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Żychlin | osiedle Traugutta

Spektakularne
zatrzymanie
doroTA GrąbczewSkA

Około trzech godzin
trwała policyjna
akcja zatrzymania
30-letniego Michała
S. z Żychlina, w jego
mieszkaniu przy ulicy
Traugutta 24.

Po trzech godzinach funkcjonariuszom udało się wyprowadzić z bloku
przy ul. Traugutta 24 poszukiwanego mężczyznę.

Mężczyzna był poszukiwany celem odbycia kary więzienia,
do którego się nie zgłosił. Groził,
że jeśli funkcjonariusze do niego wejdą, to podpali butlę i wysadzi blok. Ewakuowano mieszkańców z jednej klatki schodowej.
Ok. godz. 12.30 skutego w kajdanki mężczyznę wyprowadzono

pomocą strażackiej drabiny jeden z funkcjonariuszy wszedł
na balkon mieszkania na I piętrze i próbował przekonać młodego mężczyznę, by wpuścił do
środka funkcjonariuszy. Z PSP
w Kutnie zadysponowano drabinę i to z jej wykorzystaniem wyważono drzwi balkonowe, rozkładając przed balkonem dmuchane
poduszki na wypadek, gdyby zatrzymywany chciał wyskakiwać
z I piętra. Wezwano też pogotowie, które po zbadaniu mężczyzny – odjechało, stwierdzając, że
jego zdrowiu nic nie zagraża.
Czynności wewnątrz mieszkania trwały ok. godziny. Wokół pełno było gapiów.

do radiowozu. Ponieważ zdarzenie miało miejsce wczoraj, oficjalne informacje od rzecznika KPP
Kutno były bardzo skąpe. – Mężczyzna ma 30 lat i był poszukiwany do odbycia kary więzienia
– mówi Edyta Machnik, rzecznik
KPP w Kutnie. – Na razie trwają
czynności i nic więcej powiedzieć
nie mogę.
Jak mówią nam okoliczni mieszkańcy, policjanci pojawili się przed blokiem poszukiwanego mężczyzny ok. godz. 9.
Ten jednak nie chciał sam otworzyć mieszkania. Na pomoc wezwano strażaków z OSP Żychlin.
Dlaczego nie wyważono drzwi
wejściowych, na razie nie wiemy.
Wiadomo jednak, że najpierw za

str. 2

Gmina Bedlno | dożynki parafialne

doroTA GrąbczewSkA

11 września rano
pracownik Spółdzielni
Mieszkaniowej Wspólny
Dom w Żychlinie, który
sprząta koło śmietników
dawnej „stodoły” usłyszał
pisk. Okazało się, że
w plastikowej torbie
znajduje się siedem
kilkudniowych szczeniąt.
Zwierzęta zostały
uratowane, a sprawą
zajęła się policja.

był chleb z tegorocznego ziarna.
Z wieńcem dożynkowym przyszli
też mieszkańcy Orłowa. I tutaj był
obraz Matki Boskiej z dzieciątkiem
Jezus, który został wkomponowany w wieniec wykonany ze zbóż
w kształcie dwóch serc oplecio-

nych zbożami i wieńcowymi ramionami. Swój wieniec, choć
mniejszy przyniosły też Żeroniczanki. Wszystkie wieńce wykonane z niezwykłą starannością
i misterną pracą godną podziwu.
Chleb z tegorocznego zboża nie-

śli gospodarze tegorocznych parafialnych dożynek z Jaroszówki,
Czarnowa i Garbowa w ludowych
strojach: Magdalena Szczepaniak,
Sylwia Waśkowicz i Izabela Wilińska wraz z Mieczysławem Drzewoszewskim.
str. 6

Obywatelskim ujęciem zakończyła się podróż 59-letniego
mieszkańca powiatu sierpeckiego.
Mężczyzna kierował Volkswagenem mając w organizmie ponad
2,5 promila alkoholu.
Dalszą jazdę uniemożliwił mu
przypadkowy kierowca, mieszkaniec Kutna, który go ujął, jednocześnie informując o całym
zdarzeniu policję. Teraz funkcjonariusze ustalają wszystkie okoliczności sprawy.
Do zdarzenia doszło 12 września
po południu. 33-latek poruszający
się z Kutna w kierunku Szczawina
Kościelnego zauważył, że jadący
przed nim Volkswagen jedzie slalomem, co może wskazywać, że
kierowca jest pijany. Przez telefon
komórkowy o zdarzeniu powiadomił Komendę Powiatową Policji
w Gostyninie. Policjanci natychmiast wysłali we wskazanym kierunku radiowóz.
str. 2

Szczenięta wyrzucone
na śmietnik

10 września w Orłowie
odbyły się parafialne
dożynki. Za wystrój
kościoła i poczęstunek
dla uczestników
dziękczynnej mszy
świętej odpowiadali
w tym roku mieszkańcy
Jaroszówki, Czarnowa
i Garbowa.

Grupa rowerzystek z parafii Orłów na tegoroczne dożynki zrobiła z kłosów zbóż oryginalnego koguta. po mszy
był czas na pamiątkowe zdjęcia.

Obywatelski
pościg

Żychlin | policja prowadzi postępowanie

Wieńce i wspólna zabawa

Dożynkowego koguta wykonanego ze zbóż i ziół przez „rowerzystki” z gminy Bedlno, przywieziono na udekorowanym wozie
ciągniętym przez ciągnik. Mieszkańcy wsi Garbów przynieśli
oryginalny wieniec dożynkowy
w formie Ewangelii ze słowami
cytowanymi podczas dożynkowej
mszy, zaś mieszkańcy Czarnowa
i Jaroszówki przynieśli wieniec
w kształcie serca zrobionego
z kłosów zbóż misternie utkanych,
z charakterystycznymi ramionami
i czerwonym sercem oplecionym
cierniem. Mieszkańcy Załusina
obraz Matki Boskiej z dzieciątkiem
Jezus umieścili wokół pszenicznych kłosów ozdobionych owocami jarzębiny, kwiatami słonecznika i ziołami. U podstawy wieńca

Kutno-Szczawin

– Pierwszą osobą, którą powiadomiliśmy była Matylda Jakubowska-Czaja ze Stowarzyszenia
Cztery Łapy, która pomaga bezdomnym zwierzętom – przyznaje
Zbigniew Urbański, prezes spółdzielni. – O podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad
zwierzętami powiadomiliśmy też
organa ścigania.
Pani Matylda przyznaje, że nie
podjęła się opieki nad tak małymi
szczeniętami, zwłaszcza, że było
ich aż siedem. – Generalnie ślepe mioty można uśpić, ale policja
stwierdziła, że szczeniaki są dowodem w sprawie i nie pozwoli-

ła tego zrobić – mówi nam prezes
stowarzyszenia.
Na prośbę Urzędu Gminy Żychlin oraz Stowarzyszenia Cztery
Łapy, trudnego zadania opieki nad
maluchami podjęło się schronisko
Medor ze Zgierza, z którym gmina ma podpisaną umowę na bezdomne czworonogi.
Schronisko pierwszy raz w historii zajęło się takimi szczeniętami. – Jesteśmy przeciwni ratowaniu ślepych miotów, ale szczenięta
mają być dowodem w sprawie
czytamy na stronie schroniska.
– Jeśli matka zostanie szybko odnaleziona, odetchniemy, ale na
razie nastąpił paraliż schroniska.
Pieski mają kilka dni, są karmione co 3 godziny, trzeba im masować brzuszki i pomagać w załatwianiu fizjologicznych potrzeb.
Czy damy radę? Nie wiemy, nigdy tego nie robiliśmy. Dla nas
jest to również ogromne obciążenie finansowe, trzeba wymieniać
podkłady, a specjalistyczne mleko
kosztuje 256 zł.
Pracownicy i wolontariusze
schroniska podołali temu wyzwaniu. W międzyczasie, po kilku dniach, członkowie stowarzyszenia Cztery Łapy wraz z policją
odnaleźli karmiącą sukę z jednym
szczeniakiem.
str. 2
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Bezpieczeństwo

NASi DzieNNiKARze DO WASzeJ DYSPOzYCJi
OD 8.30 DO 15.30

Telefon redakcyjny 796 455 333
e-mail: zychlin@lowiczanin.info
dorota GrĄbCzewSka

Bedlno | Szansa na budowę chodnika z przejściem dla pieszych przez dw 583

Tutaj może być bezpieczniej
Gmina Bedlno ma szansę na budowę chodnika
wraz z przejściem dla pieszych przez drogę
wojewódzką nr 583 w Bedlnie. Zadanie zostało
bowiem zakwalifikowane na listę dopuszczonych
do głosowania zadań w ramach budżetu
obywatelskiego województwa łódzkiego.
Na zakwalifikowaną inwestycję będzie można
głosować już od 1 października m.in. poprzez
stronę internetową www.bo.lodzkie.pl.

