-771-352.

Zatrudniębrygadzistęisamodzielnych

brukarzy,tel.kom.725-710-267.

ZakładwGłowniezatrudniszwaczki,

tel.kom.607-930-278.

kierowcac+e,kraj,wolneweekendy,

tel.kom.500-333-660.

Zatrudniękierowcówc,c+e.Pracana

miejscu.Stryków,tel.kom.502-619-650.

Zatrudniękierowcęc+e,wruchu

międzynarodowym,zpraktyką,tel.kom.
694-841-996.

Zatrudnimy kierowców kat. C+E,
do przewozu kontenerów morskich,
Hamburg-Polska, weekendy w domu,
zarobki: 6.500-8.500 netto, stabilne
warunki pracy, tel. kom. 506-836-200.

Zatrudniępracownikaioperatora,tel.

kom.606-939-170.

kawaler31-letnipoznaPaniądo

lat35dostałegozwiązku,tel.kom.
733-741-895.

kupno różne
Przyjmęziemię,gruz,glinę,korzenie,

tel.kom.508-282-349.
kupięporoże,tel.kom.607-409-915.

Monety,medale,dokumenty,militaria,

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

696-379-599.
kupięskrzynkiuniwersalnedrewniane,

tel.kom.607-325-906.

sprzedaż różne
Produkcja,sprzedażkruszywa

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

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

Żwir16-32doogroduidrenażu,tel.

kom.601-239-779.

Pomocnikanabudowę,tel.kom.

783-406-925.

Zatrudnięmechanika,elektryka,

lakiernikasamochodowego,tel.kom.
575-648-408.

Drewnokominkowe,opałowe(buk,

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

Przyjmędozbiorupomidorów,okolice

łowicza,tel.kom.782-116-597.

Zatrudnięosobydozbiorukapusty,tel.

kom.664-369-981.

Zatrudnię kierowcę C+E,
transport międzynarodowy, tel. kom.
505-823-932.

Firma„Salopak”zsiedzibąw

Bełchowie–producentopakowań
drewnianychzatrudnitokarzy,tel.kom.
698-628-834

Wyprzedażpłytekchodnikowych

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

Przyjmębrukarzyipomocników,tel.

kom.508-286-519.
kierowcakat.B.Dorywczo:pomoc

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

Pracownikbiurowywfirmie

transportowej,znajomośćjęz.
angielskiego.Wystawianiefaktur,
monitoringpłatności,korespondencja,
tel.kom.601-150-773.

FirmazGrodziskaMaz.zatrudni

kierowcękat.c+ewruchu
międzynarodowym(chłodnia).
Wymaganakartakierowcy,tel.kom.
662-178-274.

Zatrudniępracownikafizycznegodo

budowlanki,tel.kom.697-801-028.
Zatrudniędozbiorujabłek,możliwość

noclegu,tel.kom.501-475-421.

aPt491BiznesPartnerzatrudniw

Strykowiepracownikówprzypakowaniu,
składaniuodzieżyikompletowaniu
zamówień.Bezpłatnytransport!Dzwoń
lubpisz,tel.kom.501-700-596.

Firma„Salopak”zsiedzibąw

Bełchowie–producentopakowań
drewnianychzatrudnipracownikówdo
pracywtartaku,tel.kom.698-628-834.

szukam pracy
Murowanie,glazura,ocieplenia,tel.

kom.887-818-290.
Przyjmępracęchałupniczą(oprócz

szycia),tel.kom.692-590-735.
Pomocdomowa,opiekanad

dzieckiem,tel.kom.692-590-735.

Drewno kominkowe i opałowe, pelet
drzewny, brykiet drzewny, tel. kom.
504-010-550.
kruszywa,piasek,żwir,ziemia

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

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

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

kom.502-919-192.

Zatrudniękierowcęc+e,wywrotka,tel.

kom.601-630-882.

Zatrudniędopracywkuchni,tel.kom.

660-733-348.

Zatrudniękierowcękat.c,tel.kom.

601-297-797.

Zatrudnię do układania kostki, tel.
kom. 692-789-266.

matrymonialne

Palety1.200x1.000,tel.kom.

502-919-192.

Zatrudniędozbiorujabłek,tel.kom.

510-100-449.

Zatrudniękierowcęc+enafirankę,

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

Do formowania skarpet,
chałupniczo, tel. kom. 608-529-538.

Przyjmępracownikadodociepleń,tel.

kom.607-612-176.

PoznamPaniądo58lat,smsosobie,

tel.kom.608-029-088.

ekogroszekworkowany,agronawozy,

tel.kom.721-021-154.

ReklaMa
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Sprzedamspecjalnełóżkonapilotaza

1/2ceny,materacodleżynowygratis,tel.
kom.784-535-952.
Sprzedam domki holenderskie:
7x3,20m i 10x3,20m
z wyposażeniem: łazienka, pokój dla
dziecka, łóżko piętrowe, ogrzewanie
(drzewo, węgiel), natrysk, cena do
negocjacji, tel. kom. 797-758-589,
572-951-122.
Węgiel Ekogroszek (kostka) orzech.
Dostawa i rozładunek, tel. (23) 66110-13, tel. kom. 789-333-677.
Witryna chłodnicza duża oraz
zamrażarka, tel. kom. 667-341-968.
agregatprądotwórczy12/230/380

SteinenProfesionalSt8300,nowy,tel.
kom.508-132-400.
Daszkibetonowe4-spadowe,

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

brązz3poduchamijasnymi,tel.kom.
603-621-157.

Oknazdemontażu,dywanyikomodaz

barkiem,tel.kom.501-657-004.
Żużelzdowozem,tel.kom.

600-323-947.
ladachłodnicza,witrynowa,tel.kom.

605-539-291.

Ziemiaogrodowa,piach,czarnoziem(z

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

Piasek, pospółka, przywóz, tel. kom.
664-532-700.

Sprzedampiecmiałowyorazbojler

zwężownicą+grzałka,tel.kom.
609-541-373.

Sprzedamstemplebudowlaneok.470

szt,4zł/szt.,tel.kom.663-766-584.

krajzegakompletna,szlifierka

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

Meblekuchenne,zlewozmywak

stalowy,tel.kom.609-219-294.
Sprzedażdrewnaopałowego,tel.kom.

510-832-050.

Wózekpaleciak,tel.kom.693-830-160.

Sprzedamkrajalnicędowędliniwagi,

tel.kom.502-224-102.
Strójłowickidamski,tel.(46)838
84-44,wieczorem.

kupięmaszynyrolnicze,kombajny

ziemniaczane,ciągniki,kopaczki
elewatorowe,inne,tel.kom.505-587-206.

Sprzedambiurkowbdbstanie,tel.

kom.508-283-855.

kupięrozsiewaczdonawozulej,

tel.(46)838-61-22.

Rowerek,tel.kom.500-519-872.


ciągnikic-360,c-355doremontu,bez

dokumentów,tel.kom.600-335-473.

Pszenicaozimaarkadiaiodsiew,cena

70zł,tel.kom.606-294-284.
Sadzonkitruskawek,tel.kom.

534-331-065.

Marchewpaszowa,łowicz,tel.kom.

535-916-420.
Pszenżytodosiewu,tel.kom.

880-877-582.
Ziemniakipaszowe,tel.kom.

601-654-447.

Sprzedamzboże,tel.(46)838-98-61.

Sprzedamkukurydzęnakiszonkęok.

2,5ha,Świeryżii,tel.kom.662-585-814.

ŻytohybrydowekWS,tel.kom.

721-021-154.

Blachęaluminiowąreflowanąna

podłogę,tel.kom.726-121-861.

kupięc-328,c-330,c-360,c-355,

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

Sprzedamładnepszenżytopo

odnowie,tel.kom.693-960-636.

SprzedamżytoDańkowskieipszenżyto

twingodosiewu,tel.kom.724-551-112.

rolnicze – kupno

inne

Sprzedampszenicęarkadia,żyto

DańkowskieOpalpierwszyodsiew,tel.
kom.664-766-871.

Płotbetonowy,ekopłyta,słupki,tanio,

tel.kom.504-072-526.

Oddampiachzapogłębieniestawu,tel.

kom.504-221-009.

Sprzedamwagęsuwakową250kg,tel.

kom.883-560-331.

łuparkadodrzewa,tel.kom.

601-297-797.

Sprzedamdwiebramymetalowe,drut

6około300kg,tel.kom.513-980-439.

Sprzedamwiąz,tel.kom.609-261-389.


kupięzboże,

tel.kom.508-471-814.

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

Sprzedamsosnębudowlaną

dowycinki,gm.Bielawy,tel.kom.
782-596-215.

kupiękażdezboże,odbiórwłasnym

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

Wapno nawozowe Polcalc,
Agronawozy, tel. kom. 721-021-154.

Sprzedamkanapę,tel.kom.

667-115-453.

kupiękażdezboże,odbiórwłasnym

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

Płytydrogowe3x1,25,tel.kom.

697-289-514.

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

Silnik7,5kW,tel.kom.696-441-178.


Betoniarki:sprzedaż,remonty,części,

tel.kom.603-072-751.

kupięzbożepaszowe,tel.kom.

692-292-969.

Skrzynio-paletydrewnianenowe,tel.

kom.601-286-499.

Sprzedamkomodęidywan,tel.kom.

510-455-030.

Skrzynkiplastikowenowe10kg,12kg,

15kg,tel.kom.601-286-499.

Sprzedammeblościankę,tel.kom.

664-906-235.

Skupjabłekprzemysłowych-dobra

cena.lubianków70B,czynne
odponiedziałkudosoboty14-18.

Pompawodnazsilnikiem,przecinarka

stołowa,tel.kom.695-774-230.

Sprzedambetoniarkę,tel.kom.

667-837-817.
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Zboża ozime - siewne, inne nasiona
rolnicze oferuje: Firma Nasienna
GRANum, Łowicz, ul. Katarzynów 46,
tel. (46) 837-23-05, (46) 837-23-01.

Zbożedosiewuiodsiew:pszenżyto

Boriwik,żytoRubin,tel.kom.608-686489,784-602-809.

Sprzedampiecc.O.,tel.kom.

604-574-299.

narożnik+2fotele,tel.kom.

664-909-913.

kupięglebogryzarkę,kopaczkę,

ładowacztroll,tel.kom.500-642-300.

płody rolne

hodowlane

kupięopony10lub11dorozrzutnika,

tel.kom.692-465-143.

rolnicze sprzedaż
płody rolne
Nawozy - azotowe, fosforowe,
wieloskładniki inne. ilość:
całosamochodowa 24 t, tel. kom.
604-110-392.
Nawozy - azotowe, fosforowe,
wieloskładniki inne. Dostawa i
rozładunek, tel. kom. 696-009-079.
Otręby melasowane. Dostawa i
rozładunek, tel. (23) 661-10-13, tel.
kom. 789-333-677.

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

Wysłodki tofi oraz niemelasowane.
Dostawa i rozładunek, tel. (23) 66110-13, tel. kom. 789-333-677.

kupięcielaki,tel.kom.662-240-085.


melasa dla bydła 1.000 kg. Dostawa
i rozładunek, tel. (23) 661-19-88, tel.
kom. 789-333-677.

maszyny
kupięprasękostkującą:Sipma

Z-224/1,Welger,claas,Famarol,John
Deere;kombajn:anna,Bolko,karlik;
kopaczkę;sadzarkę;ciągnikWładimirec
t-25,MtZ-82,Belarus,Pronar;prasę
rolującą:claasRollant,arobale,Welger,
tel.kom.518-857-308.
kupiękosiarkęrotacyjną,rozsiewacz

Motyl,talerzówkę,ciągnikursus,tel.kom.
797-513-264.
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Śruty: sojowa, rzepakowa,
słonecznikowa. Luz 25 t z
transportem, tel. kom. 604-272-194.
Śruty: sojowa, rzepakowa,
słonecznikowa. Big-Bag/workowane.
Dostawa i rozładunek, tel. (23) 66118-93, tel. kom. 789-333-677.
Otręby: pszenne, jęczmienne.
Dostawa i rozładunek, tel. (23) 66110-13, tel. kom. 789-333-677.

JęczmieńozimyStradivariusirok

pocentrali,okolicekiernozi,tel.kom.
609-842-747.

Sprzedamżyto,tel.kom.692-916-507.


Sprzedampszenżyto,iodsiew,tel.kom.

501-658-261.

Żytohybrydowezodnowy,tel.kom.

509-660-894.

łubinżółty,słodki,tel.kom.

602-689-205.

Żyto,pszenżyto,pszenicazodnowy,tel.

kom.693-830-160.

Siano,tel.kom.692-101-976.


PszenżytoMeloman,żytoHoryzo

czyszczone,okoliceStrykowa,tel.kom.
603-877-390.
kukurydzanakiszonkę,5ha,okolice

Głowna,tel.kom.606-710-189.
Sprzedamkukurydzęnapniu,tel.kom.

724-138-859.
Sprzedamsłomę,sprasowanąw

bele120x120,karszniceDuże,tel.kom.
660-106-664.
Sadzonkitruskawek,tel.kom.

661-098-313.
Słomęwbalotach120x120,tel.kom.

607-231-803.
Sprzedampszenicędosiewu

arkadiaipszenżytoRotondo,tel.kom.
664-778-301.
kukurydza,żyto,tel.kom.609-838-713.

Facelianapoplony,tel.kom.

885-254-502.

Sprzedamkukurydzęnakiszonkę,tel.

kom.502-859-742.
Pszenicadosiewu,tel.kom.

518-164-650.
Pszenżyto,żytosiewne,tel.kom.

880-263-930.
Zboża ozime hodowla Strzelce,
Danko, KWS, ceny producenta,
sprzedaż Bielawy, ul. Rynek 14, tel.
kom. 607-189-155.
Sadzonkitruskawek,tel.kom.

509-853-384.
Ziemniakijadalne,tel.kom.

696-604-979.
Sadzonkitruskawekasia,Malwinai

inne,tel.kom.883-237-644.
Sprzedampszenicęozimą,odmiana

tonacja(czerwona,wysokoglutenowa),
tel.kom.660-106-664.
Sprzedamowies,okoliceRybna,tel.

kom.696-796-696.

Dynia,tel.kom.667-524-942.


Słomazestodoły,sucha120baloty,tel.

kom.517-544-028.

kukurydzanakiszonkę,tel.kom.

512-279-318.

Sadzonkiczarnejporzeczki5tys.,tel.

kom.603-591-514.

Pszenicaozima,mieszankazbożowa,

tel.kom.889-013-143.

Pszenicatonacja,tel.kom.

607-109-599.
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Wysłodkisuszonetoffi,tel.kom.

789-319-421.

Sprzedam2tonypszenżyta,tel.kom.

574-198-145.

Sprzedamkukurydzęnakiszonkę,

PopówkołoGłowna,tel.kom.
536-999-943.

Pszenica,pszenżyto,tel.kom.607
403-261,nieborów.

Sadzonkitruskawek,różneodmiany,

tel.kom.605-725-688.

Pszenżytoozime„Borowiak”na

słabszegleby,tel.kom.882-278-997.

Sprzedamsianokostkaoraz

mieszankęzbożową,tel.kom.
668-419-928.

Sprzedamkrowynawycieleniu,termin

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

Sprzedammarchewnapaszę,okolice

Rybna,tel.kom.694-852-096.

Sprzedamjałówkęwysokocielną,tel.

kom.691-097-150.

Pryzmykukurydzyikrowęnaocieleniu,

tel.kom.724-850-714.

likwidacjastada8krów,tel.kom.

660-329-753.

Sprzedamżyto,tel.kom.724-130-244.


Sprzedamjałówkęcielną,termin:

koniecwrześnia,tel.kom.600-287-313.

Owies,tel.kom.538-455-989.


Pszenżytotomko,iirok,powymianie,

tel.kom.668-315-020.

kukurydzęnakiszonkę10ha

sprzedam,tel.kom.665-103-042.

Odpadymarchwi,tel.kom.

514-323-077.

Sprzedamziemniakiodpadowe,tel.

kom.606-383-995.

Sprzedampszenżyto,tel.kom.

509-473-106.

Sprzedamziemniakinapaszę,

kiernozia,tel.kom.665-358-991.

Sprzedamsiano,okoliceSannik,tel.

kom.663-862-667.

Sprzedam30arówlasudowycięcia,

tel.kom.692-434-273.

Otrębypszenne,marchewpaszowa,

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

Pszenżytotrapero,tel.kom.

510-760-914.

PszenżytoGrinko,powymianie,tel.

kom.697-289-514.

PszenżytoWitonpierwszyrokze

StrzelcpoczyszczeniuPektus,tel.kom.
885-254-502.

Pszenżyto60zł,oczyszczone70zł,tel.

kom.604-871-975.

PszenżytoMelomanzodnowy,okolice

Bielaw,tel.kom.606-145-529.
Żytoantonińskiepocentrali,tel.kom.

665-734-042.
Sprzedamgroch,tel.kom.726-390-515.

Żyto,tel.kom.512-544-156.

kukurydzanakiszonkę,Boczki,tel.

kom.784-621-588.
Sadzonkitruskawek,bardzoładne,

tanio,tel.kom.570-432-482.
Sprzedampszenżyto20ton,

tel.(42)719-70-24.
Siano,tel.kom.721-466-381.


Żytoipszenżytozżytem,tel.kom.