Przyjęte na listę do głosowania
zadanie jest dużo mniej kosztowne. Szacuje się bowiem, że będzie
kosztowało 106.200 zł.
Ma polegać na budowie chodnika z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa w bezpośrednim
sąsiedztwie sklepu Dino. Chodnik
– jeśli trafi na listę inwestycji do
wykonania – będzie mieć szerokość 1,5 m i będzie zlokalizowany
poza rowem po lewej stronie drogi
o długości około 36,50 m oraz po
stronie prawej o takiej samej długości, jadąc od skrzyżowania z drogą
krajową nr 92. Konieczna do wykonania jest też kładka nad rowem
oraz przejście łączące obydwa
chodniki. Gmina już wcześniej
czyniła starania o budowę tego

MArcin kuchArSki

Jest to zadanie jedno z dwóch,
o które wnioskowała gmina. Drugie z nich: budowa chodnika Bedlno – Bedlno-Żbiwiec przy tej samej drodze wojewódzkiej zostało
odrzucone. Zarząd województwa
ocenił bowiem, że w celu realizacji
odrzuconego przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie
gruntu pod inwestycję. Zadanie nie
jest możliwe do zrealizowania w
ciągu jednego roku budżetowego,
a koszty jego realizacji przekraczają środki finansowe przewidziane
w budżecie obywatelskim województwa na rok 2018. Zweryfikowany koszt realizacji wynosi bowiem, wg. zarządu województwa
981.310 złotych.

Chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej w bedlnie jest potrzebny.

Gmina Oporów

Pracownik Spółdzielni mieszkaniowej Wspólny Dom, w kontenerze na
śmieci znalazł worek z 7 szczeniętami.

Żychlin | policja prowadzi postępowanie

Szczenięta wyrzucone
na śmietnik
dokończenie ze str. 1

Potraktowali ją jako mamkę,
którą właściciel zgodził się przekazać do schroniska. – Suka na szczęście przyjęła porzucone szczeniaki
i je karmi – mówi nam Matylda
Jakubowska-Czaja. – Czworonogi czują się dobrze. Jak będą mieć
trzy miesiące będziemy dla nich
szukać domów zastępczych.
Tymczasem policja prowadzi postępowanie. Ma ustalić czy
„mamka” jest rzeczywiście matką porzuconych szczeniąt. Wydaje
się, że najprostszym, choć nie najtańszym sposobem, będzie wykonanie badań genetycznych DNA.
Ten przykład pokazuje, że osoby, które decydują się mieć zwierzęta i nie zadbają o ich kastrację
czy sterylizację, a później w tak
niehumanitarny sposób próbują
się pozbyć zwierząt, narażają się
na sankcje prawne. Niestety, z podobnymi sytuacjami członkowie
stowarzyszenia Cztery Łapy spo-

tykają się często. Tylko w ostatnim
tygodniu stowarzyszenie musiało
zaopiekować się małymi kociętami
zawiązanymi w worku i porzuconymi na ulicy w Kutnie. Kilka dni
temu ktoś przywiązał 2 miesięcznego szczeniaka do ogrodzenia na
budowie w Jastrzębiej. Jak mówi
nam pani prezes w tym przypadku
właściciele posesji, do której przywiązano szczeniaka, zdecydowali
się, że zaopiekują się zwierzakiem.
– Z przykrością trzeba stwierdzić, że ludzie bez poczucia odpowiedzialności najpierw biorą zwierzęta do domu, a później bezdusznie
je wyrzucają – dodaje prezes. Gdyby policja bardziej się przykładała, a sądy zasądzały surowsze kary
za znęcanie się nad zwierzętami,
to może przyszłoby opamiętanie,
że nie wolno krzywdzić zwierząt
– mówi Agnieszka, miłośniczka
czworonogów. – Jeśli ktoś decyduje się na czworonoga, to bierze pełną odpowiedzialność za niego. dag

Kutno-Szczawin | pijany kierowca

Obywatelski pościg
dokończenie ze str. 1

riusze zatrzymali mu prawo jazdy,
a mężczyzna za swoje czyny odpowiadać będzie przed sądem.
Kierowanie w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.
– Na pochwałę zasługuje właściwą reakcja i determinacja
33-letniego kutnianina za ujęcie pijanego kierowcy – podkreśla rzecznik policji w Gostyninie.
– Takie obywatelskie działania
świadczą o wysokiej wrażliwości i
świadomości, że kierowcy będący
pod działaniem alkoholu stwarzają ogromne zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg.
dag

17 września, o godz. 5.20 dyżurny policji w Kutnie został
poinformowany o wypadku w
miejscowości Golędzkie, gmina
Oporów. Na miejscu okazało się,
że kierowca Volkswagena busa
uderzył w drzewo.
– Wypadek wyglądał bardzo
groźnie. Samochód był zniszczony straszliwie i wydawało się, że
z takiego zdarzenia będą ofiary –
mówi Edyta Machnik, rzecznik
KPP w Kutnie. – Okazało się jednak, że 20-letni kierowca wyszedł
ze zdarzenia tylko ze stłuczeniem
prawego uda.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Wiadomo, że
młody kierowca, mieszkaniec
Kutna był trzeźwy. Najprawdopodobniej nie dostosował prędkości
do panujących warunków, zjechał
na pobocze i uderzył w drzewo.
Został odwieziony do szpitala, ale
po przebadaniu wypisany został
do domu.
Na miejsce zdarzenia pojechały też dwie jednostki straży z JRG
Kutno oraz OSP Komadzyn, które zabezpieczały teren i pomagały
wydobyć z wraka pojazdu kierowcę.
dag

Spektakularne
zatrzymanie

Rzut OKiem | poboczA luSzyn – kAczkowiznA

dokończenie ze str. 1

– To był uśmiechnięty człowiek,
który dobrze się zapowiadał, ale
wdał się w niewłaściwe towarzystwo i zszedł na przestępczą drogę
– mówi jedna z sąsiadek. – Winę
trochę ponoszą rodzice, którzy cieszyli się, że nastoletni syn w piwnicy urządził siłownię. Rzeczywiście
on nigdzie nie chodził, ale to do
niego przychodzili różni koledzy.
Były burdy, bluźnierstwa, pewnie
i narkotyki. Grażyna Smulczyk, ze
Spółdzielni Mieszkaniowej przy
ul. Łąkowej, przyznaje, że młody
mężczyzna mieszkał w mieszkaniu z matką, która teraz wyjechała.
– To był raczej cichy chłopak, nikt
do spółdzielni nie zgłaszał skarg na
jego zachowanie – mówi.
dag

MArcin kuchArSki

Medor

Wyglądało groźnie, ale
kierowca ma tylko stłuczenia

chodnika. – Pisaliśmy pisma nawet
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, z którą krzyżuje się droga wojewódzka, podpowiadaliśmy
rozwiązania. Wskazywaliśmy również, że nie ma dobrego dojścia do
przejścia dla pieszych na krajówce, że niebezpiecznie jest również
na skrzyżowaniu – dowiedzieliśmy
się w gminie. Sołtys Lidia Kosik i
radni zbierali również podpisy pod
petycją w sprawie chodnika. Jedyne, co udało się do tej pory osiągnąć, to ustawienie przez zarząd
dróg wojewódzkich znaków zakazu zatrzymywania się w sąsiedztwie marketu. – Ciężarówki, które
tam czasami stawały, całkowicie
zasłaniały widoczność i było niebezpiecznie – wyjaśniała sekretarz
gminy Bedlno Katarzyna Golis.
Ostatecznie wykonanie chodnika i przejścia trafiło na listę 209 pozytywnie zweryfikowanych zadań,
spośród których każdy mieszkaniec regionu będzie mógł wybrać
w październikowym głosowaniu
do trzech najlepszych propozycji.
Głosowanie internetowe będzie odbywało się do końca października.
Gmina powinna zadbać o promocję
pomysłu wśród mieszkańców, żeby
zwiększyć liczbę oddanych nań
głosów.
mak

Mieszkaniec Kutna jednak nie
odpuszczał i jechał za pijanym kierowcą, a gdy ten chciał uciec skręcając do lasu, uniemożliwił mu
dalszą ucieczkę.
– Gdy funkcjonariusze dojechali zastali dzielnego 33-latka i kompletnie pijanego kierowcę Volkswagena. Okazał się nim
59-letni mieszkaniec powiatu sierpeckiego – informuje mł. asp. Dorota Słomkowska, rzecznik KPP
w Gostyninie. – Badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu
w jego organizmie. Funkcjona-

Pobocza wąskiej drogi
powiatowej z Luszyna w
kierunku Żychlina mają być
jeszcze w tym roku uzupełnione
destruktem. zarząd dróg
powiatowych gostynińskiego
starostwa powiatowego na
uzupełnienie poboczy na terenie
całego powiatu gostynińskiego
ma ok. 300 ton destruktu. część
ma być wykorzystana właśnie
na pobocza wzdłuż tej drogi.
niestety nie będzie to inwestycja
polegająca na utwardzeniu poboczy
wzdłuż całej drogi do granicy
województwa, a jedynie łatanie
największych dziur. Termin tego
remontu jeszcze nie został ustalony.
należy się spodziewać, że zostanie
przeprowadzony na przełomie
września i października. mak
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Aktualności
Żychlin | piwnice w blokach przy Łąkowej regularnie zalewane

Mokra Łąkowa – mieszkańcy mają dość
– Mieszkam tutaj od 32 lat i od kiedy pamiętam
był problem z zalewanymi piwnicami, ale od dwóch
czy trzech lat zalewa nas regularnie – po każdym
deszczu. Niech to w końcu zrobią, ile można czekać
na rozwiązanie problemu? – opowiadała wyraźnie
podenerwowana Genowefa Rojewska z budynku
przy ulicy Łąkowej 3 w Żychlinie.
– Przecież nie padał jakiś bardzo duży deszcz, a w piwnicy było
wody na kilka, jak nie kilkanaście
centymetrów... – dodaje. Woda
została wypompowana przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie niedługo po
tym, jak jeden z mieszkańców, pracujący w cukrowni w Dobrzelinie,
wrócił po nocnej zmianie z pracy
i powiadomił spółdzielnię o zalanych piwnicach. – Jeszcze spałam,

jak zaczęli się krzątać, sprawdzać
studzienki – opowiada mieszkanka
bloku przy Łąkowej 3.
–Mówimy na ten nasz blok
„bunkier”, bo te piwnice takie mokre bunkry przypominają – dodaje inna kobieta. Pani Genowefa
wspomina, że wiele lat temu, kiedy jeszcze uczęszczała do liceum
i w tym miejscu nie było bloków, przychodziła tutaj na łyżwy.
– Tutaj były podmokłe łąki –

zresztą stąd wzięła się nazwa „Łąkowa”. Może stąd też problem,
że kiedyś niewłaściwie zostało
to odwodnione? – zastanawia się
głośno. Najbardziej denerwuje ją
jednak to, że sprawa piwnic zalewanych po każdym większym
deszczu nie została załatwiona
przez wiele lat. – Przecież muszą
być jakieś sposoby, żeby to raz
na zawsze załatwić i żeby o tym
można było wreszcie zapomnieć.
Jakieś sączki, jakieś odwodnienie.
Niech się fachowcy zastanowią
i ocenią – mówi. – Powinni nam
zmienić nazwę z Łąkowej na Mokrą albo na Zalewową. Bardziej by
to pasowało do tej sytuacji – żartuje starszy mieszkaniec bloku. –
Tylko czynsze by podnosili, a żeby
zrobić coś dla mieszkańców... –
macha ze zrezygnowaniem ręką.

powinni nam zmienić
nazwę z Łąkowej
na Mokrą albo
na zalewową. bardziej
by to pasowało
do tej sytuacji.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Piotr Jarosz, który w poniedziałek był pierwszy dzień
w pracy po urlopie, przyznaje,
że zna problem zalewanych piwnic bloków na osiedlu Łąkowa.
– Tym razem zalane zostały piwnice w bloku Łąkowa 3 i 11, natura

ku zaskoczeniu oszczędziła Łąkową 5, która zwykle jest zalewana
jeszcze bardziej – mówi prezes. –
Piszę właśnie pismo w tej sprawie
do Urzędu Gminy Żychlin, by podjęto konkretne działania dotyczące
budowy nowej kanalizacji deszczowej w ulicy, gdyż to zadanie jest
w kompetencjach gminy. Skutki podtopień w piwnicach usuwają nasi sprzątacze, stoją w zimnej wodzie, by ją wypompować.
W efekcie już dwóch z nich poszło
na zwolnienia lekarskie. Dla nich to
ciężka i dodatkowa praca, podobnie jak i dla niektórych mieszkańców, którzy sami nam pomagają.
Przypomnijmy, że dwa tygodnie
temu piwnice bloków przy Łąkowej też były zalane o czym pisaliśmy na łamach Nowego Łowiczanina. Wtedy było podtopionych

Rzut OKiem | Gdyby nie ulewA, już by Skończyli

Żychlin | radni chcą przywrócenia pracy komisariatu przez całą dobę

Mieszkańcy niezadowoleni
z pracy policji

dzi, to część z nich, która nie chce
mieć do czynienia z policją, poszłaby do domu, a temperament innych
zostałby ostudzony. Podczas jednej
z takich sytuacji, gdy na skwerze
świętowano urodziny, a uczestnicy
libacji zachowywali się agresywnie, zadzwoniłam na policję do
Kutna, ale usłyszałam, że radiowóz
jest na innej interwencji. Po pół godziny dyżurny wprawdzie do mnie
oddzwonił, że może z Kutna wysłać radiowóz (potrzeba kolejnych
20 min by dojechał do Żychlina).
Oświadczyłam, że teraz to nie ma
po co, bo grupa już zdemolowała
pobliski przystanek i poszła gdzieś
dalej...
O tej sytuacji radna opowiadała
w obecności komendanta Komisariatu Policji Rafała Towalskiego już
kilka miesięcy temu. Komendant
wtedy radził, że zawsze można
złożyć skargę na sposób załatwienia interwencji, a najlepiej jak takie
sytuacje są wyjaśniane na bieżąco,
gdyż po kilu miesiącach nawet nie
ma możliwości ich zweryfikowania. Tylko, że składanie skargi na
policję w tym przypadku i tak byłoby niezasadne, bo KPP w Kutnie by wykazała, że inna interwencja była ważniejsza.
str. 7

Radna i kurator sądowy ewa Wypych domaga się, by samorząd
napisał pismo do kwp w Łodzi o przywrócenie całodobowej pracy
komisariatu policji w żychlinie

Do końca zbliża się remont
szczytów na dwóch blokach:
Traugutta 10 i Traugutta 11
administrowanych przez
Spółdzielnię Mieszkaniową
przy ulicy Łąkowej w żychlinie.
wykonawca robót najpierw
oczyszczał uszkodzoną elewację,
uzupełniał w niej ubytki,
a później malował ściany. prace
są wykonywane w ramach
funduszu remontowego obydwu
bloków. wykonawca ma nieduże
opóźnienie, z uwagi na fakt, że
jedna z ulew wyrządziła szkody
w dopiero co położonej, świeżej
warstwie tynku. Tynkowanie trzeba
było wykonać ponownie. mak

MArcin kuchArSki
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Dodatkowych 67 miejsc pracy
Poczta Polska ma za
sobą kryzys finansowy.
Wygrany przetarg
na świadczenie
usług dla wymiaru
sprawiedliwości, zgodnie
z oczekiwaniami
społecznymi, pozwolił
firmie odbić się od dna.
Poczta Polska planuje zatrudnienie 500 osób w całej Polsce.
Rekrutacje już się zaczęły. W Żychlinie poszukiwany jest listonosz.
– W całym regionie łódzkim
mamy aktualnie 67 rekrutacji,
w tym m.in.: 20 listonoszy. W Żychlinie prowadzimy rekrutację na
stanowisko listonosza. Stosujemy
aktywne formy docierania do kandydatów. W weekend rekruterzy
z RPKL Łódź prowadzili akcję rekrutacyjną na Święcie Kwiatów
w Skierniewicach. Niedawno prowadzili analogiczną akcję
w Łęczycy na Turnieju Rycerskim – informuje biuro prasowe
rzecznika Poczty Polskiej. Poczta Polska poszukuje nie tylko li-

doroTA GrąbczewSkA

Radni miejscy podczas sesji Rady Miejskiej w Żychlinie
6 września podkreślali, że mieszkańcy mają coraz mniejsze poczucie bezpieczeństwa. Dlatego
domagają się spotkania z komendantem policji w Kutnie oraz
przywrócenia pracy komisariatu
przez całą dobę.
Chcą w tej sprawie wystosować pismo do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, a nawet do Komendy Głównej Policji.
Przypomnijmy, od 1 grudnia
2015 roku komisariat policji w Żychlinie po godz. 16.00 oraz w soboty i niedziele jest zamknięty.
Wszystkie zgłoszenia pod numer
997 są przekierowywane do dyżurnego KPP w Kutnie, który kieruje
patrole policji we wskazany rejon.
– Czujemy się oszukani przez
zastępcę komendanta policji
w Kutnie, Zbigniewa Gruszczyńskiego, który na sesji w sierpniu
2015 roku zapewniał nas, że reorganizacja pracy komisariatu przyczyni się do efektywniejszego
wykorzystania zatrudnionych policjantów, że dyżurni zostaną skierowani do służby patrolowej – mówiła na sesji Ewa Wypych, radna
miejska i kurator sądowy. – Niestety, życie zweryfikowało, że poczynione zmiany są z niekorzyścią dla
poczucia bezpieczeństwa naszych
mieszkańców. W nocy trudno dostrzec policyjny radiowóz. Powinniśmy napisać wniosek do KWP
w Łodzi o przywrócenie całodobowej pracy komisariatu, który przecież mamy! Samorząd kilkakrotnie
wspierał policję, by ta kupiła radiowozy i wyremontowała elewację
komisariatu. Nie po to wspieraliśmy policję, by teraz mieszkańcy

nie mogli doczekać się policyjnego
patrolu w nocy.
W ciągu 3 lat samorządowcy
z Żychlina na rzecz Komisariatu Policji w Żychlinie przekazali
55.000 złotych (14.000 zł w 2015 r.
na zakup radiowozu, w 2016 r. kolejne 15.000 zł na zakup radiowozu
i 25.000 zł w 2015 r. na remont elewacji komisariatu).
– Jestem kuratorem sądowym
i muszę przyznać, że odkąd komisariat popołudniami i w nocy
jest zamknięty, kontakt z policją
jest utrudniony – podkreśla radna Wypych. – Gdy mieliśmy komisariat czynny całą dobę, niektóre sprawy można było załatwić na
telefon, od ręki, albo przychodząc
do komisariatu. Teraz, gdy np. jest
zakładana niebieska karta, petentów odsyła się, by jechali do Kutna. Regularnie na ulicy Traugutta
są organizowane w nocy, zwłaszcza w weekendy, wyścigi motocyklowe i samochodowe, a policji nie
ma. Skwer na Traugutta, pomiędzy dwoma sklepami monopolowymi to lubione miejsce spotkań
kilkunastoosobowych grup, które zakłócają spokój ciszy nocnej.
Niestety, radiowozu nie ma. Gdyby przejechał chociaż prewencyjnie, wylegitymował młodych lu-

doroTA GrąbczewSkA

Rośnie krytyka
skierowana przeciwko
pracy policji
w rejonie Żychlina.