602-689-205.
Sprzedampszenżyto„Meloman”

powymianiezeStrzelec,tel.kom.
509-195-030.
Pszenicaozimadosiewu,tel.kom.

695-986-065.
Jednorocznesadzonkiagrestu

Puszkinskij,niesłuchowskie,tel.kom.
606-615-497.
Sprzedampszenżytopierwszyrokpo

centrali,tel.kom.607-031-482.
SprzedampszenżytoozimeMeloman,

Panteon,tel.kom.606-939-170.

Wysłodkiburaczanezdowozem,tel.

kom.600-323-947.
Sprzedamtonężytanapaszę,

tel.(46)839-29-72,tel.kom.601-379-628.
Zbożasiewne:pszenżytoBorowik,

pszenicaJantarka,tel.kom.739-066-631.
Wysłodkiburaczanekopcowane,

Rogóźno,tel.kom.692-199-767.
Sprzedamkukurydzęnakiszonkę,tel.

kom.781-284-648.
Sprzedampszenicęarkadia,Sanniki,

tel.kom.730-813-043.
Sprzedamkiszonkęzkukurydzy,tel.

kom.880-646-919.
Sprzedamśrutęzmieszankii

mieszankę,tel.kom.669-411-783.
Sprzedampszenżyto,tel.kom.

664-724-850.
Owies,tel.kom.695-178-017.


Sprzedamsadzonkitruskawek

Malwina,tel.kom.511-184-369.

nasionabobuisadzonkiaronii2letnie,

tel.kom.602-457-674.

Pszenicęzwyczajnązodnowy,tel.kom.

694-057-900.

PszenicaozimaJantarka,linus,

pszenżytoaugustino,kiernozia,tel.kom.
605-278-719.

Żyto,kukurydza,pszenica,pszenżyto,

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

PszenżytoozimePanteon,pszenica

ozimaDesamo,tel.kom.606-370-704.

Sprzedam4hakukurydzynakiszonkę,

tel.kom.505-318-718.

Owies,tel.kom.573-071-070.


Żytodosiewu,pohybrydzie,tel.kom.

607-581-356.

Owies,pszenżyto,tel.kom.

511-390-901.

Sprzedamsłomęwbalotach,tel.kom.

605-266-154.

Ziemniakidobydła,tel.kom.

501-220-604.

SprzedampszenżytoPanteon,

Meloman,1rokpocentrali,tel.kom.
883-962-922.

kukurydzanakiszonkę,okolice

Osmolina,tel.kom.881-088-736.

Sprzedamsianokiszonkę,tel.kom.

512-520-546.

Pszenżyto„Borowik”,1-szyodsiew,tel.

kom.607-181-404.
Pszenżyto„Rotundo”,1-szyrok,po

centrali,tel.kom.604-212-720,Patoki.
Sadzonkitruskawek:Miss,Honeyone,

tel.kom.606-218-403;,727-532-399.

hodowlane

Sprzedamsadzonkitruskawek,różne

odmiany,tel.kom.690-357-975.

Pszenżyto Trismart, mrozoodporne,
6 P-H, Borowik, tel. kom.
733-174-409.

trzycieliczkidodalszegochowu,tel.

kom.660-702-548.

Sprzedampędytruskawekalba,

Roksana,hanoi,tel.kom.607-889-451.

Sadzonki aronii sprzedam, tel. kom.
601-364-070.

Sprzedamdwiejałówki,wycielenia:

20.09i15.10,tel.kom.500-402-816.
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Jałówka,wycielenie:koniecwrześnia,

tel.kom.666-937-442.
Sprzedamcielaki,tel.kom.

888-953-006.
Sprzedambyczka,tel.kom.

609-261-389.
kuryzielononóżki,tel.kom.

509-459-028.

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


Sprzedamcielakimięsne,tel.kom.

607-613-259.

Sprzedamkrowęnawycieleniu,

tel.(46)838-02-49.

Sprzedamprosięta,tel.kom.

666-244-113.

Prosiaki24szt.,tel.kom.605-170-307.


Pięć300-kgcielaków,tel.kom.

726-121-861.

Jałówka cielna, tel. kom.
664-932-986.

Siewnikkonny22rurkidociągnika,

przyczepazbierająca,tel.kom.
505-356-098.
Rozrzutnik1-osiowy2,5t.;pług

2-skibowy;kosiarkarotacyjna;kultywator.
likwidacjagospodarstwa,tel.kom.
508-192-016.
Siewnikpoznaniak2,7m,ładowacz

trol,pług4-skibowyzagonowy,tel.kom.
604-413-509.
Sprzedamkosiarkędyskową,

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

508-985-884.

Dwiejałówki,tel.kom.502-768-905.


Sprzedammaszynędoważeniabobu,

tel.kom.500-696-667.

Jałówkacielna,wycielenie:koniec

września,tel.kom.607-889-775.

Dziesięćbyczkówżarłoków,tel.kom.

794-970-444.

ciągnikS-320,tel.kom.502-981-959.


Sprzedam2byczkimięsne,100kg,tel.

kom.510-158-246.

maszyny

Byczkidochowu180-200kg,tel.kom.

883-237-644.

Sprzedamrozrzutnik10ton+

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

Sprzedamkozymleczne,tel.kom.

601-141-164.
Jałówkanawycieleniu,tel.kom.

691-639-756.
Jałówkiwysokocielne,tel.kom.

607-494-146.
Sprzedamprosiaki,tel.kom.

790-488-188.
Sprzedamprosiaki,tel.kom.

785-543-610.
Jałosia,tel.kom.728-894-563.

Sześćparprosiąt,tel.kom.

668-626-293.

Sprzedamprzetrząsarkękonną

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

Siewnikzbożowy,tel.kom.

502-680-055.
kopaczkę,tel.kom.511-804-826.


PrasępasowąJohnDeere590,2000

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

Siewniknordstem,tel.kom.

507-164-215.

Sprzedam2cielaki,tel.kom.

883-552-727.

Śrutownikwalcowy,tel.kom.

501-104-739.

Prosiaki,tel.(46)838-77-64.


Sprzedamkompletnyprzedninapęd

doZetora5748,tel.kom.509-065-711.

Dwiejałówkiwysokocielne,tel.kom.

785-159-385.

Ładowacz uNHZ 500, tel. kom.
697-688-625.

Pługpodorywkowy5-skibowy,

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

Jałówkawysokocielna,wycielenie23

września+cielakokoło60kg,tel.kom.
511-220-652.

Byczkiok.300kg,kolorowe,tel.kom.

664-737-171.

agregatuprawowo-siewnyaresXl

iPolonezorazopryskiwacz600l.,
Pilmetisiewnikdokukurydzy,tel.kom.
696-253-998.

Sprzedampług3-skibowy,obrotowy,

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

cyklop,rozrzutnikobornika,sadzarka

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

Sprzedamkrowynawycieleniu,tel.

kom.606-571-566.

Sprzedamsieczkarniędokukurydzy

1-rzędowąPottingerMexii,tel.kom.
609-502-051.

PrzyczeparolniczaSanok3,5tony,tel.

kom.608-109-634.
Kombajn Bizon Z0 56 z kabiną, rok
1987, tel. kom. 791-737-790.

Sprzedambyczki,tel.kom.511-611-296.


Pługuniatur4+12003r.,

zabezpieczeniesprężyna,stanbdb.,cena
donegocjacji,tel.kom.880-877-715.

Sprzedamjałówkę15miesięcyspod

oceny,tel.kom.503-419-805.

Sprzedamciągnikursus914,1987rok,

tel.kom.507-284-169.

Rozrzutnikobornikapoodbudowie

4,5t.,sprawnytechnicznie,tel.kom.
693-558-124.
kombajnziemniaczanyanna,tel.kom.

531-791-123.
RozsiewaczWc-3stanbdb.,cyklop

2500zł,rozrzutnikobornika3-tonowy
zpodłogąmożebyćjakoprzyczepa,
tel.(46)838-79-57.
Pług4-skibowyobrotowy,kultywator

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

502-322-564.
kopaczkękonną,tel.kom.

573-071-070.
Sieczkarnia1-rzędowadokukurydzy,

tel.kom.880-877-582.

www.lowiczanin.info



Sprzedamdeszczownię,tel.kom.

602-747-060.

talerzówkęszer.5,60m,rozrzutnik10t

sprzedam,tel.kom.665-103-042.

SprzedamkombajnBizonZ-056,1989

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

Sprzedamładowaczcyklop,rozrzutnik

obornika,tel.kom.602-628-670.

ZdecydowaniesprzedamBizona,

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

Sprzedamsiewnikpoznaniak,tel.kom.

664-715-685.

Sprzedamwialnię,tel.kom.

797-793-264.
Sprzedammałoużywanykombajn

anna,tel.kom.789-101-800.
t-25Władimirec,tel.kom.793-162-206.

Śrutownikssąco-tłoczący,7,7kW,tel.

kom.889-342-294.
SprzedamOrkan2,tel.kom.

782-669-235.
Siewnikzbożowypoznaniak,tel.kom.

609-313-912.
Pługunia3x40,tel.kom.696-441-178.

Opiełacz,pielnikzkierownicą,tel.kom.

606-421-185.
kabinac330rurkowa,tel.kom.

601-286-499.
ursus360-3P,tel.kom.692-101-976.


SchładzalnikFrigomilkdomleka430l,

kultywator2,7m,tel.kom.512-443-751.
kombajnziemniaczanyanna1992rok,

tel.kom.723-528-084.
Sprzedamprasękostkę,polską,tel.

kom.693-975-404.

ciągnikc-355,1976rok,9.600zł,tel.

kom.602-584-266.
Silnikdoc-360,3.000zł,tel.kom.

602-584-266.

inne

nadstawkipodwójnedorozrzutnika

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

Obornikzdowozem,tel.kom.

601-630-882.

c-360zturemlubbez,1976rok,tel.

kom.665-373-897.

Wapno polowe, luz 25 t, z dostawą,
tel. kom. 604-110-392.

kopaczkęciągnikową,tel.kom.

665-574-178.

Skrzynkijedynki,tel.kom.692-749-175.


Piaskowaniezdojazdemdoklienta,tel.

kom.518-168-598.

Sprzedambasenwannowy480l,

tel.(46)838-47-29.

Białkowanieobór,tel.kom.

518-168-598.

PrasęJohnDeere550,tel.kom.

788-983-178.

Sprzedamgnojowicębydlęcą

orazobornikzdowozem,tel.kom.
607-244-368.

cięciekukurydzynakiszonkęz

odwozem,tel.kom.668-327-331.

Pług5-skibowygrudziądzki,brony5,

siewnikzbożowyPoznaniak,rozsiewacz
donawozuRauch,tel.kom.663-513-400.

taśmociąg7-metrowy,tel.kom.

609-514-291.

MF255,c-330,brony,silnik11kW,tel.

kom.664-909-913.

Sprzedamprzyczepęsamozbierającą,

tel.kom.792-577-256.

RozsiewaczdonawozuBrzegi

silnikdoc-330kompletny,tel.kom.
530-706-606.

c-360,1980rok,tel.kom.663-561-245.

SiewnikzbożowyamazoneD7,tel.

kom.799-081-590.

Oponydoprzyczep:1000,1100,

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

Wialnia,Bąk,przetrząsałkadosiana,

tel.kom.530-930-104.

Pługikvernelandzagonowe,tel.kom.

799-081-590.

Dojarkaprzewodowa,4aparaty,tel.

kom.506-778-348.

cięciekukurydzynaziarno,tel.kom.

691-730-169.

c-4011-papiery,tel.kom.697-659-064.


kompletnewidłydotura,tel.kom.

799-081-590.

Zbiorniknamleko950l,tel.kom.

506-778-348.

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

Sprzedamwózkonnyprzystosowany

dociągnika,tel.kom.663-256-947.

Wybierakdokiszonki,waga

inwentarska1tona,małoużywana,walce
ciągnikowe,okoliceStrykowa,tel.kom.
660-331-168.

Obornik,Skaratki,tel.kom.

503-784-574.

Zrobiębramydostodoły,garażu,obory

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

Sprzedamursusac-330M,1989rok,

kosiarkęrotacyjną,tel.kom.607-317-171.

SprzedamZetor5211,1985rok,

tel.(46)838-02-94,tel.kom.790-596-202.

Sprzedamschładzalnikdomleka550

litrówFrigomilk,tel.kom.668-816-945.

zwierzęta

Sprzedammłynekdoczyszczenia

zboża,tel.kom.697-010-153.

Sprzedamkosiarkęrotacyjnądo

remontu,tel.kom.663-790-575.

ciągnikc-360,talerzówka,kosiarka

rotacyjna,kultywator,siewnikzbożowyi
innemaszyny,tel.kom.602-473-422.

SprzedamkombajnMassey

Fergusonheder2,60zsieczkarnią,
tel.(46)861-60-35.

kombajnziemniaczanyannazamienią

naBolkalubsprzedam,tel.kom.
508-364-849.

Pług2-skibowygrudziądzki,tel.kom.

604-973-885.

ciągniklandinilegend130,2000rok,

pługiobrotowe4-skibowekverneland
Overum,tel.kom.696-425-214.

SprzedamkombajnBolko,tel.kom.

694-057-900.

agregatuprawowy6m,Zachodni,tel.

kom.601-272-521.

Śrutownik walcowy, tel. kom.
693-300-010.

SiewnikPoznaniak,tel.kom.

509-853-384.

Sprzedamkopaczkędoziemniaków,

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

selekcyjną,tel.kom.721-169-137.

SprzedamciągnikFerguson3512,tel.

kom.669-609-884.

Pług4-skibowynapodwyższonym

korpusie,tel.kom.662-089-395.

kombajnBolko1994rok,iwłaściciel,

tel.kom.669-034-185.

Sprzedamdwukółkęciągnikową,

siewnikPoznaniak3m,agregat2,70,
przetrząsarko-zgrabiarkęSipma,tel.kom.
886-135-119.
SprzedamkombajnBizon,tel.kom.

785-240-262.

Pługdoodśnieżaniadoursusac-360,

tel.kom.883-605-469.

Rozrzutnik1-osiowy,kosiarkęrotacyjną,

zgrabiarkę7,dmuchawadozboża,tel.
kom.665-489-419.
ciągnikc-360,siewnik15,tel.kom.

721-344-533.
Rozrzutnik1-osiowy,tel.kom.

572-211-050.

Sortownikdoziemniaków,tel.kom.

501-206-533.

ciągnik360,pług3-skibowy,brony,

kultywator,cyklop,tel.kom.601-066-904.
likwidacjagospodarstwamaszyny

rolnicze,tel.kom.509-459-028.
Pługobrotowy4kverneland,

resor,siewnikamazone3m,pełne
wyposażenie,tel.kom.605-884-584.
Przyczepę6t.,sztywną,tel.kom.

721-737-369.

Wyciąglinowy,tel.kom.609-514-291.


Zbiorniknamleko420litrów,tel.kom.

695-986-065.

Beczkaasenizacyjna4.000litrów

Pomot-chojna,2010rok,tel.kom.
726-531-606.

królikiduże,małe,tel.kom.

531-467-981.

Workipośruciesojowej,tel.kom.

667-872-453.
Sprzedamdojarkęalfalaval

2-konwiową,tel.kom.692-199-767.
Oddam grunty w dzierżawę
około 30 ha, okolice Gąbina,
tel. (24) 277-28-20.

agregatuprawowy2,

10m,podwójne
wałki,tel.kom.724-551-112.

Przyczepaciągnikowa,talerzówka10,

tel.kom.506-355-899,798-521-820.

Sprzedamrozrzutnik2-osiowyz

nadstawkami,tel.kom.693-698-352.

Rozrzutnikobornika,tel.kom.

602-457-674.

SprzedamciągnikMtZ-82,tel.kom.

607-889-451.

Siewnikpoznaniak,brony5,agregat

uprawowyGęsiostopka,tel.kom.
600-335-473.

rolnicze - usługi

Sprzedamtalerzówkęgrudziądzką16

talerzy,1.900zł,tel.kom.798-831-131.
nadstawkidokukurydzy,tel.kom.

691-666-967.

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

SiewnikamazoneD7talerzowy3m,

tel.kom.791-125-486.

Bieleniebudynkówinwentarskich,

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

MasseyFerguson575przygotowany

dozamiatarki,2002rok,tel.kom.
510-281-982.

Okna:naprawa,regulacja,tel.kom.

609-135-411.

Sprzedamopryskiwacz400litrów12

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

kombajndoziemniakówBolko,tel.

kom.604-413-509.

SprzedamsiewnikzbożowyPoznaniak,

używany,zielony,rokprod.1987,cenado
negocjacji,tel.kom.608-727-125.

Sprzedampług4-skibowy,tel.kom.

601-169-682.

Fendt 308; 610, tel. kom.
726-390-515.

Siewnikpoznaniak,nałańcuszkach,tel.

kom.603-592-345.

Siewnikpoznaniak2,70m1987rok,

tel.kom.693-093-619.

ReklaMa

PrzyczepaHl,D-55doremontu,tel.

kom.600-335-473.
BeczkaHtS,tur330,tel.kom.

600-335-473.
Śrutownikdozboża,trajzega,tel.kom.

604-529-656.
częściużywanedoc-328,c-330,

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

sprzedaż
Młodenioski,przepiórki,tel.kom.

726-121-861.

Sadzarkę,kopaczkę,Orkanii,

talerzówkę,tel.kom.660-329-753.