kilka bloków, a najbardziej ucierpiał blok Łąkowa 5, gdzie wody
było ok. 30-40 cm. Wtedy też wiceburmistrz Zbigniew Gałązka, po
interwencji Grażyny Smulczyk,
członka zarządu spółdzielni, zapewniał, że zostaną oczyszczone
piaskowniki na osiedlu Łąkowa, co
powinno usprawnić odprowadzanie wody z osiedla. Zadanie miała
wykonać na zlecenie samorządu
spółka Mig-Ma.
– W czwartek i w sobotę piaskowniki zostały przez nas
oczyszczone – zapewnia Marek
Materka, prezes spółki. – Oczyściliśmy też rury odprowadzające wodę deszczową na wysokości
kładki. Poziom wody w rzece jest
jednak tak wysoki, że woda z kanalizacji nie ma za bardzo jak odchodzić do rzeki.
str. 7

Poczta Polska przy ulicy Łukasińskiego i Orłowskiego została dwa
lata temu obroniona przed zamysłem likwidacji. po okresie regresu, dziś
poczta chce zatrudniać nowe osoby.

stonoszy, ale też pracowników
placówek handlowych, kierowców, pracowników do prac przy
przesyłkach.
Pracownikami
Poczty mogą być osoby w różnym wieku, bez doświadczenia,
z niewielkim stażem pracy, jak
i specjaliści. – Na każdym z tych
stanowisk Poczta Polska oferuje stabilne zatrudnienie (umowa
o pracę i pełne ubezpieczenie)
oraz comiesięcznie wypłaca wynagrodzenie w wysokości mini-

mum 2.150 – 2.300 zł brutto (stawka jest uwarunkowana lokalizacją)
oraz comiesięczną premię uzależnioną od obecności w pracy, a
także premię za realizację zadań,
w części zależną od wyników
spółki – zachęcają pracownicy
biura prasowego Poczty.
Warto przypomnieć, że jeszcze
wiosną 2015 roku Poczta Polska
likwidowała swoje placówki terenowe. Zagrożona była też placówka w Żychlinie.
str. 4
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Nie doszło do debaty
na temat oświaty

Aktualności

w gminie Oporów. str. 7

Dobrzelin | cukrownia będzie zobowiązana do wykonania inwentaryzacji kanalizacji

Zanieczyszczenie Słudwi
trafi do prokuratury

Mamy nietypową
sytuację, gdy wylot
kanalizacji deszczowej
wprawdzie należy
do cukrowni, ale
wody opadowe są
spuszczane również
przez inne podmioty.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, oddział w Skierniewicach, po naszych interwencjach z 10 i 18 lipca
w sprawie zanieczyszczenia rzeki Słudwi i śnięcia ryb, zakończył 8 września kontrolę w Cukrowni Dobrzelin.
dorota
GrĄbCzewSka
Potwierdzili, że z wylotu wypływały zanieczyszczone ścieki pochodzenia organicznego.
Spółka została ukarana mandatem. Sprawa trafi do prokuratury,
a spółka będzie zobowiązana do
wykonania inwentaryzacji kanalizacji deszczowej w Dobrzelinie.
Kontrola
przeprowadzona
przez inspektorów ochrony środowiska wykazała, że z wylotu kanalizacji deszczowej należącej do
Krajowej Spółki Cukrowej, oddział cukrowni Dobrzelin wypływały zanieczyszczenia, które spowodowały zatrucie rzeki i śnięcie
ryb. Jak mówi kierownik WIOŚ w
Skierniewicach, Marzena Sokołowska, w tym przypadku mamy
nietypową sytuację, gdy wylot kanalizacji deszczowej wprawdzie
należy do cukrowni, ale wody
opadowe są spuszczane również
przez inne podmioty z terenu całego Dobrzelina (ulic Jabłonkowej,
Jagiełły, Kasztanowej i rowu melioracyjnego).
Pomimo kontroli inspektorzy
nie potrafili jednoznacznie stwierreklAMA

ekolodzy

zychlin@lowiczanin.info

tak wyglądało miejsce, w którym w lipcu spuszczane były ścieki. na rzece tworzyła się wielka burzowina. dzisiaj nadal nie wiadomo, kto jest
temu winny.

dzić, kto zawinił, że w kanalizacji
deszczowej znalazły się niebezpieczne ścieki skutkujące skażeniem rzeki.

Inspektorzy ustalili, że wody
opadowe i roztopowe z cukrowni Dobrzelin w latach 2011-2012
zostały przekierowane poprzez
obieg spławikowy do zakładowej
oczyszczalni ścieków. Ścieki deszczowe przed ich odprowadzeniem
do rzeki kierowane są do osadnika
ziemnego, a następnie do otwartego kanału ziemnego o długości ok. 750 m, po czym odprowadzane są kolektorem stalowym do
rzeki umieszczonym w jej skarpie.

Kontrolerzy stwierdzili, że w osadniku i na długości kanalizacji deszczowej zalegały szaro-białe ścieki
o gnilnym zapachu. Próbki ścieków na wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki, w porównaniu
z osadnika, wykazały nawet trzykrotne przekroczenia norm dotyczących wskaźników m.in.
ChTZ-Cr i BZT-5 (parametry wykorzystywane do oceny jakości
ścieków. Określają ilość tlenu potrzebnego do utlenienia związków

organicznych i nieorganicznych)
i azot ogólny, co oznaczało, że
woda jest pozaklasowa.
W trakcie kontroli inspektorzy
WIOŚ stwierdzili, że w cukrowni nie było kampanii, nie wystąpiła też żadna awaria urządzeń, która
mogła doprowadzić do niekontrolowanego zrzutu zanieczyszczeń,
a ścieki komunalne są odprowadzane do miejskiej kanalizacji, zaś
ścieki przemysłowe po oczyszczeniu są ponownie wykorzystywane

Region | poczta polska chce zatrudniać pracowników

Dodatkowych
67 miejsc pracy
dokończenie ze str. 3

W jej obronie w zdecydowany
sposób reagowali samorządowcy
z Żychlina i Kutna oraz sami pracownicy, którzy w merytoryczny
sposób wskazywali, że decyzje
o likwidacji oddziału będą niekorzystne dla klientów poczty, a pozorna oszczędność firmy będzie
generować tylko straty. Na szczęście Poczty w Żychlinie nie zlikwidowano.
– Zmieniła się władza w Polsce, która docenia polskie firmy,
w tym i Pocztę Polską, która dostarcza listy i przesyłki od kilkudziesięciu lat – mówi nam jeden
z pracowników Poczty w Żychlinie. – Nowe zlecenia dla spraw-

dzonej Poczty Polskiej, sprawiają,
że zaczyna się odbijać od dna, ku
zadowoleniu zarówno pracowników, jak i naszych klientów, którzy mają pewność, że adresowana do nich korespondencja trafi do
ich rąk, a nie będzie zostawiona
gdzie popadnie, jak to już bywało
Korzystanie z usług Poczty ma
taką zaletę, że wszyscy wiedzą,
gdzie odbierać awizowane przesyłki. Na Poczcie są dostępne
i bezpieczne, niż w jakimś sklepie
czy kiosku.
– W Żychlinie brakuje listonoszy, problem się robi szczególnie
dotkliwy, gdy są urlopy lub zwolnienia lekarskie. Poczta od dawna
szuka pracownika, ale chętnych

jakoś nie ma za wielu – mówi nam
listonosz z Żychlina. – Nasze wynagrodzenia rzeczywiście wzrosły, ale praca listonosza jest ciężka
i odpowiedzialna. Do tego listonosz musi też posiadać własny
samochód i prawo jazdy. Ponadto musi posiadać dużą znajomość
terenu. Kiedyś szefowie mieli pomysł, by zatrudniać listonoszy
na ½ etatu, ale na szczęście odeszli od tego. Listonosz na pół etatu (zgodnie z naszymi przepisami) nie może przynosić do domu
klientów ani renty, ani emerytury,
nie może też przekazywać korespondencji z instytucji państwowych, więc po co taki pracownik.
Dorota Grąbczewska

do produkcji. Tak więc kontrolerzy
nie stwierdzili, by cukrownia odprowadzała ścieki przemysłowe do
środowiska.
Badania laboratoryjne wykazały, że do Słudwi odprowadzone zostały nieoczyszczone ścieki, spowodowane wypłukaniem
osadów zalegających w kanalizacji deszczowej, przez intensywne opady atmosferyczne. Zgodnie
z sugestią WIOŚ spółka cukrowa w
dniach 18-27 lipca oczyściła swój
osadnik ziemny z nagromadzonych osadów.– Wystąpimy do zarządu Cukrowni Dobrzelin z wnioskiem o podjęcie działań mających
na celu uregulowanie stanu formalno-prawnego odprowadzania ścieków deszczowych do Słudwii oraz
do systematycznego oczyszczania
osadnika ziemnego – mówi Marzena Skołowska, kierownik delegatury WIOŚ w Skierniewicach.
– W związku z faktem, iż kanalizacją deszczową należącą do cukrowni, są odprowadzane ścieki
bez pozwolenia wodno-prawnego
z terenu całego Dobrzelina, WIOŚ
wystąpi również do burmistrza Żychlina, Starostwa Powiatowego
w Kutnie oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łowiczu o podjęcie
działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego.
Jak mówi nam kierownik
WIOŚ zarząd cukrowni w Dobrzelinie deklaruje, że dokona inwentaryzacji kanalizacji deszczowej za pomocą tzw. zadymiania
i kamerowania kanalizacji, by
ustalić, kto i gdzie jest wpięty do
kanalizacji, której wylot należy do
cukrowni. 

Długie

W tym roku
tylko projekt
Dyrekcja Inwestycji w Kutnie
Sp. z o.o. wygrała przetarg na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Długie w gminie Kiernozia.
Dokumentacja drogi będzie kosztować 16 tys. zł brutto. Ma zostać
wykonane jeszcze w tym roku.
Gmina otrzymała tylko dwie
oferty. Wybrana została ta ponad
dwukrotnie tańsza. Wykonawca
z Krośniewic zaproponował wykonanie dokumentacji za ponad
33,2 tys. zł. Dokumentacja ma
zostać wykonana do 31 października. – W przyszłym roku zgłosimy wniosek o dofinansowanie budowy drogi do łódzkiego oddziału
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – powiedział nam sekretarz
gminy Kiernozia Jarosław Bogucki. Długość projektowanego odcinka drogi do przebudowy wynosi około 1.035 m.
mak
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Żychlin | Mieszkańcy narutowicza 30 załamują ręce

Dach jak sito
Mieszkańcy nic nie przesadzają.
Nasz reporter był na strychu budynku i obraz dachu przyprawia o zawrót głowy. W kilku miejscach są
dziury w dachu, przez które widać
niebo. W wielu miejscach deski dachowe są całkowicie spróchniałe, a
w jednym miejscu kantówka całkowicie przebiła dach. Na zewnątrz
dachu widać wprawdzie kładzione
połacie papy, ale kompleksowego
krycia dachu papą nie było od lat.
Smarowania dachu lepikiem też
nie widać. Na przestrzeni lat było
tylko doraźne ratowanie sytuacji.
Jednak nawet ta chaotycznie położona papa odstaje, dając ujście wodzie. Szpary wokół komina, gdzie
brak jest należytej obróbki blacharskiej, sprawiają, że woda spływa
z dachu na strop. Lokatorzy ratują się sami – podstawiając miski
i wanienki, ale dziurawego dachu
nie da się wszędzie zabezpieczyć,
gdyż na całym stropie powinna być
ustawiona jedna wielka rynna do

40 tyS. zŁ – kroPla w Morzu Potrzeb
zawaliły. Trzeba tylko więcej
rzeczywiście z kamienicami
zrozumienia, chęci i więcej
pozostającymi w zarządzie
środków na ratowanie zasobów
Szb są większe kłopoty, gdyż
komunalnych i zasobów
własności prawne, spadkowe
znajdujących się w zarządzie.
w wielu kamienicach nie są
40.000 zł na remonty
uregulowane, ale w kutnie
wszystkich nieruchomości
zarząd nieruchomości
w gminie, to żenująco niska
Miejskich od kilkunastu
kwota. każdy, kto remontuje
lat rozwiązuje ten problem
własny dom czy budynki
skutecznie. jeśli nawet pojawi
gospodarcze wie, ile kosztują
się właściciel, to przecież
choćby materiały budowlane,
wartość budynku zostanie
zwłaszcza, że na remont
pomniejszona o inwestycje
czekają budynki mające po
zabezpieczające wykonane
kilkadziesiąt lat.
w budynku. bez nich przecież
nieruchomości już by się
Dorota Grąbczewska

reklAMA

Deski dachowe na budynku Narutowicza 30, od strony podwórka są
w wielu miejscach całkowicie spróchniałe, a przez dach w kilku miejscach
widać niebo.

tak wygląda dach pokryty mnóstwem kwałków papy, bez lepiku.
przez dziury przy kominie woda też leje się ciurkiem do środka.

po schodach, nic dziwnego, że
wprawdzie SZB wymienia po kilka desek, a one wciąż niszczeją.
To próżna robota – mówią. – Zimą
reklAMA

schody wciąż są przez to oblodzone, a wnoszenie węgla po takich
schodach jest bardzo uciążliwe
i niebezpieczne.

doroTA GrąbczewSkA

zychlin@lowiczanin.info

4zbierania wody. – Musiałem przestawić lodówkę, bo woda z sufitu
leciała prosto na sprzęt i mogłoby
dojść do nieszczęścia – mówi Ryszard Więcek. – Przecież nikt z lokatorów nie wejdzie na dach i go
nie naprawi, choćby nawet chciał.
Mieszkańcy przyznają, że już
nie wiedzą, co mają robić, kogo
prosić. – Nasze pisma składane
do SZB pozostają bez odpowiedzi. Dyrekcja nas lekceważy, albo
słyszymy, że budynek jest tylko
w zarządzie SZB, nie jest własnością gminy i większych remontów
nie będzie – mówi Ryszard Więcek
i Halina Janecka. – Przecież płacimy czynsz i oczekujemy, by przynajmniej woda nie leciała nam na
głowę.
Dach, to najpilniejszy problem, ale jest też drewniany ganek,
gdzie deski podłogi są spróchniałe. Lokatorzy sami położyli kilka
warstw gumoleum, by komuś noga
nie wpadła w dziurę. Zewnętrzne, drewniane schody, też w kilku
miejscach mają spróchniałe deski.
– Trzeba najpierw zacząć od
wymiany rynny. Obecna jest
dziurawa jak sito, a woda leje się

Ryszard Więcek pokazuje, w jakim stanie jest dach w kamienicy będącej
w zarządzie zSb. w miejscach przecieków podstawione są miski
i wanienki, by woda całkowicie nie zalała mieszkań.

doroTA GrąbczewSkA

dorota
GrĄbCzewSka

doroTA GrąbczewSkA

Mieszkańcy budynku Narutowicza 30, stojącego
w głębi podwórka, czekają na skuteczne działania
zarządcy Samorządowego Zakładu Budżetowego
w Żychlinie, do którego pisali wielokrotnie.
Ich dach wygląda jak sito, przez które w kilku
miejscach widać niebo, a woda w kilku miejscach
przecieka zalewając ich mieszkania.

Wydawałoby się jednak, że
przynajmniej problem rynny łatwo można rozwiązać. Nową rynnę można zdemontować ze znajdującej się po przeciwnej stronie ulicy
kamienicy (zabezpieczonej ruiny),
która ma być rozebrana i wyprowadzono z niej już prawie wszystkich
lokatorów.
Kierownik ds. mieszkaniowych
w SZB, Edyta Zajączkowska, potwierdza, że mieszkańcy kamienicy Narutowicza 30 w podwórku,
prosili o naprawę dachu, ale muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż
czekają w kolejce. Po czerwcowo-sierpniowych nawałnicach, pilnych interwencji jest wyjątkowo
dużo. – Z budżetu gminy Żychlin
na remonty bieżące w 2017 roku
wszystkich budynków komunalnych dostaliśmy tylko 40.000 zł,
więc o większym remoncie nie ma
nawet co myśleć – przyznaje kie-

rownik. – Poza tym nie jest to budynek gminy, lecz pozostaje tylko
w zarządzie SZB, a remonty robimy wyłącznie z czynszów lokatorskich.
Tłumaczenia od żychlińskich
samorządowców od lat są takie
same. Tak też mówiono, gdy pytaliśmy, czy włodarze myśleli
o doprowadzeniu wody i kanalizacji sanitarnej do kamienic w centrum miasta, by wyeliminować
otwarte, cuchnące kloaki. Ostatecznie temat przemyślano i inwestycje trzy lata temu zrealizowano.
A jednak można było! – Zadziwiające, że na remonty kamienic,
w których mieszkają najubożsi nie
ma pieniędzy, ale na wynagrodzenia i podwyżki dla pracowników
pieniądze są – mówią zdegustowani lokatorzy. – Traktowani jesteśmy
jak ludzie drugiej kategorii, a przecież nie wszyscy to patologia. 
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Gmina Bedlno | dożynki parafialne