PrzyczepaHl8011,rozrzutnik

Fortschritt,tel.kom.600-335-473.

Przeglądy opryskiwaczy, Chemfil,
tel. kom. 609-455-676.

Sprzedambasendomleka400litrów,

tel.(24)285-39-81.

Sprzedamrozrzutnik2-osiowy,

śrutownik,żmijkędozboża,tel.kom.
602-781-330.

ciągnikWładimirect25aleda,1997r.,

stanbdb.,tel.kom.603-332-421.

transportmaszynrolniczych,

kombajnówzbożowych,tel.kom.
665-734-042.

Owcekameruńskiikucyki,tel.kom.

726-121-861.

Beczkaasenizacyjna4000l.,tel.kom.

608-826-975.

Sprzedamkopaczkęciągnikową,tel.

kom.607-325-906.

Orka,gruberowanie,głębuszowanie,

tel.kom.509-339-587.

Zbiorniknamleko550l,tel.kom.

668-952-191.

Przyczepawywrotkaorazśrutownik

walcowy,tel.kom.535-275-229.

kombajnannadozbioruburaków,

ziemniaków,cebuli,tel.kom.
696-852-770.

koszeniekukurydzynowąsieczkarnią

claasJaguarzodwozemprzyczepami
objętościowymiVeenhuis16t,30m3.
F.H.u.Burzyński,tel.kom.696-130-651.

Śrutownikwalcowy,masztwidlakai

innemaszyny,tel.kom.695-243-117.

Pługikverneland,tel.kom.

601-272-521.

kombajnziemniaczanyBolko,tel.kom.

789-319-421.

Przyjmęzapisynacięciekukurydzy,

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

Sprzedamcyklop,tel.kom.

502-436-234.

Sprzedamkombajnziemniaczany

anna,tel.kom.512-520-546.

kopaczka,tel.kom.516-005-742.


koszeniekukurydzynakiszonkęnową

sieczkarniąclaasJaguar+odwóz(walce
dozujące),tel.kom.695-052-735.

Sprzedamprzyczepęsamozbierającą,

tel.kom.604-866-936.

Sprzedamzbiornikdomleka330l.,

pompadodojarki,tel.kom.693-829-615.

Beczkaasenizacyjna7.000litrów,

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

kombajnannawdobrymstanie,tel.

kom.663-722-485.

RozrzutnikobornikaFortschritt

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

ładowaczeczołowe,pługidośniegu

doursusc-330,c-360,t-25,3512,
MF255.Hydraulicznelubnalinkę,tel.
kom.608-686-489.

SprzedamkosiarkędyskowąSamasz

(doremontu),dwukółkędociągnika,pług
obracalnyibis,siewnikFarmarol,agregat
ścierniskowy,tel.kom.604-281-093.

Śrutownik,tel.kom.600-833-180.


ciągnikMtZ,2002rok,iwłaściciel,

stanidealny,pługuniatur3+1,2003rok,
stanbdb,tel.kom.513-597-172.

Silnikc-360pokapitalnymremonciei

kabinac-330,tel.kom.691-863-492.

Stanowiskadobydła,nowe,

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

33

Sprzedamrozrzutnik1-osiowy

idmuchawędozboża,tel.kom.
698-538-748.

Dwarozrzutniki1-osiowy3,5tony,

pługagromasz4x40,małoużywany,
przyczepa2,5tony1-osiowa,wywrotka,
wszystkiegarażowane,tel.kom.
698-034-855.

c-330,ładowacztroll,tel.kom.

725-343-172.

Sprzedamsadzarkępolską,kopaczkę

elewatorową,siewnikkonny,tel.kom.
664-837-390.

nr 3714września2017

Obornik z dowozem, tel. kom.
726-121-861.

kabinablaszanac-360zbłotnikami,

sprężarka3-fazowa,tel.kom.
505-201-737.

Zbiórkukurydzysieczkarniąclaas

Jaguarzprzystawkąkemper4,5m,z
odwozem,możliweugniatanie,tel.kom.
787-606-080.

ciągnikt-25Władimirecstanbdb.,tel.

kom.608-686-489.

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

Owczarkiniemieckieporodzicachz

rodowodem,tel.(46)838-47-78.
królikiduże,tel.kom.519-622-395.

Owczarkiniemieckie,szczenięta,tel.

kom.725-368-799.
Sprzedamszczeniakiowczarka

niemieckiego,tel.kom.601-615-639.
Owczarkiniemieckie,tel.kom.

782-547-693.
Sprzedammałeyorki,tel.kom.

605-599-747.
Jamniki,tel.kom.721-466-381.

Szczeniętaowczarkaniemieckiego,

3,5-miesięczne,tel.kom.694-308-076.
Sprzedamowczarkaniemieckiego

roczny,krótkowłosyisukę1,5roku,tel.
kom.799-050-524.
Sprzedambażantyzłote,tel.kom.

668-958-322.
Długowłoseowczarkiniemieckie,tel.

kom.697-753-260.
Sprzedambernardyna14miesięcy,tel.

kom.502-224-102.
Sprzedamsukęowczarka

niemieckiego,tel.kom.508-283-855.
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Sport
Piłka nożna|RelacjazmeczułkS1926łomża–Pelikan

Bez pewnej obrony sukcesu
nie będzie
ŁKS 1926 ŁOMża
PEliKaN ŁOwicZ

3(1)
2(1)

0:1–Robertkowalczyk(7),1:1–
Paweł Wasiulewski (42), 1:2 – Michał Wrzesiński (47), 2:2 – Paweł
Wasiulewski(65),3:2–RafałMaćkowski(80–karny).
ŁKS 1926 Łomża: Paweł lipiec
– Marek kaliszewski, Paweł Wasiulewski, Reinaldo Melao, Michał
Misiak(67Danielkacprzyk)–Rafał Maćkowski (90 Mateusz Mocarski), albert Rydzewski, Michał
kaput, Damian Gałązka, Marcin
Świderski (56 Michał tarnowski)
–MichałSadowski(85RafałGrabowski).
Pelikan Łowicz: Daniel Malina –
Mateusz Jagiełło, Grzegorz Wawrzyński,Mateuszkasprzyk,Michał
adamczyk(80Danielciechański)
– taras Jaworśkyj, Jakub Bistuła
(70 tomasz Dąbrowski) – Rafał
Parobczyk, Bartosz Bujalski (75
kamil kuczak), Michał Wrzesiński
(85Sebastiankaczyński)–Robert
kowalczyk.
Sędziował: Mateusz Jenda (Warszawa).Żółte kartki: RafałParobczyk (2 i 3) – Pelikan. Czerwona
kartka: Rafał Parobczyk /86 min
–zadrugążółtą/(Pelikan).

Zapowiadając wyjazdowy mecz
Pelikana w Łomży posłużyliśmy
się statystkami. Przed sobotnim
starciem łowiczanie mieli imponującą (głównie dla kibiców) statystykę. Średnio w meczach z ich
udziałem padają cztery gole. Teraz
podopieczni Płuski mieli się jednak
zmierzyć z zespołem bardzo dobrze zdyscyplinowanym w obronie, ale mającym problemy z grą
w ataku. W sobotę potwierdziła
się stara piłkarska prawda mówiąca o tym, że drużynę buduje się od
defensywy. Chociaż biało-zieloni
dwukrotnie przełamali łomżyński
mur, to z Mazowsza wracali bez
punktów.
Szkoleniowiec Ptaków znów
lekko zmienił skład. Na boku obrony zabrakło Marcina Budnika, zamiast niego zagrał Mateusz Jagiełło. Przed tygodniem pisaliśmy, że
Daniel Bończak udanie zastąpił
w środku pola kontuzjowanego
Przemysława Bellę. Łowiczanin
miejsca w składzie nie utrzymał,

ale tym razem stracił je na rzecz Jakuba Bistuły. 19-latek dołączył do
drużyny latem, ale dopiero niedawno wyleczył kontuzję i przeciwko
Łomży zadebiutował w biało-zielonych barwach.
Skoro ŁKS 1926 to zespół, który za wiele bramek nie traci, a Pelikan ma problemy z grą w defensywie, to można było od pierwszych
minut spodziewać się piłkarskich
szachów. Nic z tych rzeczy! Obie
strony szybko poszły na wymianę ciosów. Najpierw bardzo dobrą
piłkę posłał w pole karne Rafał Parobczyk, gdzie jeszcze lepiej spisał
się Michał Misiak. Gdyby nie defensor gospodarzy, to Robert Kowalczyk byłby w sytuacji sam na
sam. Po chwili w środku pola na
piłce poślizgnął się Bartosz Bujalski. Rafał Gałązka natychmiast
znakomitym prostopadłym podanie uruchomił Rafała Maćkowskiego, jednak ten w sytuacji sam na
sam trafił w poprzeczkę. Podrażniony Bujalski natychmiast odpowiedział posyłając bombę z okolic szesnastego metra, ale Paweł
Lipiec końcami palców przeniósł
piłkę nad poprzeczką.
Na szczęście dla biało-zielonych tę wymianę ciosów w 7.
minucie zakończył Robert Kowalczyk. Piłkę z rzutu rożnego
dośrodkował Michał Adamczyk
na 11. metr, gdzie strzał w światło bramki oddał Grzegorz Wawrzyński. Zasłonięty Paweł Lipiec
instynktownie odbił futbolówkę,
a napastnik Ptaków tylko czyhał
na taki błąd i uderzeniem z bliska otworzył wynik rywalizacji.
Po tym trafieniu gra się uspokoiła,
ale znacznie lepiej wyglądali łowiczanie.
Może biało-zieloni nie byli
wzorem gry defensywnej, może
kilka razy łomżanie sami zmarnowali okazje nie potrafiąc dokładnie dograć piłki w kluczowym
momencie, może podopieczni
Marcina Płuski momentami łatwo tracili futbolówkę przy próbie wyprowadzenia jej z własnej
połowy… Najważniejsze jednak,
że gospodarze bardzo długo nie
potrafili dojść do żadnej dobrej
sytuacji strzeleckiej, a co więcej,
to łowiczanie mogli podwyższyć
wynik rywalizacji.

Na szczególną pochwałę zasługuje Rafał Parobczyk, który
w pierwszej połowie brał udział
w każdej groźnej akcji Ptaków.
Najpierw wygrał pojedynek jeden
na jeden na skraju pola karnego,
ale jego silny strzał z ostrego kąta
Paweł Lipiec zdołał odbić. Po półgodzinie gry zgubił krycie na lewej stronie i dobrze podał w pole
karne do Kowalczyka. Napastnik
Ptaków przytomnie wycofał piłkę na 16. metr, gdzie bez przyjęcia
mocny i płaski strzał oddał Taras
Jaworśkyj. Ukrainiec pomylił się
o jakiś metr.
Dziesięć minut później Parobczyk spróbował swoich sił uderzeniem z dystansu. Filigranowy pomocnik kropnął z około 30 metrów,
ale piłka zmierzała w sam środek
bramki. Paweł Lipiec i tak miał
problemy – zmuszony był interweniować na raty. Po chwili wychowanek Legii Warszawa przeprowadził indywidualny rajd zakończony
strzałem z okolic 17 metrów, tuż
obok lewego słupka.
Tym bardziej szkoda, że łowiczanie nie dowieźli prowadzenia
do przerwy, a gola stracili w jeden
z najprostszych możliwych sposobów. Po dośrodkowaniu z rzutu
wolnego z okolic koła środkowego,
do piłki doszedł Paweł Wasiulewski i popisał się skuteczną główką.
Wydaje się jednak, że stoper łomżan faulował w tej sytuacji Grzegorza Wawrzyńskiego. Sędzia, pomimo protestów łowiczan, gola uznał.
Biało-zieloni drugą połowę rozpoczęli w najlepszy możliwy sposób już w 47. minucie ponownie
obejmując prowadzenie. Po wyrzucie piłki z autu piłkę głową odegrał Bartosz Bujalski, a z narożnika pola karnego w samo okienko
bramki uderzył Michał Wrzesiński. To był gol „stadiony świata”.
Łowiczanie wrócili do dobrej gry
z pierwszej połowy. Kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń
i można było być dobrej myśli.
Tym razem jednak gospodarze grali już z większą determinacją.
W 65. minucie dublet na swoim
koncie miał już Paweł Wasiulewski, a biało-zieloni znowu pogubili się przy stałym fragmencie gry.
Tym razem stoper ŁKS zgubił krycie i oddał perfekcyjny strzał głową z około pięciu metrów – piłka,
nim wpadła do siatki, odbiła się
jeszcze od słupka. Biało-czerwoni nie zwalniali tempa. Na niewie-

le ponad 10 minut przed końcem
bliski hat-tricka był Wasiulewski.
W bramce kapitalnie spisał się
Daniel Malina wybijając piłkę na
rzut rożny.
Jednak właśnie po dośrodkowaniu z tego stałego fragmentu
gry piłka trafiła w rękę Tomasza
Dąbrowskiego, a sędzia wskazał
na „wapno”. Znów można się zastanawiać czy arbiter podjął słuszną decyzję. Wychowanek Ptaków
miał niewiele czasu na reakcję,
zagranie ręką na pewno nie było
celowe i można mieć wątpliwości czy piłka bardziej nie trafiła go
w ciało. W każdym razie 20-latek
ponownego debiutu w Pelikanie,
po rocznym pobycie w Unii Solec
Kujawski, do udanych zaliczyć raczej nie może.
Skutecznym egzekutorem „jedenastki” został Rafał Maćkowski, który zmylił bramkarza i oddał techniczny strzał w środek
bramki. Dzięki temu trafieniu,
łomżanie po raz pierwszy znaleźli
się na prowadzeniu tego dnia. Jak
się kilka minut później okazało –
był to gol na wagę trzech punktów. Po chwili groźny strzał głową
(choć niecelny) oddał Michał Sadowski. Piłkę meczową miał Taras
Jaworśkyj. Ukrainiec uderzył bez
przyjęcia z pola karnego po podaniu Sebastiana Kaczyńskiego, ale
piłka poszybowała bardzo wysoko
ponad bramką.
Porażka w Łomży musi boleć.
Łowiczanie rozgrywali naprawdę dobre zawody przez długi czas
i grali rozsądnie w obronie. Do
tego radzili sobie w ataku, próbowali grać piłką momentami pokazując ładne kombinacje. Ponownie zabrakło jednak koncentracji
przy stałych fragmentach gry, a do
końcowej katastrofy doprowadziły indywidualne błędy, takie jak
zgubienie krycia przy rzucie rożnym. Już po raz czwarty w tym sezonie łowiczanie boleśnie przekonali się, że dobrą grą w ofensywie
ciężko jest nadrobić braki w obronie. Widać, że osiągane wyniki
i tak przegrywane mecze frustrują
zespół. Symbolem tego może być
czerwona karta Rafała Parobczyka. Jeden z najlepszych tego dnia
piłkarzy na boisku, w końcówce
meczu wykopał piłkę w trybuny po gwizdku sędziego. Arbiter
z Warszawy ukarał go za to drugą
żółtą, w konsekwencji czerwoną,
kartką.
mateusz Lis
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Tylko Lechia i Widzew
nie zawiodły,
fatalna dyspozycja Świtu
Zgodnie
z oczekiwaniami
siódma seria gier
nie przyniosła zmian
na samym szczycie
tabeli.
Lechia Tomaszów Mazowiecki zwyciężyła 2:0 z zamykającym tabelę GKS Wikielec i nadal
ma punkt przewagi nad Widzewem. Podopieczni Bogdana Jóźwiaka wynik rywalizacji z outsiderem ustalili już do przerwy.
Lechiści na plecach czują oddech łodzian. Widzew pod wodzą Franciszka Smudy wciąż
nie stracił punktów, chociaż blisko tego było w piątek. Spotkanie
z Olimpią Zambrów nie stało na
najwyższym poziomie, a sytuacji bramkowych było niewiele. Najlepszą mieli przyjezdni,
ale w sytuacji sam na sam przestrzelił Kamil Jackiewicz. Łodzianie dopiero w drugiej minucie doliczonego czasu gry
wyszarpnęli wygraną, a trzy
punkty dał drużynie Kacper Falon trafiając do siatki w zamieszaniu podbramkowym.
Na najniższym stopniu podium utrzymał się Sokół, który
zdobył cenny punkt przy Konwiktorskiej bezbramkowo remisując z Polonią. Na czwartą pozycję wskoczył Ursus, który wygrał
w Nowym Dworze Mazowieckim. Świt doznał już piątej porażki w bieżących rozgrywkach
i spadł do strefy spadkowej.
Zaskakujących porażek doznały również Legia II i Finishparkiet. W przypadku Drwęcy
może nie tyle dziwi porażka na
trudnym terenie w Sulejówku, co
jej rozmiary. Beniaminek rozbił
rywala wygrywając 4:0. Z kolei
rezerwy Mistrza Polski przegrały
w Ełku z MKS-em, który przed
tą kolejką miał zaledwie trzy
punkty. Po raz drugi w tym sezonie porażki w stosunku 1:6 doznał Tur Bielsk Podlaski. Beniaminek tym razem zebrał lanie od
Sokoła Ostródy.
mateusz Lis
Komplet wyników 7. kolejki iii
ligi:
 mKS Ełk – Legia ii Warszawa
2:1 (0:1)
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Przegraliśmy wygrany mecz

GOGO

Zły po meczu był szkoleniowiec
łowiczan. Marcin Płuska nie tylko
zwrócił uwagę na to, że jego podopieczni mieli sytuacje, aby wcześniej przypieczętować wygraną, ale
odniósł się także do wątpliwego
karnego, który ostatecznie zadecydował o wyniku. Z kolei Krzysztof
Ogrodziński zwrócił uwagę, że to
ciężka praca i ambicja zaowocowały kompletem punktów.
m.Lis
marcin Płuska pomeczuzłkS1926łomżabyłzły.

 marcin Płuska (Pelikan): Przegraliśmy wygrany mecz, bo dwa

razy prowadziliśmy i za każdym
razem, gdy prowadziliśmy, mieliśmyokazjędopodwyższeniaprowadzenia.niestetyniestrzeliliśmy
tychbramek,copowinniśmyzdobyć. Widać, że mamy problemy
z obroną ze stałych fragmentów
gry.Porazkolejnydostajemytrzy
bramki po stałych fragmentach.
Musimy nad tym bardzo mocno
pracować, bo za każdym razem,
gdyprzeciwnikmastałyfragment,
mymamydużyproblem.niemoże
być takich sytuacji, jak w sobo-

tę, że zdobywamy dwie bramki,
mamy okazję ten mecz wygrać
i go przegrywamy. Ogólnie jesteśmy bardzo źli, że tak to się
skończyło. trzecia bramka dla
łomży padła po bardzo kontrowersyjnym rzucie karnym. Moim
zdaniem tego karnego nie było
i sędzia nie miał prawa go podyktować. ale nie możemy się
zasłaniać tym karnym, bo gdybyśmy wykorzystali wcześniejsze
sytuacje,towyniknapewnobyłby
inny.