Gmina Bedlno | dodatki funkcyjne

Wieńce i wspólna zabawa

Każdemu tyle samo
Wysokość dodatków funkcyjnych dyrektorów szkół w gminie
Bedlno została ujednolicona. Do
tej pory dyrektor miejscowego
gimnazjum otrzymywał wyższy
dodatek funkcyjny od dodatków,
które otrzymywali dyrektorzy
gminnych szkół podstawowych.
Wyższy dodatek funkcyjny
w gimnazjum związany był z tym,
że była to największa placówka szkolna w gminie. W gimnazjum dodatek funkcyjny wynosił
34% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie, zaś w szkołach
podstawowych 25% tego wynagrodzenia.

dokończenie ze str. 1

reklAMA

Dobrzelinie | inscenizacja historyczna

doroTA GrąbczewSkA

Całość dożynkowej kościelnej
uroczystości uświetniał wystrój
kościoła. Zamiast tradycyjnych
kwiatów, przed ołtarzami stały bukiety zrobione ze zbóż, zaś przed
ołtarzem ustawiono białe skrzynki, na których zmyślnie ułożono
owoce i warzywa, z gronami dorodnych winogron i dyń różnych
odmian i kształtów.
Dożynkową mszę świętą odprawił proboszcz Orłowa ks. Stanisław Kosiacki, który dziękował
parafianom za wieńce dożynkowe i całą oprawę uroczystej mszy
świętej. Homilia dotyczyła słów
z ewangelii „Braterskie upomnienie”, które też widniało na wieńcu
z Garbowa. Przypominał parafianom, że jeśli widzą zło i nieprawidłowości powinni reagować,
nie mogą udawać, że nic złego się
nie dzieje. – Jeśli widzisz zło i nic
nie robisz, to na piekło skazujesz
i jego, i siebie. Człowiek nie może
być obojętny na drugiego człowieka i nie może być obojętny na
zło, jakie dzieje się wokół nas. Potrzeba nam ludzkiej życzliwości,
spojrzenia z miłością na drugiego
człowieka – mówił ks. Stanisław
Kosiacki. – Dziś przynieśliście
wieńce dożynkowe, owoc waszej
ciężkiej pracy. Dziś dziękujemy
matce Ziemi za plon, dziękujemy
za mądrość i talenty, jakim obdarzył tych, co wieńce wykonali. Pamiętajmy, że dobre czyny idą za

Uchwała zrównująca wysokość
dodatków dla dyrektorów szkół
podstawowych i gimnazjum została zaproponowana radnym dlatego,
że w wygaszanym gimnazjum (do
31 sierpnia 2019 roku) jest już od
tego roku mniej oddziałów niż było
do tej pory. Od początku nowego
roku szkolnego dyrektorskie dodatki funkcyjne we wszystkich szkołach w gminie Bedlno wynoszą po
25% wynagrodzenia zasadniczego. Projekt uchwały został wcześniej skonsultowany ze Związkiem
Nauczycielstwa Polskiego. Za jego
przyjęciem głosowała zdecydowana większość radnych.
mak

Jaroszówka, Czarnów i Garbów w tym roku zadbały o dożynkowy wystrój kościoła i dożynkowy
poczęstunek dla wszystkich uczestników mszy dziękczynnej.

nami na drugą stronę, a złe czyny
prowadzą nas do potępienia.
Tradycją się stało, że na koniec
mszy świętej częstowano wszystkich tegorocznym chlebem.
Proboszcz zachęcał, by wierni
po mszy nie jechali od razu do
domu, zapraszał do wspólnej biesiady.

Na placu przed kościołem rozstawiono stoły ze swojską kiełbasą, kaszanką, smalcem i chlebem.
Kobiety z Jaroszówki, Czarnowa i Garbowa upiekły ponad 20
różnych ciast, którymi częstowano gości. Jak dożynki to i radosny
taniec w rytm melodii wokalisty
i instrumentalisty niewidomego

Edwina Tarki, który od 2 miesięcy jest też parafialnym organistą.
Głos i kunszt muzyka niewidomego Edwina przyprawia w zachwyt. Wspólne biesiadowanie po
dziękczynnej mszy świętej jeszcze
bardziej zjednoczyło lokalną społeczność.
Dorota Grąbczewska

Szarża Krzyżaków
na Żychlin
W niedzielę 26 września Fundacja Dwór Dobrzelin i Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina, po raz czwarty w parku Dworu
Dobrzelin, plenerową inscenizację historyczną. W tym roku,
w związku z 620-leciem nadania
praw miejskich Żychlinowi sięgnięto do najstarszej historii miasta. Organizatorzy zaprezentują
szarżę Krzyżaków, którzy spalili
pierwszy drewniany kościół w Żychlinie, który stał w miejscu obecnej strażnicy. Początek inscenizacji o godz. 15.00.
– Sięgnęliśmy do dokumentów
z 1331 roku, gdy Krzyżacy spu-

stoszyli ziemię polską. Wędrowali
od Płocka przez Żychlin niszcząc
nasz kościół, po czym skierowali się w stronę Łęczycy i Kalisza
– mówi Anna Wrzesińska, prezes towarzystwa. To wydarzenie
wzbogaciliśmy pokazaniem życia dawnych Słowian. Kończymy
przygotowanie scenografii.
Aktorami inscenizacji będą
członkowie fundacji i towarzystwa
oraz młodzież sympatyzująca z towarzystwem.
Po zakończeniu widowiska na
wszystkich będzie czekać grochówka ufundowana przez Urząd
Gminy Żychlin.
dag
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Gmina Oporów | ciąg dalszy konﬂiktu na linii samorząd – rodzice

Miała być debata
– było posiedzenie komisji
Debata z udziałem rodziców dzieci ze Szczytu na temat sytuacji
w oporowskiej oświacie miała odbyć się w ostatni poniedziałek,
18 września w bibliotece w Oporowie.
Rodzice jednak postanowili, że nie wezmą udziału w spotkaniu.
MarCin
kuCharSki
marcin.kucharski@lowiczanin.info

Odbyło się więc zwykłe posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty, w którym oprócz członków komisji i władz gminy uczestniczyli
dwaj dyrektorzy szkół: ze Szczytu i Oporowa. Czy wniosło coś do
sprawy?
– Zaprosiłam rodziców i przewodniczącą Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Szkoły w Szczycie, ale nie życzyli się z nami spotkać – wyjaśniła na początku spotkania przewodnicząca komisji
Agnieszka Wiwała. – Rodzice mi
od razu mówili, że nie chcą się
z nami spotykać, że nie będą do nas
przyjeżdżać – dodał radny Włodzimierz Kiełbasa.

Przypomnijmy, że konflikt na
linii samorząd – rodzice dzieci ze
Szczytu trwa już od wielu miesięcy. Pisaliśmy o tym obszernie
w poprzednim numerze Nowego Łowiczanina. Samorządowcy
obwiniają rodziców, że zabierając dzieci do Krzyżanowa pozbawili gminę Oporów dochodów.
Rodzice są zdziwieni, bo wcześniej władze gminy mówiły o dużych kosztach utrzymania szkoły w Szczycie. 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 sąsiedniej gminie.
Zarzucają rodzicom, że nie
działają dla dobra dzieci, ponadto ich decyzje działają na szkodę szkoły i gminy, pozbawiając ją

ok. 100 tysięcy złotych „podążającej za uczniem” subwencji oświatowej. Dyskusję na temat oświaty
w Oporowie rozpoczął podczas sesji 6 września radny Włodzimierz
Kiełbasa. To między innymi on
proponował zwołanie posiedzenia komisji na ten temat. Chciał
ponadto otrzymać imienne listy
dzieci, które przeszły do Krzyżanowa. Ostatecznie jednak ich ani
wtedy, ani też i teraz nie otrzymał.
– Imiennej listy nie sporządziłam
– poinformowała przewodnicząca
komisji.
– Czy nie dało się porozmawiać, by te dzieci zostały w gminie
Oporów? – pytała dyrektora szkoły
w Szczycie Marka Nowaczewskiego radna Ewa Pruszkowska.
– O tym, gdzie pójdzie dziecko decyduje rodzic. Nie mogłem nakazywać – odparł dyrektor.

momencie zrzuciliśmy na wójta.
Łatwiej jest krytykować niż rządzić. Gdzie była komisja oświaty? Dlatego mogę przeprosić wójta... – mówił. – Mieliśmy przecież
kilka spotkań, były spotkania
w szkole. Jak pan chce przepraszać, to za siebie – odparła mu
przewodnicząca komisji.
Dyskusję próbował podsumować wójt Robert Pawlikowski: –
Boli to, że duża część osób nie
posłała dzieci do bliższego gimnazjum. Bliższego i odległością
i tym, że ludzie tutaj ze sobą znają się – mówił. Dodał też o tym, że
gmina Oporów była chyba jedyną
wiejską gminą o zbliżonej wielkości, która utrzymywała dwa gimnazja. – Likwidując gimnazjum,
robiłem to dla dobra gminy. Czy
również dla swojego dobra? Raczej nie. Trzeba patrzeć szerzej. Liczyłem się z tym, że będzie grupa
mieszkańców, która będzie niezadowolona, ale mieszkańcy wybrali nas, żebyśmy podejmowali też
trudne decyzje – mówił.
Przypomnijmy, że to Rada
Gminy Oporów większością