0:1 – tomasz Wełnicki (24), 1:1
– Mateusz Skonieczka (58), 2:1 –
HubertMolski(65).
 Widzew Łódź – Olimpia Zambrów 1:0(0:0)
1:0–kacperFalon(90+2).
 ŁKS 1926 Łomża – Pelikan Łowicz 3:2(1:1)
0:1–Robertkowalczyk(7),1:1–
Paweł Wasiulewski (42), 1:2 – Michał Wrzesiński (47), 2:2 – Paweł
Wasiulewski(65),3:2–RafałMaćkowski(80–karny).
 Polonia Warszawa – Sokół
Aleksandrów Łódzki 0:0
 Warta Sieradz – Huragan morąg 0:2(0:0)
0:1–Joaocriciuma(47),0:2–PawełGalik(71).
 Świt Nowy Dwór mazowiecki –
ursus Warszawa 1:3 (1:2)
0:1 – Patryk kamiński (8), 1:1 –
karolDrwęcki(11),1:2–Mateusz
Muszyński(45),1:3–MaciejPrusinowski(60).
 Sokół Ostróda – Tur Bielsk
Podlaski 6:1(3:0)
1:0–PatrykRosoliński(17),2:0–
adrianPluta(19),3:0–arkadiusz
Gajewski (32), 3:1 – Dawid Ostaszewski (51), 4:1 – arkadiusz Gajewski (55), 5:1 – kamil Zalewski
(70),6:1–kamilZalewski(80).
 Victoria Sulejówek – Finishparkiet Drwęca Nowe miasto
Lubawskie 4:0 (2:0)
1:0–DanielSmuga(4),2:0–Wiktorlach(18),3:0–DanielSmuga
(52),4:0–WojciechWocial(73).
 Lechia Tomaszów mazowiecki
– GKS Wikielec 2:0(2:0)
1:0–arkadiuszkoprucki(6–samobójcza),2:0–kamilSzymczak
(37).
1.lechiatomaszówMaz.

7 19 16-6

2.Widzewłódź

7 18 15-3

3.Sokółaleksandrówłódzki 7 16 11-5
4.ursusWarszawa

7 14

5.HuraganMorąg

7 13 12-7

9-7

6.Finishparkiet

7 13 11-10

7.OlimpiaZambrów

7 12

8.VictoriaSulejówek

7 12 13-13

9.PoloniaWarszawa

7 11 12-6

9-9

10.legiaiiWarszawa

7 10 16-9

11.łkS1926łomża

7 10

12.Pelikanłowicz

7

9 16-13

13.SokółOstróda

7

7 9-12

14.MkSełk

7

6 6-11

15.WartaSieradz

7

5 7-13

16.ŚwitnowyDwórMaz.

7

4 6-15

17.turBielskPodlaski

7

3 4-21

18.GkSWikielec

7

0 3-15

7-7

 Krzysztof Ogrodziński (ŁKS
1926): Był to ciężki mecz, jak
każdy. trochę szczęście nam
dopisało, ale zasłużyliśmy na to
zwycięstwo. Zasłużyliśmy walką,
zasłużyliśmypracąitakjakmówię,
szczęście czasami nam dopisze,
a czasami dopisze przeciwnikom.
uważam, że zasłużyliśmy, może
nietakw100proc.natęwygraną,
ale na pewno ambicją, charakterem,pokazaliśmy,żewalczymydo
końcaiwygrywamykolejnymecz.
chcieliśmygraćozwycięstwo,pracowaliśmycałytydzieńnato,żeby
tenmeczjaknajlepiejwypadł,udałosięto!Mamytrzypunktyiztego
sięcieszymy.

www.lowiczanin.info



Lider do Łowicza,
Smuda schowa się
przed Huraganem?
Z nadzieją na Łowicz będą patrzeć rywale Lechii Tomaszów
Mazowiecki. To właśnie Pelikan
podejmie lidera i stanie przed
szansą zamieszania w tabeli. Jednak to przyjezdni będą faworytem – zwyciężyli ostatnie trzy
mecze z rzędu, a w tym sezonie
punkty stracili tylko w Warszawie remisując z Ursusem.
Na drugie w tym sezonie potknięcie Lechii liczyć będą w Łodzi. Widzew pod wodzą Franciszka Smudy nie stracił jeszcze
punktów. Po inauguracyjnej porażce z Victorią Sulejówek wygrał sześć kolejnych meczów,
w których stracił zaledwie gola
(!!!). Żeby skorzystać z ewentualnego potknięcia lidera najpierw
będzie musiał sam zdobyć komplet na trudnym terenie w Morągu. Huragan wygrał trzy z ostatnich czterech meczów i wspiął się
już na piątą pozycję w tabeli. Łodzianie szczególną uwagę powinni zwrócić na 24-letniego Brazylijczyka sprowadzonego latem
z Bielawianki Bielawa. W siedmiu meczach zdobył pięć goli
i jest najskuteczniejszym napastnikiem ligi (wspólnie z Danielem
Smugiem z Victorii Sulejówek).
Trzeci w tabeli Sokół podejmie rezerwy Legii Warszawa. Stołeczni są dopiero na 10.

miejscu w tabeli, a w tym sezonie mieli walczyć o awans. Najwyższa pora zacząć wygrywać
żeby czołówka już na starcie sezonu nie zbudowała dużej przewagi. Czwarty Ursus zagra u siebie z Wartą Sieradz i powinien
zdobyć komplet oczek, z kolei
po wysokiej porażce w Sulejówku spróbuje odbudować się Finishparkiet. Drwęca będzie zdecydowanym faworytem meczu z
zawodzącym w tym sezonie Świtem.
mateusz Lis
8. kolejka iii ligi: HuraganMorąg
– Widzew łódź / sob 16.09.2017
r.,godz.13:00;OlimpiaZambrów–
MkSełk/sob16.09.2017r.,godz.
16:00;turBielskPodlaski–VictoriaSulejówek / sob 16.09.2017r.,
godz. 16:00; Pelikan łowicz – lechiatomaszówMazowiecki/sob
16.09.2017 r., godz. 16:30; ursus
Warszawa – Warta Sieradz / sob
16.09.2017r.,godz.17:00;Polonia
Warszawa – łkS 1926 łomża /
sob16.09.2017r.,godz.17:00;Sokółaleksandrówłódzki–legiaii
Warszawa/nd17.09.2017r.,godz.
11:00;FinishparkietDrwęcanowe
Miasto lubawskie – Świt nowy
DwórMazowiecki/nd17.09.2017
r., godz. 11:00; GkS Wikielec –
Sokół Ostróda / nd 17.09.2017 r.,
godz.15:00.
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Sentymentów nie będzie,
Pelikan sprawi niespodziankę?
Zawsze w ligowym topie była
Lechia Tomaszów Mazowiecki.
Tomaszowianie w III lidze zagościli w sezonie 2012/2013 wygrywając wcześniej rozgrywki IV ligi
grupy łódzkiej. W swoich debiutanckich rozgrywkach uplasowali się na 4. pozycji, a potem zajmowali kolejno pozycje: 8., 8., 4.,
i 5. Ostatnimi laty klub stał się nie
tylko jednym z solidniejszych ligowców, ale także jedną z drużyn
prezentujących najbardziej ofensywny styl gry.
Trenerem lechistów od 15.
kwietnia bieżącego roku jest
bardzo dobrze znany w Łowiczu Bogdan Jóźwiak. Urodzony
w Raciążu były pomocnik grał
w Pelikanie jesienią sezonu
1999/2000 oraz w latach 20052008. To w Łowiczu kończył swoją zawodniczą karierę i tutaj też
rozpoczynał jako trener. Poza tym
prowadził jeszcze Wartę Sieradz
oraz Sokoła Aleksandrów Łódzki.
Przed objęciem stołka w Tomaszowie Mazowieckim prowadził właśnie Pelikana – w okresie od 1. lipca 2014 do 4. października 2016.
W zeszłym sezonie Lechia pod
jego wodzą zagrała 11 meczów,
w których zdobyła dwadzieścia
punktów. Od sierpnia tomaszowianie jeszcze bardziej śrubują
ten wynik. W aktualnie trwającej
kampanii Lechia w siedmiu meczach tylko raz (!) straciła punkty. Jedynym klubem, który potrafił
w tym sezonie zatrzymać żołnierzy Jóźwiaka jest jak na razie Ursus Warszawa. Stołeczni zremisowali przed własną publicznością
1:1, a oczko uratowali w samej
końcówce rywalizacji. W pokonanym polu tomaszowianie pozostawiali zarówno kluby z czołów-

ki, jak i dołu tabeli. Poza remisem,
Lechia na wyjeździe ograła Olimpię Zambrów (4:2) oraz Tura
Bielsk Podlaski (2:0).
Piłkarze Bogdana Jóźwiaka imponują grą w ofensywie. W siedmiu meczach zdobyli 16 bramek.
Nikt nie strzelił większej ilości
bramek, jedynie dwie drużyny dotrzymują kroku tomaszowianom:
Legia II Warszawa oraz… Pelikan
Łowicz. Lechia gra jednak dużo
lepiej w obronie, bowiem Dawid
Kędra i Patryk Grejber puścili razem sześć bramek. Trzy razy udało im się zagrać na „zero z tyłu”.
Dla porównania – Daniel Malina już trzynaście razy wyciągał w
tym sezonie piłkę z siatki.
W sobotę (bo to spotkanie odbędzie się w Łowiczu właśnie
w sobotę o 16:30, a nie w niedzielę
o 11:15) kibice śmiało mogę liczyć
na to, że zobaczą kilka bramek.
W meczach z udziałem Pelikana
padają średnio ponad cztery bramki, w poprzednich trzech spotkaniach padało po pięć goli. Dwa
z nich łowiczanie jednak przegrali. Biało-zieloni do poprawki mają
przede wszystkim grę w obronie.
Tylko raz w tym sezonie – w meczu z ostatnim GKS Wikielec –
udało im się zachować czyste konto. Pora na kolejne czyste konto
i unormowanie gry w obronie.
A z kim się odbudować, jak nie w
rywalizacji z najlepszymi zespołami tej ligi?
Początek rywalizacji pomiędzy
Pelikanem Łowicz a Lechią Tomaszów Mazowiecki o porze nietypowej, jak dla meczów przy ulicy Starzyńskiego 6/8. Rywalizacja
tych zespołów została zaplanowana na sobotę na godz. 16:30.
mateusz Lis
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Pelikan 2001 lepszy od Radomska
Po dwóch porażkach na zwycięski szlak wskoczyli gracze
trenera Roberta Wilka z rocznika 2001. Łowiczanie wygrali bowiem przed własną publicznością
z RKS Radomsko 2:0. Trafienia
dla Pelikana 2001 zaliczyli Jakub
Bylewski i Patryk Kośmider.
Pelikan 2001 po nieudanych
meczach musiał wreszcie wygrać i widać było w poczynaniach
„Biało-Zielonych” agresję i wolę
walki. Przez długi okres pierwszej
połowy był bezbramkowy remis,
ale to gospodarze mieli przewagę
w tym meczu. Dopiero w 35. minucie Jakub Bylewski znalazł sposób na pokonanie bramkarza rywali i wyprowadził swoją drużynę
na prowadzenie. Wynik meczu
ustalił w 75. minucie gry Patryk
Kośmider i dzięki temu łowiczanie wygrali 2:0.
– Jestem bardzo zadowolony
z tego spotkania, bo można powiedzieć, że był to mecz o sześć
punktów, gdyż graliśmy z zespołem, z którym na pewno bę-

– RKS Radomsko 2:0 (1:0); br.:
Jakub Bylewski (35) i Patryk kośmider(75).
Pelikan: karol Szczepański – Rafał Grochal (65 Michał Olczak),
Mateusz kardas, Maciej Grotkowski, łukasz Sejdak – Hubert Matyjas, Olaf andrzejewski – Dawid
kaczmarek(75Jakubkirej),Jakub
Bylewski,Hubertkałużny(73artur
Pawłowicz)–Patrykkośmider(76
SebastianGładki).
GOGO
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mecz z RKS-em kosztowałłowickądrużynęsporosił.

dziemy walczyć o utrzymanie.
Chłopcy zagrali dobry mecz, byli
bardzo zaangażowani i zostawili dużo zdrowia na boisku. Stworzyliśmy kilka ładnych sytuacji,
szkoda, że ich wcześniej nie wykorzystaliśmy na 2:0, może wówczas mecz inaczej by się potoczył.
A tak walka trwała do końca, ale
na szczęście dla nas z happy endem. Cieszę się bardzo, gratuluję
chłopakom i mam nadzieję, że bę-

dziemy walczyć w każdym meczu
tak, jak dzisiaj – ocenił po spotkaniu trener Wilk.
Kolejnym rywalem „Biało-Zielonych” będzie Ceramika Opoczno. Zespół trenera Roberta Wilka zagra w Opocznie w sobotę 16
września o godzinie 11:00. ever
3. kolejka i ligi wojewódzkiej juniorów młodszych B1:
 muKS Pelikan-2001 Łowicz

 Pozostałe wyniki:GkSBełchatów – RtS Widzew łódź 2:1, łkS
łódź–kSceramikaOpoczno1:1,
aPukSMazoviatomaszówMazowiecki–MkPZgierz0:1.

Tabela:
1.kSceramikaOpoczno(1)3

7

9-1

2.łkSłódź(2)

3

7

7-1

3.RtSWidzewłódź(3)

3

6

5-2

4.MkPBorutaZgierz(4)

3

6

4-2

5.MukSPelikanłowicz(6) 3

3

2-4

6.GkSBełchatów(7)

3

3

2-6

7.RkSRadomsko(5)

3

3

2-7

8.MazoviatomaszówMaz.(8)3 0

1-9
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Olimpia Chąśno nowym liderem
Olimpia Chąśno po wygranej
3:1 w wyjazdowym meczu z Orłem Nieborów objęła prowadzenie w skierniewickiej klasie okręgowej.
Zespół grającego trenera Sylwestra Knery wygrał z Orłem
dzięki trafieniom Patryka Okraski, Szymona Bejdy i samobójczym golu Marcela Donaja.
Bramkarz Orła niefortunnie interweniował po dośrodkowaniu
z rzutu rożnego. Jedynego gola
dla Orła zdobył Mateusz Krysiak,
który wykorzystał sytuacje sam
na sam z Jackiem Milczarkiem.
Co ciekawe spotkanie rozegrane
było przy sztucznym oświetleniu.
Dotychczasowy lider czyli Orlęta Cielądz zremisowały w Wygodzie ze Zrywem 1:1. Zryw
w pierwszej połowie miał trzy-cztery dogodne sytuacje, ale
rywale nie wykorzystali rzutu
karnego. Mecz zakończył się podziałem punktów, a trafienie dla
Zrywu zanotował Paweł Wojda.

Orlęta gola na wagę remisu
strzeliły w 86. minucie. – Wynik sprawiedliwy. My mieliśmy
kilka bardzo dobrych okazji,
a rywale nie strzelili dwóch karnych, oba obronił nasz bramkarz.
Boli bramka w takich okolicznościach, ale trzeba docenić zdobyty punkt – ocenił Dawid Sut, trener Zrywu.
Bliscy wygranej byli zawodnicy Pogoni Bełchów, którzy
prowadzili z Vagatem już 2:0,
by zremisować 2:2. gole Jakuba
Niedźwiadka i Damiana Gendka nie wystarczyły do wygranej.
Vagat najpierw za sprawą Dawida Sztampke, a później Szymona Kucińskiego wyszarpał jeden punkt. Kuciński zdobył gola
w czwartej minucie doliczonego
czasu gry.
Podziałem punktów zakończył
się również mecz w Placencji.
Dar co prawda prowadził 1:0 po
golu Bastiana Jarosza, ale na jego
gola celnym trafieniem odpowie-
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Korona na podium
Korona Wejsce po remisowym
meczu z Olimpią Jeżów wskoczyła na trzecie miejsce w tabeli. Gracze z Wejsc prowadzili po
golach Mariusza Trakula i Mateusza Dobrzyńskiego 2:1, ale
w 60. minucie do wyrównania
doprowadził grający trener Olimpii Marcin Stolarek. Korona ma
na swoim koncie siedem punktów
i aż 16 strzelonych goli!
Nie udało się zapunktować
Astrze Zduny, która przegrała
z liderem tabeli Miedniewiczanką Miedniewice 2:1. Astra prowadziła po trafieniu Pawła Skierskiego, ale dwa gole Krzysztofa
Paradowskiego zapewniły gospodarzem komplet punktów.
Miedniewiczanka jest liderem
i ma na swoim koncie komplet
punktów czyli 12 „oczek”.
Grad goli w starciu Startu Złaków Borowy z Macovią Maków.

Start zremisował na własnym
boisku z jednym z faworytów
do awansu do klasy okręgowej
5:5! Gola na wagę cennego remisu strzelił Michał Karmelita,
który doprowadził do stanu 5:5
na dwie minuty przed końcem
meczu.
Pierwsze trzy punkty mają
na koncie zawodnicy Czarnych
Bednary, którzy wygrali wyjazdowe spotkanie z Wolą Wola
Chojnata 3:2. Dwa gole dla Czarnych strzelił Mateusz Budzałek,
który pokonał bramkarza rywali
przed przerwą, po której był remis 2:2. Trzeciego gola dającego
trzy punkty zdobył w 64. minucie
Mateusz Zabost.
Mecz Rawki Bolimów z Laktozą Łyszkowice został przełożony, Sierakowianka przegrała z Żelazną 0:3, zaś Białka rozgromiła
GKS Głuchów aż 7:2!
ever

dział również Oktawian Andrzejczak.
W pozostałych meczach Widok Skierniewice uległ Jutrzence
Drzewce 1:4, Pogoń Godzianów
wygrała z Olympiciem Słupia
3:1, zaś GLKS Wołucza wygrał
z Juvenią 4:2.
ever
4. kolejka klasy okręgowej:
 Zryw Wygoda – Orlęta Cielądz
1:1(0:0);br.:PawełWojda(64)–
MateuszBiałek(86)
 Pogoń Bełchów – Vagat Domaniewice 2:2 (2:1); br.: Jakub
niedźwiadek (18), Damian Gendek(27)–DawidSztampke(44),
Szymonkuciński(90)
 Dar
Placencja – Victoria
Bielawy 1:1 (0:0); br.: Bastian
Jarosz (71) – Oktawian andrzejczak(80)
 Orzeł Nieborów – Olimpia
Chąśno 1:3 (1:3); br.: Mateusz
krysiak(36)–PatrykOkraska(6),
SzymonBejda(33),MarcelDonaj
(45-samobójcza)

4. kolejka klasy A:
 miedniewiczanka miedniewice
– Astra Zduny 2:1; br.: krzysztof
Paradowski 2 (35, 71) – Paweł
Skierski(32)
 Olimpia Jeżów – Korona Wejsce 2:2;br.:Grzegorzklimkiewicz
(23), Marcin Stolarek (60) – Mariusztrakul(18),MateuszDobrzyński(24)
 Start Złaków Borowy – macovia maków 5:5;br.:Wojciechkośmider (1), Sebastian Malinowski
(46),Dominiklus(72),Michałkarmelita2(79,88)–arturBolimowski(9),arkadiuszGasiński(18),kamilcybula(52),łukaszWinciorek
(62),Patrykkarwalski(82)
 Wola Wola Chojnata – Czarni
Bednary 2:3;br.:cezaryDulewicz
(4),Mateuszkociszewski(17),Mateusz Budzałek (26, 39), Mateusz
Zabost(64)
 Rawka Bolimów – Laktoza
Łyszkowice; przełożono
 Sierakowianka Sierakowice –
GLKS RZD Żelazna 0:3
 GKS Głuchów – Białka Biała
Rawska 2:7

 GLKS Wołucza – Juvenia Wysokienice 4:2; br.: adrian koper
(32), Paweł Wyciszkiewicz (55),
Rafał Bednarek 2 (75, 87) – Danielkarwat(14),kamilklimek(17)
 Widok Skierniewice – Jutrzenka Drzewce 1:4;DanielPaprocki
(90) – cezary Dominiak 3 (7, 50,
90),BartoszBolek(71)
 Pogoń Godzianów – Olympic
Słupia 3:1

Tabela:
1.Olimpiachąśno

4

2.Orlętacielądz

4

8 10-5
8 10-5

3.PogońGodzianów

3

7

8-4

4.JutrzenkaDrzewce

4

7

7-4

5.GlkSWołucza

4

7

7-5

6.VictoriaBielawy

4

6

8-4

7.OlympicSłupia

4

6 12-7

8.Orzełnieborów

4

6

6-8

9.VagatDomaniewice

4

5

6-7

10.ZrywWygoda

3

4

4-2

11.WidokSkierniewice

4

4 6-10

12.PogońBełchów

4

1 6-12

13.DarPlacencja

4

1 5-12

14.JuveniaWysokienice

4

0 4-14

1Miedniewiczanka

4 12 14-4

2.MacoviaMaków

4

8 11-7

3.koronaWejsce

4

7 16-6

4.astraZduny

4

7 7-3

5.laktozałyszkowice

3

7 4-2

6.BiałkaBiałaRawska

4

6 17-8

7.GlkSRZDŻelazna

4

6 6-4

8.OlimpiaJeżów

4

5 6-8

9.WolaWolachojnata

3

3 7-13

10.RawkaBolimów

3

3 4-12

11.czarniBednary

2

3 7-5

12.GkSGłuchów

4

310-18

13.StartZłakówBorowy

4

1 7-17

14.Sierakowianka

3

0 1:10

ReklaMa
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Niedźwiada liderem

3. kolejka klasy B:
 Korona ii Wejsce – Olimpia
Niedźwiada 0:5; br.: Bartłomiej
Grzegory (7), Daniel Dałek (50),
JanPawlata(64),PiotrSkoneczny
(75),OskarPanek(83)
 meteor Reczyce – Zjednoczenie Dzierzgów Bobrowniki 3:3;
br.:MateuszBiałek2(53,65),MaciejSiatkowski(90)–RobertJaros
3(11,28,40)
 Fenix Boczki – Kopernik Kiernozia 7:1; br.: Dominik łukawski
2 (2, 38), tomasz Janus 3 (10,
66, 82), Michał Skrzynecki (52),
Hubert Fijałkowski (75) – Marcel
Filipiak(90)
 Jutrzenka mokra Prawa – Victroia Zabostów Duży 4:1; br.:
Bartłomiej Magdziarz (14), alan
caban3(47,49,90)–Sebastian
cichal(78)
Tabela:
1Olimpianiedźwiada

3

9 15-3

2.MeteorReczyce

3

7 9-5

3ZjednoczenieDzierzgów 2

4 9-4

4.naprzódJamno

2

3 8-5

5.VictoriaZabostów

2

3

6.FenixBoczki

3

3 9-5

7.koronaiiWejsce

3

3 7-14

8.JutrzenkaMokraPrawa

2

3

9.kopernikkiernozia

2

0 3-13

Po porażce w pierwszym meczu ligi okręgowej gracze MUKS
Pelikan Łowicz z rocznika 2002
zareagowali pozytywnie i zmazali
plamę sprzed tygodnia, pokonując
Koronę Wejsce aż 9:1.
Łowiczanie wyszli na boisku
z dużym zaangażowaniem. Gołym okiem widać było dużą różnicę w wyszkoleniu technicznym
i taktycznym łowickiej drużyny,
która przed przerwą prowadziła
już 4:0. W drugiej połowie meczu obraz gry niewiele się zmienił. Rywale z każdą minutą mieli
mniej siły, a ten fakt wykorzystywali gracze Pelikana strzelając kolejne gole, który łącznie zdobyli
dziewięć. Korona zdobyła honorowego gola w ostatniej minucie
meczu, wykorzystując błąd bramkarza łowickiej drużyny.
– Długo się męczyliśmy, żeby
otworzyć wynik. Goście tylko
sporadycznie bywali pod naszą
bramką i to my mieliśmy dużą

Pelikan 2002 wreszciezachwyciłskutecznością.

przewagę. Było widać walkę na
boisku i atak na każdą piłkę, co
zaowocowało w kilka bardzo ładnych piłek otwierających drogę
do bramki. Chłopcy świetnie realizowali założenia przedmeczowe i mieli ciąg na bramkę. Jestem zadowolony z tego jak łatwo

przychodziło nam tworzenie dogodnych sytuacji – skomentował
trener Jakub Jędrachowicz. ever
1. kolejka skierniewickiej ligi
okr. juniorów młodszych B2:
 muKS Pelikan Łowicz 2002
– Korona Wejsce 9:1 (4:0); br.:

czajka3,Dziedzic2,lesiak,kępka,Zabost,Pawłowicz
muKS Pelikan Łowicz 2002:
Pilny– Piekacz, czajka, Doroba,
Wieczorek – kępka, Pawłowicz,
Siekiera,lesiakMaciej–Graczyk,
kołaczyk oraz Siejka, Wodras,
Dębski,Zabost,kosiacki.
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2-7

Pelikan 2004 bez punktów w Piotrkowie

Pelikan 2003 (zielone stroje) okazałsięlepszyodłkS.
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ŁKS Łódź poległ w Łowiczu
Świetnie w trzecim meczu w I
lidze wojewódzkiej spisali się gracze trenera Dawida Ługowskiego
z rocznika 2003. Łowiczanie pokonali bowiem dotychczasowego
lidera tabeli – ŁKS Łódź 2:1Mecz od początku toczył się
pod lekkie dyktando gospodarzy. Łowiczanie grali bardzo mądrze w defensywie i w odpowiednim momencie i miejscu zakładali
pressing na rywala, po czym odbierali piłkę. Na pierwszego gola
trzeba było czekać do 31. minuty.
Wtedy gola dla Pelikana strzelił
Krystian Kruk. W drugiej połowie
wynik meczu podwyższył Bartosz Wojciechowski, wykorzystując zamieszanie w polu karnym
rywali. Łodzianie jedynego gola
strzelili w 60. minucie, a jego autorem był najgroźniejszy w szeregach ŁKS – Filip Adamczyk.
Łowiczanie dowieźli korzystny
wynik do końcowego gwizdka i
świętowali wygraną.
– Każdy mecz w tej lidze jest
bardzo wymagający i dlatego
te zwycięstwa mają dużą wartość. Mieliśmy plan taktyczny na
ten mecz i wykonaliśmy go bardzo skrupulatnie. Wiedzieliśmy
o mocnych punktach zespołu
z Łodzi i udało nam się zneutralizować te punkty. Mogliśmy zamknąć mecz na 3:0, ale Marcel
Wnuk zbyt długo w dogodnej
sytuacji zwlekał i zablokował go
obrońca. Brawo dla drużyny za

Korona bezradna w Łowiczu

4-6

GOGO

Trzy mecze i dziewięć punktów na koncie Olimpii Niedźwiada. Podopieczni trenera Macieja
Grzegorego tym razem rozprawili
się z Koroną II Wesjce. Olimpia do
przerwy prowadziła po golu Bartłomieja Grzegorego tylko 1:0, ale
w drugiej odsłonie meczu „Olimpijczycy” podkręcili tempo, strzelili
kolejne cztery gole i mogli cieszyć
się z pewnego zwycięstwa.
Zjednoczenie Dzierzgów Bobrowniki prowadziło już 3:0 do
przerwy z Meteorem Reczyce
po klasycznym hattricku Roberta Jarosa by zaledwie zremisować.
W drugiej połowie Meteor zaczął
atakować i dzięki ambitnej grze
i golom Mateusza Białka (dwa trafienia) i Macieja Siatkowskiego
(gol w doliczonym czasie) zdołał
zremisować mecz rzutem na taśmę.
Pewną wygraną zanotowali podopieczni trenera Marka Borkowskiego z Fenixu Boczki. Fenix wygrał u siebie z Kopernikiem aż 7:1,
a hattrickiem w tym meczu popisał się Tomasz Janus. Nie udało się
przywieźć punktów z Mokrej Prawej drużynie Victorii Zabostów,
która uległa Jutrzence aż 4:1. Jedynego gola dla zespołu z Zabostowa
strzelił Sebastian Cichal.
ever

PelikanłOWicZ2002R./FB
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dobry mecz i włożone serce – ocenił trener Dawid Ługowski.
Kolejnym rywalem Pelikana 2003 będzie nowy lider AKS
SMS Łódź. Spotkanie odbędzie
się w Łodzi w sobotę 16 września
o godzinie 13:00.
ever
3. kolejka i ligi wojewódzkiej
trampkarzy młodszych C2:
 muKS Pelikan-2003 Łowicz –
ŁKS Łódź 2:1 (1:0); br.: krystian
kruk(31)iBartoszWojciechowski
50)–Filipadamczyk(60)
Pelikan: kacper Olesiński – Marcel Frątczak, Piotr lisicki, Bartosz
Wojciechowski,Mateuszkołaczyk
–MarekPiekacz,kacperledzion,
Paweł Graczyk, Marcel Wnuk –
JanZagajewski,krystiankruk.na
zmiany wchodzili: Mikołaj Pietrzak
– Sebastian kutkowski, kacper
kosmowski, Jonatan Politowicz,
SzymonDębskiikacperOlak.
Pozostałe wyniki: GkS ksawerów–GlkSandrespoliaWiśniowa
Góra2:0,RtSWidzewłódź–kS
ceramikaOpoczno0:1,kSWarta
Sieradz–akSSMSłódź2:3.



1.akSSMSłódź(2)

3

9 8-3

2.MukSPelikan-2003(3)

3

9 10-6

3.łkSłódź(1)

3

6 11-4

4.kSceramikaOpoczno(4)3

6 7-4

5.RtSWidzewłódź(5)

3

3 5-5

6.GkSksawerów(7)

3

3 3-7

7.kSWartaSieradz(6)

3

0 5-11

8.GlkSandrespolia(8)

3

0 0-9

Gracze MUKS Pelikan Łowicz z rocznika 2004 nie wracali
z Piotrkowa Trybunalskiego
w najlepszych humorach. Zawodnicy trenera Pawła Kutkowskiego przegrali bowiem z UKS AP
Piotrków Trybunalski aż 4:0.
Spotkanie z UKS AP rozpoczęło się dla Pelikana 2004 fatalnie. Pelikan stracił pierwszego gola już w 10. minucie meczu,
a po 33 minutach gry gospodarze prowadzili już 4:0. Łowiczanie wyglądali na przybitych
i ciężko było im pozytywnie zareagować na taki splot nieszczęśliwych wydarzeń. Przed przerwą
więcej goli nie padło i zawodnicy z Piotrkowa Trybunalskiego
schodzili na przerwę z zaliczką
aż czterech goli.

W drugiej połowie Pelikan
2004 mimo prób atakowania nie
zdołał zmniejszyć rozmiarów porażki. Była to trzecia porażka
w rozgrywkach II ligi wojewódzkiej.
– Niestety odnotowaliśmy wyjazdową porażkę i trzeba obiektywnie przyznać, że przeciwnik wygrał zasłużenie. Byliśmy
drużyna słabiej zorganizowaną,
a przede wszystkim dużo mniej
walczącą, mało zdeterminowaną
i popełniającą zbyt dużo niewymuszonych błędów. Czeka nas
bardzo dużo pracy, żeby wszystko wyglądało tak, jakbym sobie
życzył. Popełniamy bardzo dużo
błędów w ustawieniu w defensywie, a także w przyjęciu i podaniu
piłki w trakcie prowadzenia ataku.

Musimy pracować na treningach,
ćwiczyć i poprawiać to, z czym
mamy problemy, a efekty przyjdą,
mam nadzieję, w najbliższym meczu – podsumował po meczu trener Kutkowski.
Pelikan 2004 w czwartej kolejce II ligi wojewódzkiej zagra z
WKS-em Wieluń. Mecz został
zaplanowany na sobotę 16 września na godzinę 11:00 i odbędzie
się w Wieluniu.
ever

kasz Pięta – Jakub Wilk, Dominik
kwintal, Bartosz Wudkiewicz, Filip
Stobiecki, Bartosz tomaszewicz –
kacperStyszko.nazmianęwchodzili:–MateuszMotyl,FabianPliszkaiMateuszWróblewski.
 Pozostałe wyniki:RkSMazovia
Rawa Mazowiecka – WkS Wieluń
0:6, ukS SMS łódź – kS kasztelan Żarnów 15:0, Diament / MkS
Zduńska Wola – Sl SalOS Róża
kutno1:1.