– Nie widzę zaangażowania ze
strony radnych – kontynuowała
radna Ewa Pruszkowska. – Może
gdyby też z pana strony była większa inicjatywa... – mówiła. Dyrektor jednak nie uważa się za współwinnego tej sytuacji. – Pod moim
adresem padło też wiele gorzkich słów. Bardzo to przeżyłem.
Myślę, że tutaj nie zawiniłem – mówił.
Głos zabrał również dyrektor Gimnazjum w Oporowie Tomasz Lewicki. – Do Oporowa
przeszło 6 dzieci z gimnazjum
w Szczycie i z tego co widzę, to
dobrze się u nas czują. Mieli kontakt z rówieśnikami już wcześniej, zanim przeszli do Oporowa – mówił. Podkreślał również,
że wybór szkoły, do której rodzic
pośle dziecko jest integralnym
wyborem rodzica, jednak uważa,
że: – Dla dobra gminy i oświaty
w gminie lepszym wyborem byłby
Oporów – mówił.
Radny Włodzimierz Kiełbasa zadawał kilkakrotnie retoryczne pytanie: – Gdzie my do tej pory
byliśmy? Wszystko w pewnym

Żychlin | piwnice w blokach przy Łąkowej

reklAMA

wej zostanie zinwentaryzowana,
a samorządowcy będą szukać skutecznego rozwiązania problemu.
– Takie zapewnienia, zarówno
od prezesa spółdzielni, jak i od
włodarzy gminy Żychlin, to my
słyszymy od kilkunastu lat – mówią mieszkańcy osiedla. – Kończy się na deklaracjach, ale brak
działania. Przed nami rok wyborczy i czy włodarze zdecydują się na kosztowną inwestycję,
która zostanie zakopana w ziemi, a mieszkańcy Żychlina jej nie
będą widzieć?
dag, mak

głosów, pomimo protestów rodziców ze Szczytu, zdecydowała o likwidacji Zespołu Szkół
w Szczycie i Gimnazjum
w Szczycie w 2016 roku. Rodzice podjęli walkę o szkołę. Prawnie uchwały rodzicom nie udało
się uchylić, bowiem ostatecznie
24 stycznia 2017 roku NSA
stwierdził, że uchwała rady jest
ważna. 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. Gimnazjaliści mieli trafić do Oporowa.
Z tą decyzją nie zgadzali się rodzice ze Szczytu. 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). Czy posiedzenie komisji wniosło coś nowego do
sprawy? Wydaje się, że nic, tym
bardziej, że nie zapadły na nim
żadne decyzje. 

Mieszkańcy niezadowoleni
z pracy policji
dokończenie ze str. 3

MArcin kuchArSki

Bloki przy Łąkowej są postawione na bardzo niskim terenie,
który przed laty był zalewany.
Najwyraźniej czyszczenie piaskowników nie pomogło, gdyż
bloki znów zostały podtopione.
Wydaje się, że jedynym skutecznym rozwiązaniem byłaby budowa nowej kanalizacji deszczowej
w Łąkowej. Jednak to kosztowne
przedsięwzięcie. Już 2 tygodnie
temu wiceburmistrz deklarował,
że dotychczasowa, kilkudziesięcioletnia sieć kanalizacji deszczo-

wójt Robert Pawlikowski

Żychlin | komisariat

Mokra Łąkowa
– mieszkańcy
mają dość
dokończenie ze str. 3

likwidując gimnazjum,
robiłem to dla dobra
gminy. czy również
dla swojego dobra?
raczej nie.

Genowefa Rojewska z budynku przy ulicy Łąkowej 3 w żychlinie sprząta
piwnicę po wypompowaniu wody.

Opinię radnej popiera od kilku
miesięcy radny Józef Kowalski. –
Policjantom najlepiej wychodzi karanie pieszych w dni targowe, że
przeszli w niedozwolonym miejscu. Osobiście kilka razy dzwoniłem pod 997, załączał się automat
“proszę czekać na połączenie”,
a po kilku sekwencjach telefon się
rozłączał. Dzwoniłem jeszcze raz
i było to samo – mówi nam radny.
– W pustostanie przy Narutowicza
też zbierają się grupy młodych ludzi, którzy zachowują się głośno,
piją alkohol i używki. Policja nie
reaguje.
Burmistrz Grzegorz Ambroziak
potwierdził, że do niego też docie-

rają negatywne opinie od mieszkańców na temat tego co wyprawia
się nocami w Żychlinie.
– Jako samorządowcy pomagaliśmy policji, by był u nas komisariat i dlatego chcemy, aby znów był
on czynny przez całą dobę, jak kiedyś – domagają się żychlińscy radni. Niestety, gorszą jakość obsługi,
coraz gorsze poczucie bezpieczeństwa wielokrotnie wyrażali też radni w pozostałych dwóch gminach:
Bedlno i Oporów. Wszyscy domagają się częstszych patroli, zwłaszcza nocami. W gminie Oporów
problem zgłaszano w lipcu, po kilku kradzieżach drogiego sprzętu
rolniczego z posesji.
Dorota Grąbczewska
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Walewice | rocznica bitwy nad bzurą

Uczcili pamięć poległych ułanów

W uroczystościach tradycyjnie brali udział rekonstruktorzy
z Towarzystwa byłych żołnierzy i przyjaciół 15. pułku ułanów poznańskich.

warzyszenia im. 10 Pułku Piechoty w Łowicza Zbigniew Zagajewski. Wspominał on w nim m.in.
o żołnierzach 17. Pułku Ułanów, jak
również wspierającej ich we wrześniu 1939 roku Wielkopolskiej
Brygady Kawalerii. Przypominał
także o tym, że w działaniach brali udział żołnierze Armii Poznań
i Armii Pomorze. Nie zapominał
także o poległych w obronie ojczyzny cywilach. Po apelu kwiaty przy

Między 8 a 10 września Stadnina
koni w walewicach gościła
u siebie najlepszych jeźdźców
w regionie. przy okazji obchodów
78. rocznicy bitwy nad bzurą
odbyły się Mistrzostwa
województwa Łódzkiego
w ujeżdżaniu (zawody regionalne)
oraz krajowe zawody wkkw

Dzień Dzika nie trafi pod głosowanie
jął ostateczną listę dopuszczonych
do głosowania zadań oraz listę zadań odrzuconych zgłoszonych do
wojewódzkiego budżetu obywatelskiego 11 września. Niestety Dzień
Kiernozkiego Dzika znalazł się
na tej drugiej liście: zadań przez zarząd województwa odrzuconych.
Zarząd uznał, że:
„Jak wskazuje sam wnioskodawca, zadanie polega na organizacji imprezy kulturalnej, nawiązującej do legendy o powstaniu tej

Przy ujeżdżaniu najważniejsza jest współpraca jeźdźca i konia.

zawodniCy Gabonu z SukCeSaMi

Kiernozia | budżet obywatelski
Impreza organizowana przez
gminę Kiernozia „Dzień Kiernozkiego Dzika – impreza integracyjna łącząca pokolenia” nie będzie
miała szansy zdobycia dofinansowania z pieniędzy w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Impreza nie została
pozytywnie zweryfikowana przez
zarząd województwa i nie dostała
się na listę zadań dopuszczonych
do późniejszego głosowania. Zarząd województwa łódzkiego przy-

jAkub lenArT

Obchody miały przebieg podobny do poprzednich lat. Zaproszeni goście, poczty sztandarowe,
mieszkańcy gminy i osoby przyjezdne spotkali się przy obelisku
upamiętniającym żołnierzy poległych w czasie działań, które miały miejsce między 9 a 22 września
1939 roku w tych okolicach. Szczególnie upamiętnia się w czasie uroczystości poległych członków 17.
Pułku Ułanów Wielkopolskich.
Do Walewic tradycyjnie już
przybyli członkowie kultywującego tradycje kawalerii Towarzystwa
byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15.
Pułku Ułanów Poznańskich. Apel
poległych wygłosił członek Sto-

jAkub lenArT

Tradycja w gminie
Bielawy nie ginie.
10 września odbyły
się w Walewicach
coroczne uroczystości
upamiętniające
żołnierzy poległych
w czasie II wojny
światowej w czasie
działań w okolicach
rzeki Bzury.