3. kolejka ii liga wojewódzkiej
trampkarzy młodszych C2:
 uKS AP Piotrków Trybunalski –
muKS Pelikan-2004 Łowicz 4:0
(4:0);br.:4(10,20,23i33)
Pelikan: Radosław chrząszcz
– Piotr Strycharski, Mateusz Gozdowski, aleksander Sokół, łu-

1.ukSSMSłódź(1)

3

9 37-0

2.WkSWieluń(2)

3

9 10-1

3.ukSaPPiotrkówtryb.(3) 3

6 8-3

4.Diament/MkSZd.Wola(6)3

4 6-7

5.SlSalOSRóżakutno(5)3

4 9-15

6.kSkasztelanŻarnów(4) 3

3 4-19

7.RkSMazoviaRawaMaz.(7)3 0 5-18
8.MukSPelikan-2004(8)

3

0 3-19
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Ważna wygrana w ważnym meczu
Bardzo ważne spotkanie wygrali podopieczni trenera Marcina Rychlewskiego z rocznika
2005. Łowiczanie grali bowiem
z największym rywalem do zajęcia pierwszego miejsca w lidze,
premiowanego awansem do I ligi
wojewódzkiej czyli Widokiem
Skierniewice. Zespół „Biało-Zielonych” zagrał bardzo dobre spotkanie i wygrał aż 5:1!
Łowiczanie w pierwszej połowie dzięki skutecznym strzałom
Igora Wolińskiego i Alana Palosa wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Gracze ze Skierniewic
byli mocno zdziwieni mocnym
początkiem ze strony Pelikana ponieważ dwa gole łowiczanie strzelili w ciągu pierwszych dziewięciu
minut!
Widok nie poddał się tak szybko i pięć minut po trafieniu Palosa to skierniewiczanie cieszyli się
z gola, który przywrócił im nadzieję na korzystny wynik. W tym
meczu to Pelikan 2005 miał jednak więcej do powiedzenia.
W drugiej połowie meczu swoje spore możliwości pokazał po
raz kolejny Igor Woliński, który
w 42. i 55. minucie nie dał szans
bramkarzowi rywali na skutecz-

2. kolejka skierniewickiej ligi
okręgowej młodzików D1:
 muKS Pelikan-2005 Łowicz –
mLKS Widok Skierniewice 5:1
(2:1); br.: igor Woliński 3 (6, 42
i55),alanPalos(9)iMateuszSkonieczny(57)–(14).

GOGO
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Pelikan 2005 (białe stroje) wygrałbardzoistotnespotkanie
zWidokiem.

ną interwencję. Chwilę po trzecim
golu Wolińskiego na listę strzelców wpisał się Mateusz Skonieczny, który ustalił wynik meczu na
5:1.
– Był to bardzo trudny mecz
i bardzo ważny za razem. Widok
to bardzo dobra drużyna i tym
bardziej, zwłaszcza w takim stosunku bramek, zwycięstwo cieszy
i mobilizuje zespół, bo to już kolejne zwycięstwo z tym przeciwnikiem w oficjalnym ligowym
meczu. Bramki nie przyszły ła-

two, ale jednak są strzelone.
Chłopcy wiele serca włożyli
w ten mecz, ale myślę że było
warto. Takie zwycięstwa budują,
a zawodnicy na pewno w przyszłości będą nabierali większej
pewności siebie, bo po raz kolejny
udowodnili, że potrafią wygrywać
z najlepszymi – ocenił po meczu
trener Rychlewski.
Przed graczami Pelikana 2005
spotkanie z Pogonią Bełchów.
Łowiczanie zagrają w Bełchowie
16 wrześnią o godzinie 10:00. ever

Pelikan-05: Piotr Włodarczyk –
kornel Woliński, Jakub Milczarek,
Mateusz Sierota – Jakub Oblicki,
Mikołaj Modzelewski, Mateusz
Skonieczny,alanPalos–igorWoliński.nazmianywchodzili:Patryk
Stępniak – Bartłomiej kowalski,
kacper Misiak, Filip Deka, Paweł
Golis,JanSiurek,krystianWróbel
iigorWróblewski.
Pozostałe wyniki: lZS Vagat
Domaniewice–lukSJuveniaWysokienice0:1,RkSMazoviaRawa
Mazowiecka – lkS Pogoń Bełchów3:1.Pauza:SkSastraZduny.


Tabela:
1.MukSPelikan-2005(1)

2

6 20-1

2.RkSMazoviaRawaMaz.(6)2 3 4-4
3.lukSJuveniaWys.(3)

1

3 1-0

4.MlkSWidokSk-ce(2)

2

3 4-6

5.SkSastraZduny(3)

0

0 0-0

5.lukSPogońBełchów(3) 1

0 1-3

7.lZSVagatDomaniewice(7)2

0 0-16
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PN|Skierniewickaligaokr.młodzikówD2

Pierwsze gry
rocznika 2010

2. kolejka skierniewickiej ligi
okręgowej młodzików D2:
 Jutrzenka Drzewce – muKS
Pelikan Łowicz 2006 2:2; br.:
Maksymilianczeczko28,Szymon
ambroziak52
muKS Pelikan Łowicz 2006:Bakalarski–adamczyk,Stępniewski.,
Skonieczny, Białas, czeczko, Pietrzak,ambroziak,Rychlewskioraz
Mostowsk, Gawlik., kosmowski,
tarkowski.

Zespół Pelikana 2008 dobrzezaprezentowałsięwpierwszymmeczu.

PN |Skierniewickaligaokr.orlikówe2

Pelikan 2008
rozgromił Pogoń
Podopieczni trenera
Dawida Suta świetnie
zainaugurowali rozgrywki
ligi okręgowej orlików
E2. Łowiczanie nie mieli
najmniejszych problemów
z pokonaniem
Pogoni Godzianów,
wbijając rywalom
aż dziewiętnaście goli.
Zespół Pelikana 2008 wystąpił w 14-osobowym składzie,
na boisku przebywało oczywiście
w każdej z tercji siedmiu graczy,
ale wszyscy zawodnicy powołani
na to spotkanie zagrali w równym
wymiarze czasowym. Pelikan
konstruował co chwila ciekawe
akcje, która kończył golami lub
nieskutecznością pod bramką rywali.
Bramki dla Pelikana 2008
strzelili: Paweł Płacheta (cztery),
Antoni Haczykowski (trzy), Szymon Gawlik (trzy), Bartłomiej
Skóra oraz debiutujący w barwach
„Biało-Zielonych”: Eryk Pietrzak
(Victoria Bielawy) – 4 trafienia,
Szymon Kucharek (Astra Zduny)
– 3 trafienia i Patryk Banaszczak
(AP Champions Łowicz) – 1 trafienie.

– Pierwszy ligowy mecz tej
drużyny, która powstała etapami. Kilka dobrych momentów,
ale brakowało zgrania i dokładności. Rywale starali się nam przeszkadzać, grali defensywnie, ale
z dużym zaangażowaniem. Wszyscy zawodnicy zagrali w równym wymiarze czasowym i po
raz pierwszy rywalizowali w grze
7×7. W tej drużynie jest spory potencjał, ale trzeba pracować – podsumował trener Sut.
ever
2. kolejka skierniewickiej ligi
okręgowej orlików młodszych
E2:
 muKS Pelikan-2008 Łowicz –
GLKS Pogoń Godzianów 19:0
(7:0, 4:0, 8:0); br.: Paweł Płacheta
4 (4, 21, 35, 52), Szymon kucharek3(8,46i50),erykPietrzak4
(9,10,13i50),antoniHaczykowski3(16,23i49),SzymonGawlik
3(18,43i60),PatrykBanaszczak
(36)iBartłomiejSkóra(42).
Pelikan-2008: Oliwier lesiak –
PatrykPłuska,Szymonkucharek–
PawełPłacheta,antoniHaczykowski,arturBoryna–SzymonGawlik.
na zmiany wchodzili: Miłosz kuciński – Filip Miazek, Bartłomiej
Skóra, Mateusz czerbniak, Patryk
Banaszczak, Fabian Skowroński
ierykPietrzak.

Po raz pierwszy w tym sezonie
odbył się turniej w okręgu skierniewickim dla rocznika 2010. Turniej zorganizował UKS Soccer
Kids w porozumieniu ze Zrywem
Wygoda, który udostępnił swoje
nowe boisko przy szkole.
Do rywalizacji przystąpiło
7 drużyn – UKS Soccer Kids Łowicz, Zryw Wygoda, UKS AP
Łowicz, Mazovia Rawa Mazowiecka, Unia Skierniewice, Jutrzenka Drzewce i Widok Skierniewice. Turniej rozgrywany był
równocześnie na trzech boiskach.
Wyniki były sprawą drugorzędną, ale nie brakowało ciekawych
spotkań, pięknych goli i wielkiej

zaciętości młodych zawodników.
– Rozegraliśmy sześć spotkań.
Cztery razy udało nam się wygrać, dwa razy uznaliśmy wyższość rywali i bardzo dobrze, bo
trzeba uczyć się wygrywać i przegrywać. Strzeliliśmy dużo goli
i z tego dzieci cieszyły się najbardziej – powiedział trener Mateusz
Miazek z UKS Soccer Kids. ever
uKS Soccer Kids: Maksymilian
Gurowski,BorysZnyk,JanWęglik,
MateuszSzczepanik,DawidSzewczyk, Filip Makoś, Miłosz Soja,
Filip Pawlata, ksawery Frątczak,
Filipniewiadomski,Franciszekkosmowski,Bartoszkośmider.

tOMaSZRutkOWSki/WiDOkSkieRnieWice2010/FB

w pierwszym meczu ligowym
bardzo chciały wygrać, co przełożyło się na chaotyczną grę głównie w środkowej strefie boiska.
W pierwszej połowie niewiele działo się pod obiema bramkami. W drugiej części stworzyliśmy kilka dogodnych sytuacji
do strzelenia bramki, tylko jedną
z nich wykorzystaliśmy. Niestety
niektórym naszym zawodnikom
przydarzyły się poważne błędy,
które natychmiast wykorzystali gospodarze. Pozostaje niedosyt gdyż chłopaki zagrali dobry
mecz, lecz wyjeżdżamy z Lipiec
Reymontowskich z jednym punktem – powiedział trener Przemysław Plichta.
ever

DaWiDSut

Mecz od początku spotkania
należał do Pelikana, ale łowiczanie musieli radzić sobie z dobrze
dysponowaną i twardo grającą
drużyną rywali. Wynik meczu
otworzył Maksymilian Czeczko, który z kilku metrów trafił do
bramki, dobijając strzał z dystansu
Jakuba Rychlewskiego. Jutrzenka dzięki ambitnej grze zdołała
doprowadzić do remisu. W drugiej odsłonie „Biało-Zieloni” ponownie cieszyli się z prowadzenia.
Tym razem na listę strzelców wpisał się Szymon Ambroziak, który
w 52. minucie meczu wyprowadził Pelikan na prowadzenie. Niestety w ostatniej minucie meczu
gracze Pelikana nie zachowali odpowiedniej koncentracji i stracili
gola i dwa punkty.
– Był to mecz walki, obydwie drużyny były bardzo zmotywowane. Zespoły po pauzie
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Piłka nożna |Okręgskierniewicki

Remisowy pojedynek
Pelikana 2006
Z jednym punktem wrócili
z wyjazdowego meczu
do Lipiec Reymontowskich
gracze trenera Przemysława
Plichty, którzy zremisowali
z Jutrzenką Drzewce 2:2.
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Na boiskuniebrakowałowalki.

Piłka nożna|turniejandrzejaczerneckiego,rocznik2009

Soccer Kids na drugim miejscu
Gracze trenera Macieja Grzegorego zajęli drugie miejsce w
turnieju Andrzeja Czarneckiego,
który odbył się w sobotę 9 września w Skierniewicach na nowym
boisku do…hokeja na trawie. Zawodnicy wszystkich drużyn mieli pewne problemy z nienaturalną
nawierzchnią, ale szybko do niej
przywykli i świetnie się bawili.
Gracze UKS Soccer Kids Łowicz rozegrali siedem meczów,
w których odnieśli pięć zwycięstw, jeden remis i jedną porażkę. Młodzi gracze Soccer Kids
strzelili aż 11 goli, tracąc zaledwie trzy. Po takich wynikach ło-

wiczanie uplasowali się na drugim
miejscu, ustępując tylko graczom
Widoku Skierniewice I. Podczas
turnieju odbyły się różne konkursu w których bardzo dobrze spisali się gracze Soccer Kids. Najlepszym zawodnikiem w kategorii
„Turbokozak” okazał się Maciej
Majchrzak, który również wybrany został…najlepszym bramkarzem turnieju. W konkursie „żonglerki” najlepszy był Antoni Bąbą,
a drugie miejsce zajął Franciszek
Uczciwek.
– Stać na lepszą grę. Co prawda
wygraliśmy pięć meczów, ale styl
pozostawiał sporo do życzenia.

W zespole jest kilku nowych zawodników, którzy muszą się odpowiednio wkomponować i również kilku którzy w sierpniu mało
trenowali. W meczu który przegraliśmy stworzyliśmy mnóstwo
sytuacji i nie udało się strzelić
gola, zaś w meczu zremisowanym
z Widokiem byliśmy nieco słabsi, a udało nam się zremisować z
bardzo mocnym rywalem – ocenił
trener Maciej Grzegory.
ever
Turniej Andrzeja Czarneckiego:
 uKS Soccer Kids – Widok
Skierniewice 1:1; br.: Franciszek
uczciwek

Piłka nożna|6.kolejkaiVligiłódzkiej

Pelikan II z wyjazdowym punktem
Gracze rezerw Pelikana Łowicz
zremisowali w 6. kolejce spotkań
IV ligi z Ceramiką Opoczno 0:0.
Łowiczanie musieli radzić sobie
w tym meczu bez zawodników
pierwszej drużyny, która w tym
samym czasie rozgrywała mecz
ligowy w Łomży.
W pierwszej odsłonie meczu
łowiczanie grali ciekawą piłkę,
przeważali i dłużej operowali piłką. Gracze Pelikana II mieli kilka
niezłych okazji podbramkowych,
ale brakowało „czystej” sytuacji
do strzelenia gola i postawienia
kropki nad i. Podopieczni grającego trenera Piotra Gawlika szukali
różnych rozwiązań na sfinalizowanie skuteczne akcji, ale obrona

Ceramiki nie dała się zaskoczyć.
W drugiej połowie meczu role
nieco się odmieniły i to gracze
Ceramiki częściej atakowali, ale
defensywa na czele z Gawlikiem
grała pewnie. Ceramika raz była
bliska zdobycia gola, ale na szczęście łowickiej drużyny w ostatniej
chwili udało się zażegnać niebezpieczeństwo w ostatniej chwili.
– Pierwsza połowa poza samą
końcówką to nasza dominacja,
natomiast w drugiej połowie inicjatywę przejęli gospodarze. Sam
wynik wydaje się sprawiedliwy,
obydwa zespoły stworzyły mało
sytuacji dogodnych do strzelenia
bramki – podsumował spotkanie
trener Gawlik.

Przed Pelikanem II kolejne dwa
mecze. W środę 13 września łowiczanie zagrali na własnym boisku z Omegą Kleszczów (mecz
zakończył się po zamknięciu
tego numeru NŁ), zaś w sobotę
16 września o godzinie 15:00
mecz, jakiego dawno nie było.
Konfrontacja na linii Skierniewice
– Łowicz i mecz Unii Skierniewice z Pelikanem II Łowicz. ever
6. kolejka iV ligi:
 KS Ceramika Opoczno – KS
Pelikan ii Łowicz 0:0.Pelikan ii:
PrzemysławPerzyna–PiotrGawlik,
DamianGórowski,Patrykkrzeszewski–MaciejBalik(70kacperJaros),
Dorian nasalski, Bartłomiej tkacz,

Piłka nożna|Skierniewickaligae1

Pelikan 2007 ponownie skuteczny
Drugi mecz mają za sobą gracze trenera Michała Adamczyka
z rocznika 2007 w MUKS Pelikan
Łowicz. Tym razem łowicka drużyna rozgromiła w wyjazdowym
meczu Victorię Bielawy aż 19:1.
Sam wynik mówi sam za siebie
i pokazuje który zespół rządził na
boisku.
Pelikan 2007 od początku do
końca meczu zdecydowanie prowadził grę i dominował. Efektem
dużej przewagi Pelikana 2007
było aż dziewiętnaście goli, które

zdobyli dla Pelikana – Szymon Pilichowski (trzy), Alan Masłowski
(dwa). Julian Urbański (dwa), Rafał Ugarenko (dwa), Zofia Pągowska (dwa), Tomasz Zrazek (dwa),
Kamil Firak (dwa) oraz Dominik
Nowak, Maciej Kępka, Karol Cywiński, Kamil Kostrzewski, którzy strzelili po jednym golu.
– Bramki wpadały jedna
za drugą, na uwagę zasługują
gole zdobyte po dośrodkowaniach
z bocznych sektorów boiska. Kończył je głową Rafał Ugarenko ni-

czym Kamil Glik. Przeprowadziliśmy kilka dobrych akcji, które
zakończyły się bramkami. Jestem
zadowolony z postawy chłopaków, ale stawiam wyżej poprzeczkę dla mojego zespołu po tym meczu. Widzę, że stać nas na dużo
lepszą grę. Na tym etapie przygody z piłką wynik jest sprawą drugorzędną – skomentował trener
MIchał Adamczyk.
ever
2. kolejka skierniewickiej ligi
okręgowej orlików E1:

uKS SK – uKS AP Łowicz 0:1
uKS SK – mazovia Rawa mazowiecka 2:0;br.:Franciszekuczciwek,antoniBąba
 uKS SK – unia Skierniewice
4:0; br.: kacper Bolimowski, Gabrieladamczyk,adamWerwiński,
antoniBąba
 uKS SK – Widok Skierniewice
ii 1:0;br.:Franciszekuczciwek
 uKS SK – Orzeł Nieborów 2:1;
br.:antoniBąba,Marcelliwarski
 uKS SK – Fenix Boczki 1:0;br.:
MiłoszSkonieczny



uKS Soccer Kids: Maciej Majchrzak – Wojciech Żyto, Franciszekuczciwek,Januczciwek,Marcel liwarski, kacper Bolimowski,
adamWerwiński,MiłoszSkonieczny, antoni Bąba, Fabian chlebny,
Gabrieladamczyk.

Patryk nasalski (77 kochanek) –
kacper Rześny (85 krystian Rutkowski), Michał Świdrowski, anton
Hartman(55SzymonPanek).
1.MkSuniaSkierniewice(1)

6 16 19-5

2.kSWartaDziałoszyn(2)

6 16 16-3

3.lkStermynerPoddębice(3)6 16 14-6
4.kSPelikaniiłowicz(5)

6 13 14-3

5.lkSOmegakleszczów(7)

6 13 16-12

6.lkSkwiatkowice(4)

5 12 22-4

7.ZkSWłókniarzZelów(10)

6 12 10-11

8.kSceramikaOpoczno(8)

6 11 6-5

9.GkSOrkanBuczek(6)

6 10 16-9

10.MkSZjednoczeniStryków(9)6

9 22-8

11.kSSand-Buskutno(11)

6 9 10-8

12.MkPBorutaZgierz(12)

6 6 13-11

13.MukSStalniewiadów(13)

6 4 13-11

14.GkSiiBełchatów(15)

6 417-17

15.kSParadyż(14)

5 3 7-8

16.MkSPilicaPrzedbórz(16)

6 0 5-25

17.lkSZawiszaPajęczno(17)

6 0 1-28

18.GlkSZjed.Bełchatów(18) 6 0 2-49

 Victoria Bielawy – muKS Pelikan Łowicz 1:19;br.:SzymonPilichowski3,alanMasłowski2.Julianurbański2,Rafaługarenko2,
ZofiaPągowska2,tomaszZrazek
2, kamil Firak 2, Dominik nowak,
Maciejkępka,karolcywiński,kamilkostrzewski
muKS Pelikan Łowicz 2007:
ciupińskiBartosz(bramkarz),cywiński karol, Firak kamil, kępka
Maciej, kostrzewski kamil, kret
adrian, kutermankiewicz krzysztof,Masłowskialan,nowakDominik, Pągowska Zofia, Pilichowski
Szymon, ugarenko Rafał, urbański Julian, Wolski antoni, Zrazek
tomasz.
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Lekkoatletyka|ViPółmaratonDwóchMostówi1.GąbińskaDziesiątka

W Płocku i w Gąbinie nie zabrakło
żychlińskich biegaczy

Andrzej Dzięgielewski na podium zazajęcietrzeciegomiejscawbiegu
–1GąbińskaDziesiątka.

ROZBieGaniŻycHlin

Remigiusz michalak i Jarosław Durys(zielonekoszulki)zRozbieganychŻychlinnatrasiepółmaratonuwPłocku.

ROZBieGaniŻycHlin

Wśród biegaczy byli też obywatele Ukrainy, Białorusi, Czech,
Wielkiej Brytanii, czy Holandii.
Łącznie zgłosiło się 894 zawodników, ale bieg ukończyło 632.
W płockiej imprezie biegowej
wzięli też udział Rozbiegani Żychlin, którzy zameldowali się zarówno na starcie, jak i na mecie
półmaratonu. O godz. 8.00 Stary
Rynek w Płocku był pełen fanów
biegania, którzy rozgrzewali się
przed startem. Zawodnicy mieli
do przebiegnięcia dwa okrążenia
prowadzące przez płockie mosty, łącznie ponad 21 km. Tegoroczna trasa tradycyjnie była wy-

ROZBieGaniŻycHlin

Już po raz szósty
biegacze z całej Polski
i nie tylko stawili się
na zawodach biegowych
w Płocku podczas
6. Półmaratonu
Dwóch Mostów,
który odbył się
w niedzielę,
10 września.

Grupa Rozbiegani Żychlin podczas6.PółmaratonuDwóchMostów
wPłocku.

PROGNOZA POGODY|14-20.09.2017

1. Gąbińska Dziesiątka:
 Andrzej Dzięgielewski czas:
00:54:30, miejsce open: 47 miejsceM50:3.


Śladami Bitwy nad Bzurą
17/18
11/9

CZWARTEK – PiąTEK:
Zachmurzenieumiarkowane,okresamiduże,
miejscamiprzelotneopadydeszczu.
Widzialnośćdobra,wczasieopadówumiarkowana.
Wiatrpołudniowo-zachodni,umiarkowany,6-9m/s.
temp.maxwdzień:+17st.cdo+18st.c.
temp.minwnocy:+11st.cdo+9st.c.

PONiEDZiAŁEK – WTOREK – ŚRODA:
Zachmurzenieumiarkowane,okresowoduże,
przelotneopadydeszczu,chłodniej.
Widzialnośćdobra,wopadachumiarkowana.
Wiatrzachodni,słabyiumiarkowany,3-6m/s.
temp.maxwdzień:+15st.cdo+17st.c.
temp.minwnocy:+10st.cdo+8st.c.

Rozbiegani Żychlin w 6. Półmaratonie Dwóch mostów w Płocku:
 Jarosław Durysczas:01:31:08
miejscewkategoriiOpen:43,miejscewkategoriimężczyzn(M):36,
miejscewkat.wiekowejM40:9;
 Remigiusz
michalak czas:
01:31:43, miejsce w kategorii
Oopen:47,miejscewkategoriiM:
40,miejscewkategoriiM30:17;
 Krzysztof Wiśniewski czas:
01:46:36, miejsce w kategorii
Oopen:179,miejscewkategoriiM:
164,miejscewkategoriiM40:45
Agnieszka Kajak czas:01:55:56
miejsce w kategorii Open: 319
miejsce w kategorii kobiet: 35,
miejsce w kategorii wiekowej kobietk30:15.

Kolarstwo|Pętlałowicka2017

SYTuACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodękształtujeobszarniskiegociśnienia
zcentrumnadSkandynawią.Zpołudniowegozachodu,chłodnaiwilgotnamasapowietrza
polarno-morskiego.

SOBOTA – NiEDZiELA:
Zachmurzenieumiarkowane,okresowoduże,
miejscamiprzelotneopadydeszczu.
Widzialnośćdobra,wopadachumiarkowana.
Wiatrpołudniowo-wschodnidozachodniego,słaby,
okresowoumiarkowany,3-7m/s.
temp.maxwdzień:+17st.cdo+18st.c.
temp.minwnocy:+11st.cdo+9st.c.

magająca. Oczywiście nie tylko
ze względu na długość, ale też
liczne podbiegi. Zawody rozpoczęły się o 8.30, a pogoda była
wręcz idealna. W tym roku upały
nie doskwierały biegaczom, ale
było na tyle ciepło.
W klasyfikacji generalnej
zwyciężył Tomasz Grycko z czasem 01:06:30. Najlepsza wśród
pań była Białorusinka Katsiaryna Ptashuk z czasem 01:21:07.
W klasyfikacji płocczan najlepszy był Artur Kamiński (01:16:16
– 8. miejsce w klasyfikacji generalnej) i Agnieszka Budek
(01:30:06 – 41. miejsce).
Oprócz zawodników z Żychlina, którzy sprawdzili swoje siły

w półmaratonie płockim, jeden
z grupy Rozbieganych Żychlin
brał udział w biegu przełajowym
1. „Gąbińska Dziesiątka” o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Gąbin.
Bieg ten odbył się w sobotę,
9 września na stadionie w Gąbinie. Impreza podzielona była na
trzy biegi: dla dzieci w wieku
4-9 lat, dzieci w wieku 10-15 lat
i kategoria dla wszystkich w wieku powyżej 16 lat. Trasa ostatniego biegu z Gąbińskiej Dziesiątki
przebiegała na dystansie łącznie 10 km, najpierw przez las.
Po 5 km zawodnicy ponownie
wbiegali na stadion i wyruszyli
na drugą pętlę zawodów.
Andrzej Dzięgielewski, reprezentujący żychlińskich Rozbieganych zajął w swojej kategorii
3. miejsce. Każdy ze zwycięzców
otrzymał puchar
mr
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17/18
11/9
17/18
11/9

17/18
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17/18
11/9

17/18
11/9

17/18
11/9

17/18
11/9

17/18
11/9

17/18
11/9

PROGNOZA BiOmETEOROLOGiCZNA
Pogodanaogółniekorzystniewpływaćbędzie
nanaszesamopoczucie.Osłabionasprawność
psychofizycznaifizyczna.
BiuROMeteOROlOGicZnecuMuluS

W niedzielę 17 września Klub
Kolarski Łowicz zaprasza wszystkich pasjonatów kolarstwa szosowego na wspólną przejażdżkę śladami Bitwy nad Bzurą.
Trasa Pętli Łowickiej pokrywa
się z terenem działań wojennych
kampanii wrześniowej 1939 r.:
Łowicz – Łęczyca – Kutno – Łowicz (132 km). Start zaplanowano
o 9.00 ze Starego Rynku w Łowiczu (od 8.30 coffee time w Restauracji Powroty).
Organizatorzy podkreślają towarzyski charakter imprezy, która
odbędzie się już po raz trzeci. Warunkiem uczestnictwa jest dobry
humor i „chilloutowy” rytm jazdy (tempo 30-33 km/h). Na trasie
przewidziane są dwa krótkie postoje: w Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie oraz bufet w Maurzycach.
– W kalendarzu imprez sportowych jest wiele wyścigów kolarskich. Pętlę Łowicką wyróżnia brak rywalizacji, co przekłada
się na dobrą atmosferę w peletonie. Zamiast pucharów i meda-

li, nagrodą dla uczestników jest
satysfakcja ze wspólnej jazdy
i możliwość symbolicznego upamiętnienia wydarzeń historycznych – zaznacza prezes KK Łowicz Bogumił Urbanek.
Pętla Łowicka co roku gromadzi amatorów kolarstwa nie tylko
z najbliższych okolic Łowicza, ale
także z Łodzi i Warszawy. Zdaniem organizatorów, jej rozpoznawalność w środowisku kolarskim
jest wyjątkową okazją do promocji turystycznych atrakcji miasta
i regionu. – Za każdym razem
staramy się pokazać coś nowego,
tym razem będzie to skansen wsi
łowickiej w Maurzycach. Mamy
nadzieję, że nasi goście wrócą tu
ze swoimi znajomymi i rodzinami – dodaje prezes KK Łowicz. zł
Harmonogram imprezy:
godz.8:30–coffeetime/RestauracjaPowroty;9:00–Start/Stary
Rynek; 10:30 – łęczyca; 11:30 –
MuzeumBitwynadBzurąwkutnie;
12:45–Bufet/SkansenwMaurzycach;13:30–łowicz.

www.lowiczanin.info
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Sand Bus Kutno pokonał
Zawiszę jedną bramką

Drużyna GKS BedlnopodejmowałanaboiskuwPniewiezespółlkSSarnówpodczas5.kolejkirozgrywek
łódzkiejligiokręgowej.

Piłka nożna|5.kolejkałódzkiejligiOkręgowej

Trzy punkty dla GKS
Podopieczni Łukasza Znyka
pokonali w tym spotkaniu rywala
3:2. Zawodnicy z Bedlna zagrali
dobry mecz i zasłużenie zainkasowali komplet punktów. Gospodarze w pierwszej części gry zdominowali boiskowe wydarzenia.
Mimo przewagi GKS, to goście
jako pierwsi wyszli na prowadzenie. W tej samej połowie gry piłkarze z Bedlna doprowadzili do
wyrównania wyniku na 1:1. Takim rezultatem zakończyła się
pierwsza połowa spotkania.
W drugiej odsłonie nadal na boisku przeważali gospodarze, dokumentując to strzeleniem jeszcze
dwóch bramek. Piłkarze z Sarnowa w ostatnich minutach meczu
zdobyli bramkę, jednak to wszystko na co było stać przyjezdnych.
Mecz zakończył się wynikiem 3:2

i zdobyciem przez GKS Bedlno
trzech punktów. Bramki dla GKS
Bedlno strzelili: Michał Wiśniewski (2), Bartłomiej Lewańczyk.
W przyszłym tygodniu piłkarze
GKS Bedlno rozegrają dwie kolejki w ramach łódzkiej ligi okręgowej. 6. kolejka ligi odbędzie się
we środę 13 września, podopieczni Łukasza Znyka zagrają na wyjeździe przeciwko drużynie Orzeł
Parzęczew. Natomiast w niedzielę,
17 września podczas 7. kolejki zespół GKS Bedlno zmierzy na własnym boisku z ŁKS II Łódź. mr
Skład GKS Bedlno: Mateusz Sawicki,kamilBłęcki,PatrykGałecki,
łukasz Górczyński, Dawid lachowicz,DamianMichalski,MarcinPanek, łukasz Szczygielski, Michał
Wiśniewski,MarcinGłogowski,łukasz Znyk, kamil Gałązka, Bartłomiejlewańczyk,kamilkowalczyk,
Damian Okupski, adrian Szymański,trener:łukaszZnyk.

 LKS Rosanów – Sokół ii Aleksandrów Łódzki 4:1
 PTC Pabianice – Termy uniejów 3:0
 Andrespolia Wiśniowa Góra –
uKS SmS Łódź 5:0
 Widzew ii Łódź – Zawisza
Rzgów 3:5
 Stal Głowno – Włókniarz Pabianice 5:0
 Górnik Łęczyca – Włókniarz
Konstantynów Łódzki 4:4


5 13 21:5

3.lkSRosanów

5 12 14:8

4.Górnikłęczyca

5 10 15:11

6.PtcPabianice

5

9 15:7

7.StalGłowno

5

9 16:9

8.łkSiiłódź

5

7 10:10

9. GKS Bedlno

5

7 9:18

10.Widzewiiłódź

5

4

11.WłókniarzPabianice

5

4 5:13

5

4 8:12
4 7:18

GKS Bedlno – LKS Sarnów 3:2
Orzeł Parzęczew – ŁKS ii Łódź

14.OrzełParzęczew

5

3 9:16

15.lkSSarnów

5

3 7:10

0:3

16.Włókniarzkonst.łódzki

5

1 4:17

6 16 14:6

4.Pelikaniiłowicz

6 13 14:3

5.Omegakleszczów

6 13 16:12

6.lkSkwiatkowice

6 12 23:6

7.WłókniarzZelów

6 12 10:11

8.ceramikaOpoczno

6 11

9.OrkanBuczek

6 10 16:9

6:5

10.ZjednoczeniStryków

6

9 22:8



11. KS Kutno

6

9 10:7

0:1
Pilica Przedbórz – Ner Poddębice 1:2
 Włókniarz Zelów – Boruta
Zgierz 3:2
 Ceramika Opoczno – Pelikan
ii Łowicz 0:0

12.BorutaZgierz

6

6 12:11

13.kSParadyż

6

6

14.Stalniewiadów

6

4 13:11

15.GkSiiBełchatów

6

4 17:17

16.PilicaPrzedbórz

6

0 5:25

17.ZawiszaPajęczno

6

0 1:28

18.ZjednoczeniBełchatów

6

0 2:49

Zawisza Pajęczno – KS Kutno
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Sześć bramek dla KS w wykonaniu
jednego piłkarza

Kadetki Akademii Volley Team
Żychlin rozpoczynają rozgrywki
Już niebawem,
gdyż 23 września ruszają
Wojewódzkie Rozgrywki
Kadetek. Należy dodać,
że po raz drugi będą brać
w nich udział Kadetki
Akademii Volley Team
Żychlin.

W sobotę piłkarze KS Żychlin
na własnym boisku rywalizowali
z zespołem Błękitni Ciosny. Zespół KS Żychlin pokonał rywali
6:1 (3:0).
Sobotni mecz był popisem jednego aktora – Kacpra Jędrzejczyka, zdobywcy wszystkich
sześciu bramek dla gospodarzy.
Swój strzelecki festiwal rozpoczął
w trzeciej minucie, a zakończył na
dwie minuty przed końcem spotkania. Goście odpowiedzieli jednym honorowym trafieniem w 90.
minucie gry.
Natomiast Olimpia Oporów zagrała na wyjeździe w niedzielę,
z zespołem Struga Dobieszków.

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

6 16 16:3

3.nerPoddębice

Rozgrywki 2. kolejki łódzkiej klasy B grupy iii, podczasktórychkSŻychlinpodejmowałzespółBłękitniciosny.

W weekend
9 i 10 września rozegrano
mecze 2. kolejki łódzkiej
klasy B grupy III.

nowyłowiczanintygodnikZiemiłowickiej
członekStowarzyszeniaGazetlokalnych

6 16 19:5

2.WartaDziałoszyn

7:8

5

Skład grupy eliminacyjnej drużyny kadetek:

1.uniaSkierniewice

Skład KS Sand-Bus Kutno: Sokołowicz, Padzik, Piotr nawrocki,
kowalczyk, Mysona, Pietrow, Jakubowski, Serwaciński, kaczor,
Góralczyk, kralkowski, Szumer,
Retkowski, Przemysław nawrocki,
Placek, Marcioch. trener: andrzej
Grzegorek.

5.Sokółiialeksandrówłódzki5 10 10:6

Piłka siatkowa |łódzkaligakadetek

Do rozgrywek zgłoszono 23
zespoły. System rozgrywek został
podzielony na trzy rundy:
1. Runda eliminacyjna: najlepsze dziewięć zespołów w kategorii kadetek z ubiegłego sezonu,
które zgłosiły się do rozgrywek w

Tabela:

1.andrespoliaWiśniowaGóra5 13 13:2
2.ZawiszaRzgów

13.ukSSMSłódź

bieżącym sezonie, nie będą brały
udział w rundzie eliminacyjnej.
Na podstawie tej klasyfikacji zostaną rozstawione na grupy I-III
rundy zasadniczej. Pozostałe zespoły zostaną podzielone na trzy
grupy eliminacyjne. W grupach
zespoły rozegrają jeden turniej eliminacyjny.
O klasyfikacji końcowej rundy
eliminacyjnej zdecydują wyniki
jednego turnieju eliminacyjnego.
2. Runda zasadnicza – składać
się będzie z ośmiu turniejów
3. Finał Wojewódzki

 Omega Kleszczów – Orkan
Buczek 2:1
 unia Skierniewice – Zjednoczeni Stryków 2:1
Zjednoczeni Bełchatów – GKS
ii Bełchatów 0:9
 Warta Działoszyn – Stal Niewiadów 2:0
 LKS Kwiatkowice – KS Paradyż 1:2

Tabela:

12.termyuniejów



trzy zespoły nie mają na koncie
żadnego punktu.
7. kolejka rozgrywek łódzkiej IV ligi odbędzie się w środę,
13 września, piłkarze KS Sand
Bus Kutno zagrają na wyjeździe
przeciwko Stali Niewiadów. Podczas 8. kolejki, która odbędzie się
w niedzielę, 17 września KS Kutno będzie podejmował na stadionie miejskim w Kutnie zespół Pilicę Przedbórz.
mr

MaRcinRanacHOWSki

Zespół GKS Bedlno
na boisku w Pniewie
podejmował w sobotę,
9 września drużynę
LKS Sarnów. Była to
5. kolejka ligi okręgowej.

Za nami 6. kolejka rozgrywek łódzkiej IV ligi, która odbyła się w sobotę 9 września, piłkarze KS Sand Bus Kutno zagrali
na wyjeździe z Zawiszą Pajęczno.
Podopieczni Andrzeja Grzegorka zwyciężyli 1:0, chociaż wynik
mógł i powinien być dużo wyższy.
Mimo dużej przewagi i wielu
sytuacji strzeleckich, po pierwszej
połowie był remis 0:0. Po zmianie
stron obraz gry nie uległ zmianie
i KS nadal przeważał, jednak
kompletnie zawodziła skuteczność. Bramkę na wagę trzech
punktów zapisał na swoim koncie
Maciej Kowalczyk, który w 77.
minucie umieścił piłkę w siatce.
Gospodarze po stracie gola przeprowadzili kilka groźnych akcji,
po których mogło paść wyrównanie. Na szczęście dla KS-u gracze
Zawiszy nie byli w stanie pokonać
Michała Sokołowicza.
Czołowa trójka łódzkiej grupy
czwartej ligi w szóstej kolejce solidarnie wygrywała swoje mecze
i nadal ma taki sam dorobek punktowy. Podobna zgodność panowała w dolnych rejonach tabeli, gdzie

1.ukSOzorków
2.MukSliberoPajęczno
3.kSWłókniarzZgierz
4. Volley Team Żychlin
5.lukS„czarni”Szczerców

Turniej rundy eliminacyjnej odbędzie się w dniach 23-24
września 2017, podczas którego
gospodarzem będzie UKS Ozorków.
Liczymy na to, że drużyny kadetek Volley Team Żychlin, grająca w łódzkich rozgrywkach
piłki siatkowej dziewcząt dadzą kibicom wiele pozytywnych
sportowych emocji oraz osiągną
wysokie miejsce.
mr

REDAKCJA:
Redaktor naczelny:WojciechWaligórski
Dyrektor zarządzający:ewaMrzygłód-Waligórska
Dziennikarze:
DorotaGrąbczewska,agnieszkaantosiewicz,
tomaszBartos,Marcina.kucharski,
tomaszMatusiak,MirosławaWolska-kobierecka;
MarcinRanachowskiiPaweła.Doliński(sport)
Stale współpracuje:
mł.asp.urszulaSzymczak(kronikapolicyjna)

Piłkarze z Oporowa wysoko przegrali ten pojedynek 0:7.
Następna, 3. kolejka łódzkiej
klasy B grupy III odbędzie się
w niedzielę, 17 września. KS Żychlin zagrają na własnym boisku
przeciwko KP Byszewy. Natomiast Olimpia Oporów również
na własnym boisku zmierzy się
z LKS Sokół Popów.
mr

 Struga Dobieszków – Olimpia
Oporów 7:0
 Sokół Popów – iskra Głowno
1:3
 KP Byszewy – LKS Gieczno
3:3
iskra Góra Świętej małgorzaty
– Sazan Pęczniew 1:4
 GKS Byszew – Krośniewianka
Krośniewice 0:3

Skład KS Żychlin: Maciej Galus,
Daniel Szczepaniak, Sylwester
Józwik, łukasz Wróblewski, Dawid lis, eryk Podczaski, tomasz
Walczewski, kacper Jędrzejczak,
DariuszSzcześniak,Damianarkuszewski, konrad Wróblewski, kacpernowicki,PrzemysławMrowicki,
Jan Sitkiewicz, krzysztof Radecki.
trener:Marekledzion.

Tabela:
1.krośniewiankakrośniewice2

6

6:1

2.SazanPęczniew

2

6

8:4

3.iskraGłowno

2

6

6:2

4.StrugaDobieszków

2

3

9:3

5. KS Żychlin

2

3

7:4

6.SokółPopów

2

3

4:5

7.Błękitniciosny

2

3

5:8

8. Olimpia Oporów

2

3

3:8

9.lkSGieczno

2

1

5:7

2

1

6:7



11.iskraGóraŚw.Małgorzaty 2

0

2:7

6:1

12.GkSByszew

0

1:6

10.kPByszewy

 KS Żychlin – Błękitni Ciosny

Redakcjazastrzegasobieprawoskracania
nadesłanychtekstów,zmianyichtytułów,
dodawaniaśródtytułów.
nieodsyłamyniezamówionychtekstów.

Ogłoszenia drobne przyjmowanesąosobiście
wbiurzeogłoszeń,punktachwymienionychnastronie28,atakżeprzezstronęwww.lowiczanin.info
Skład tekstuwłasny.

Ogłoszenia ramkowe i reklamy
przyjmujemytelefonicznie,faxem:(46837-37-51,
46830-34-08),e-mailem(reklama@lowiczanin.info)
lubosobiściewbiurzeogłoszeń,ul.Pijarska3a,
wpon.,wt.ipt.wgodz.7.30-18.00,
śr.iczw.wgodz.7.30-16.00,
sob.wgodz.8.00-14.00.

Druk: SeReGniPRintinGGROuPSp.zo.o.
03-796Warszawa,ul.Rzymska18a.
nakładkontrolowanynowegołowiczanina
7.800egz.nakładwrazzwydaniemgłowieńskim
(WieścizGłownaiStrykowa),teżkontrolowanym
przezZkDP:10.000egz.

2
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własnościpolskiej

Sport

Rozbieganych Żychlin
nie mogło zabraknąć

Sześć bramek
dla KS Żychlin

na trasie w Płocku i Gąbinie. str. 38

w wykonaniu jednego piłkarza. str. 39
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Spotkanie dziewcząt Gimnazjum Żychlin zzawodniczkamiGimnazjumnr35włodzi–wramachrozgrywek
orlikowejpiłkisiatkowejnaszczebluwojewódzkim.

MaRcinRanacHOWSki

MaRcinRanacHOWSki

KALENDARZ
imPREZ
SPORTOWYCH

mecz finałowy pomiędzysiatkarkamiGimnazjumwŻychlinie
aGimnazjumnr5wZduńskiejWoli.

Sport szkolny|FinałWojewódzkiejOrlikowejligiMistrzów–łódzkie2017–PiłkaSiatkowaDziewcząt

Siatkarki Gimnazjum Żychlin
srebrnymi medalistkami

SOBOTA, 16 WRZEŚNiA:
 10.00 – Stadion Miejski im.
10 Pułku Piechoty w łowiczu,
ul. Jana Pawła ii 3; 3. kolejka
skierniewickiej ligi piłki nożnej okręgowej młodzików D2:
muKS Pelikan-2006 Łowicz –
mLKS Widok Skierniewice;
 11.00 – Stadion miejski w Żychlinie;2. kolejka rozgrywek D2
młodzik Grupa 4; KS Żychlin
2006 – Róża Kutno;
11.00–BoiskosportoweZespołuSzkółwłowiczu,ul.Grunwaldzkiej9;3. kolejka skierniewickiej
ligi piłki nożnej okręgowej orlików E1: muKS Pelikan-2007
Łowicz – LZS macovia maków;
 16.00 – Hala sportowa OSiR
nr 2 w łowiczu, ul. topolowa 2;
Turniej Koszykówki Seniorów
o Puchar Burmistrza miasta Łowicza; godz. 16.00: mecz o 3.
miejsce, godz. 18.30: mecz
o 1. miejsce;
 16.30 – Stadion w łowiczu,
ul.Starzyńskiego6/8;8. kolejka
iii ligi piłki nożnej – grupa i:
KS Pelikan Łowicz – RKS Lechia 1923 Tomaszów maz.;


nym gościom wielkie emocje, ale
tylko w pierwszym secie.
W drugiej odsłonie spotkania ubiegłoroczne złote medalistki niesione chęcią powtórzenia
sukcesu zdecydowanie wygrały (15:5) i po raz drugi wygrały
Orlikową Ligę Mistrzów w piłce siatkowej. Siatkarki z Żychlina
po bardzo dobrym występie zajęły
drugie miejsce.
Zawodniczkom z Żychlina kibicował również Grzegorz Ambroziak Burmistrz Gminy Żychlin, obecny na turnieju.
Dla młodych adeptów siatkówki dodatkową atrakcją było spotkanie z zawodnikami PGE Skry.
Na boisku orlika obecni byli: Mariusz Wlazły, Grzegorz Łomacz,
Nikolay Penchev, Michał Winiarski (asystent trenera) oraz Roberto Piazza (I trener). Rozdawali oni
autografy, pozowali do wspólnych
zdjęć z zawodnikami i zawodniczkami drużyn uczestniczących
w turnieju.
mr

Skład drużyny Gimnazjum Żychlin: Maria Frydrysiak, Wiktoria
czubińska, Wiktoria Żernicka,
Zuzanna tomasik, aleksandra
Sitkiewicz, katarzyna Markiewicz,
natalia kubiak, amelia urbańska,
Marcelina lewandowska. trener:
tomaszMaciak.

uczennice Gimnazjum w Żychlinie wraz z trenerem,prezentującepucharimedalezazdobyciedrugiego
miejscawOrlikowejlidzeMistrzów–łódzkie2017.
WYNiKi:
Półfinały:
 PG Nr 1 Bełchatów – PG Nr 5
Zduńska Wola 0:2 (12:15,12:15)
Gimnazjum Żychlin – PG Nr 35
Łódź 2:0 (15:2,15:8)

mecz o trzecie miejsce:
PG Nr 1 Bełchatów – PG Nr 35
Łódź 2:0 (15:7,20:18)
mecz o pierwsze miejsce:
 Gimnazjum Żychlin – PG Nr 5
Zduńska Wola 0:2 (11:15,5:15)


Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
1.PubliczneGim.nr5wZduńskiejWoli
2. Gimnazjum w Żychlinie
3.PubliczneGimnazjumnr1wBełchatowie
4.PubliczneGimnazjumnr35włodzi

Piłka nożna |łódzkaklasaD2MłodzikGrupa4

KS Żychlin 2006 nie dali rady w Aleksandrowie
W sobotę, 9 września odbyła
się 1. kolejka rozgrywek D2 Młodzik Grupa 4. Na stadionie miejskim w Aleksandrowie Łódzkim
młodzi piłkarze KS Żychlin rocznika 2006 zmierzyli się z tamtejszym zespołem Sokół I Aleksandrów. Podopieczni Łukasza Znyka
niestety przegrali to spotkanie 1:3.
Kibice zobaczyli szybki, dobry mecz, który okraszony został
czterema golami. Mimo, ze dru-

żyna z Aleksandrowa prowadziła
już 3:0, to młodzi żychlinianie nie
zamierzali się poddać i oddać łatwo zwycięstwa. W końcowej części meczu zdołali strzelili honorowego gola. Bramkę dla KS strzelił
Stanisław Florczak. Drużyna KS
Żychlin zagrała bardzo ambitnie
i zasłużyła na słowa pochwały.
Następna, 2. kolejka rozgrywek łódzkiej klasy D2 Młodzik
grupa 4, podczas której KS Ży-

NiEDZiELA, 17 WRZEŚNiA:
11.00–StadionMiejskiim.10PP
w łowiczu, ul. Jana Pawła ii 3;
XXXVi Łowicki Półmaraton Jesieni o Puchar Burmistrza miasta Łowicza;
 12.00 – Stadion miejski w Żychlinie;3. kolejka Łódzkiej Klasy B Grupa iii; KS Żychlin – KP
Byszewy;
 12.00 – Boisko w Oporowie;
3. kolejka Łódzkiej Klasy B Grupa iii; Olimpia Oporów – LKS
Sokół Popów;
16.00–Stadionmiejskiwkutnie;8. kolejka iV Łódzkiej Ligi;
KS Sand Bus Kutno – Pilica
Przedbórz;
 16.00 – Boisko w Pniewie;
7. kolejka Ligi Okręgowej; GKS
Bedlno – ŁKS ii Łódź;


MaRcinRanacHOWSki

Areną zmagań młodzieży
w ramach finału Orlikowej Ligi
Mistrzów, w sobotę 9 września,
było boisko Orlik w Bełchatowie. Zawodnicy i zawodniczki
z województwa łódzkiego walczyli w tym dniu o zwycięstwo na
boisku przy Szkole Podstawowej
Nr 12. Organizatorem turnieju
był Energetyczny Klub Sportowy
Skra Bełchatów. Zmagania zawodników oglądali siatkarze PGE
Skry Bełchatów.
Awans do wielkiego finału
na drodze eliminacji rozgrywanych od maja uzyskały cztery zespoły dziewcząt i cztery drużyny chłopców. W finale dziewcząt
wzięły udział drużyny: Gimnazjum w Żychlinie, Gimnazjum
Nr 5 w Zduńskiej Woli, Gimnazjum Nr 35 w Łodzi oraz Gimnazjum Nr 1 w Bełchatowie.
Mecz pomiędzy reprezentantkami Żychlina i Łodzi był jednostronnym pojedynkiem. Dziewczęta z Gimnazjum w Żychlinie
zdecydowanie wygrały 2:0 (15:2,
15:8) i skupiały się już nad najważniejszym dla nich spotkaniem.
W meczu o złoto uczennice
Gimnazjum w Żychlinie zmierzyły się z dziewczętami Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Zduńskiej
Woli. Siatkarki obu drużyn zafundowały kibicom oraz zaproszo-

PiąTEK, 15 WRZEŚNiA:
 18.00-22.00 – Hala sportowa
OSiRnr2włowiczu,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;
 19.00 – Pub krokody-leg
w łowiczu, ul. krzysztofa kamila
Baczyńskiego 9; 1. edycja XiX
Otwartych mistrzostw Łowicza
w dartsie 501 d.o.;

chlin – rocznik 2006 podejmować
będzie Różę Kutno, odbędzie się
w sobotę, 16 września.
mr
WYNiKi:
 Sokół i Aleksandrów – KS Żychlin 3:1
 Start Łódź – Feniks PSA Łódź
0:7
Stal Głowno – KS Kutno 5:1
 mKS Expom Krośniewianka –
mKP Boruta i Zgierz 0:6

Róża Kutno – LKS Witonianka
7:0



1.Różakutno

1

3

7:0

2.FeniksPSałódź

1

3

7:0

3.MkPBorutaiZgierz

1

3

6:0

4.StalGłowno

1

3

5:1

5.Sokółialeksandrów

1

3

3:1

6. KS Żychlin

1

0

1:3

7.kSkutno

1

0

1:5

8.MkSexpom

1

0

0:6

9.Startłódź

1

0

0:7

10.lkSWitonianka

1

WTOREK, 19 WRZEŚNiA:
17.00–StadionsportowyOSiR
im.10PułkuPiechotywłowiczu,
ul.JanaPawłaii3;5. kolejka i ligi
wojewódzkiej piłki nożnej juniorów A2: muKS Pelikan-2001
Łowicz – mKP Boruta Zgierz.



0

0:7

Skład drużyny KS Żychlin rocznika 2006: Szymon kotecki, Oliwier Martofel, Maksymilian Szczepaniak, kacper Drążkiewicz, Filip
Więcek, Szymon Śnieć, aleksander Furman, Szymon Ratajczyk,
Bartosz Ratajczyk, Stanisław Florczak, Jakub Wyżyński, Szymon
andrzejczyk, Patryk kaźmierczak.
trener:łukaszZnyk.