(Finał otwartej ligi Mazowsza)
o memoriał 17. pułku ułanów
wielkopolskich. Trzydniowa
rywalizacja odbywała się w wielu
kategoriach. Skupimy się więc
jedynie na wynikach zawodników
klubu jeździeckiego „Gabon”
walewice. w trzydniowym cyklu
zawodów wkkw (wszechstronny

konkurs konia wierzchowego)
w klasie l trzecie miejsce zajęła
Magdalena Maciejewska-zajcew
na koniu Łotr. zawodniczka ta
została w tej klasie triumfatorką
klasyfikacji ogólnej otwartej ligi
Mazowsza. Trzecie miejsce w cyklu
zajął w klasie p Marcel ważyński
dosiadający Gladiatora. kl

pomniku składali zaproszeni goście. Na uroczystościach pojawili
się m.in. wójt gminy Bielawy Sylwester Kubiński, burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński, poseł
Paweł Bejda, prezes Stadniny Koni
w Walewicach Jacek Chołuj czy
prezes działającego przy stadninie
Klubu Jeździeckiego Gabon Walewice Krzysztof Zieliński. Obecne były także poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych
oraz szkół, w tym noszących im.
17. Pułku Ułanów Wielkopolskich
Szkoły Podstawowej w Bielawach
i Szkoły Podstawowej w Rydzynie.
Po złożeniu kwiatów odprawiona została msza polowa. Odprawił ją proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Bielawach, ks. Marek Grabski.
Już po liturgii głos zabrał wójt Kubiński, który dziękował przybyłym i jednocześnie zachęcał do
brania udziału w uroczystościach
co rok, by pokazać rodzinom poległych ułanów, że spoczywają oni
w przyjaznej im ziemi, gdzie pamięć o nich jest podtrzymywana.
Na zakończenie tej części uroczystości krótki program artystyczny
zaprezentowali uczniowie z Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Bielawach.
kl
Więcej zdjęć z uroczystości
i zawodów w Walewicach można
znaleźć na naszej stronie www.lowiczanin.info w zakładce „Okolice
Łowicza”.

Rzut OKiem | kiernoziA Też obecnA nA MiXerze

miejscowości, ma za zadanie promocję miejscowości i lokalnych
tradycji, integrację pokoleń, pobudzenia aktywności i integracji społecznej, w związku z tym stanowi
zadanie własne gminy, nie zaś samorządu województwa. Ponadto
w zgłoszeniu brak zgody właściciela obiektu na realizację zadania.
W związku z powyższym nie ma
możliwości realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego.”
mak

Gok kiernoziA

reklAMA

zespół Pieśni Ludowej „Kiernozianie” wraz z kapelą ludową oraz gospodynie i przedstawiciele
samorządu lokalnego promowali gminę Kiernozia w sobotę, 2 września podczas Mixera regionalnego na
ul. piotrkowskiej w Łodzi. donośny śpiew „kiernozian” nie pozwolił przejść obok gminnego stoiska obojętnie.
Gospodynie częstowały przechodniów m.in. barszczem czerwonym, pierogami, pasztecikami, bigosem,
knedlami, chlebem ze swojskim smalcem i ogórkiem i innymi potrawami. na stoisku prezentowano też zdjęcia
kiernozi z lotu ptaka oraz ulotki na temat dnia kiernozkiego dzika i nocy Świętojańskiej. mak
reklAMA
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Rzut OKiem | kocierzew pAMięTA o Swoich bohATerAch

tak jak każdego roku,
14 września, społeczność
zespołu Szkół Publicznych
w Kocierzewie Płd. przygotowała
obchody upamiętniające
bohaterów bitwy nad bzurą.
uroczystości rozpoczęły się
o godz. 10.00 na miejscowym
cmentarzu. delegacje złożyły
wiązanki biało-czerwonych
kwiatów pod pomnikiem poległym
za polskę 1939. Apel poległych
odczytał harcerz Franciszek
rześny, zaś modlitwę w intencji
żołnierzy poprowadził ks.
proboszcz jan janik. uroczystości
były kontynuowane w kościele św.
wawrzyńca w kocierzewie. aa

Nie zabrakło
łowickich akcentów
Dożynki Prezydenckie w Spale w tym roku były obchodzone
16 i 17 września. Podczas uroczystej mszy świętej z udziałem prezydenckiej pary homilię wygłosił ks.
bp Józef Zawitkowski, nie zabrakło
też delegacji z Ziemi Łowickiej.
– O, żebyście wiedzieli jaki ciężki jest ten chleb, owoc ziemi i pracy rąk moich braci, chłopów rodzonych – mówił w homilii ks. biskup.
Symbol chleba, jako wcielonego
Chrystusa, a zarazem efektu pracy
rąk ludzkich, był głównym motywem tej homilii, pełnej rozmaitych
odniesień i cytatów z Pisma Świętego oraz z klasyki polskiej literatury. Nawoływał mieszkańców wsi,
ale również całej Polski i Europy, do
trwania przy Bogu. – Niechaj narodowie wżdy postronni znają, że
chłopi Pana szanują, że chłopi Panu
ufają! – parafrazował Mikołaja Reja.
reklAMA

Na dożynkach w Spale była też
delegacja zorganizowana przez sołtysa Starych Grudz Andrzeja Marata. W jej skład weszły osoby znane
ze społecznej aktywności ze Starych Grudz, Jamna, Skaratek, Domaniewic, Bednar i Wicia. Andrzej
Marat podczas procesji dożynkowej niósł wieniec w imieniu rady
krajowej „Solidarności Rolniczej”.
Dożynki prezydenckie w Spale
to tradycja sięgająca czasów międzywojennych, zainaugurował je
w 1927 r. prezydent Ignacy Mościcki i przewodniczył im do 1938
r. W 2000 r., za prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, została
wznowiona, a jej inicjatorem był
ówczesny wicepremier Roman Jagieliński. Kilka razy mszę dożynkową odprawiał w Spale ks. bp
Andrzej F. Dziuba, ordynariusz diecezji łowickiej.
tm

9

Bolimów | rajd rowerowy z festynem

„Drogi, które łączą”
doprowadzą
do Bolimowa
23 września o godz. 14.00 na
rynku w Bolimowie rozpocznie
się festyn związany z rajdem rowerowym pod nazwą „Drogi, które łączą”. Cykliści będą mieli do
pokonania ok. 35 kilometrów od
Nowego Kawęczyna do Skierniewic i dalej do Bolimowa po ścieżkach rowerowych, które powstały
w ostatnim czasie wzdłuż dwóch
dróg wojewódzkich 707 i 705. Zapisy chętnych do udziału w rajdzie
skończyły się już 8 września.
Rowerzyści o godz. 14.00 mają
wjechać na rynek w Bolimowie, gdzie rozpocznie się piknik.
W programie są występy lokalnych artystów oraz szereg atrakcji

dla dzieci, w tym dmuchańce ze
zjeżdżalniami. Nie zabraknie także konkursów, jednym z ich organizatorów będzie np. Lokalna
Grupa Działania Gniazdo, której
pracownicy sprawdzą wiedzę z zakresu Lokalnej Strategii Rozwoju.
Na pikniku pojawią się także stoiska twórców ludowych, którzy
przeprowadzą warsztaty rękodzieła.
Dyrektor GOK w Bolimowie Irena Śmigiera-Milewska powiedziała nam, że ideą rajdu jest
promocja aktywnego spędzania czasu oraz promocja ścieżek
rowerowych, które umożliwiają bezpieczną podróż rowerem
wzdłuż dróg wojewódzkich. tb

Łowicz | udany piknik na korabce

Zabawa na pożegnanie lata

Dzieci z dzielnicy Korabka bawiły się w piątek, 15 września, na
pikniku pod hasłem „Pożegnanie
lata” na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 3 na ul. Grunwaldzkiej
w Łowiczu. Gry i konkursy dla
najmłodszych poprowadził Wodzirej Arek, wiele zabaw animowali
też nauczyciele „Trójki”. W czasie
pikniku można też było obejrzeć
występ taneczny uczennic kl. V,
występujących pod nazwą Queen.
Zaprezentowały one shuffle dance (taniec polegający na pozornym
ślizganiu się) i imponowały poziomem wygimnastykowania.
Zabawę już kolejny rok z rzędu przygotowała szkoła wraz
z Radą Rodziców i tamtejszym
zarządem osiedla. – Piknik zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców – ocenia Zbigniew Chęciński z zarządu
osiedla Korabka.
aa

AGnieSzkA AnToSiewicz

Spała | dożynki prezydenckie

21 września 2017

Dzieci chętnie brały udział w grach i konkurach, które prowadził dla nich wodzirej Arek.
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OSP w Kocierzewie Płd.
świętowało

Z sali sądowej

jubileusz 100-lecia. str. 25

Sąd Okręgowy w Łodzi | Łowicz vs zM bzura

Sądowa batalia o 756 tys. zł
Przed Sądem Okręgowym w Łodzi 18 września odbyła się kolejna rozprawa z procesie, w którym Łowicz domaga się zwrotu
ponad 756 tys. zł składek inwestycyjnych wpłaconych do Związku Międzygminnego Bzura. Tym razem zeznawali dwaj ważni
świadkowie: burmistrz Krzysztof Jan Kaliński oraz przewodniczący zarządu „Bzury” Ryszard Nowakowski.
Jakub
lenart
jakub.lenart@lowiczanin.info

Związek Międzygminny „Bzura” to zrzeszenie 20 gmin z terenu
powiatu zgierskiego, łęczyckiego,
brzezińskiego, tomaszowskiego
i łowickiego. Głównym zadaniem
postawionym przez ZM jest wybudowanie w Piaskach Bankowych
tzw. Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Opadów Komunalnych.
Miasto Łowicz przez lata był
istotnym członkiem związku (Łowiczanie stanowili ok. 1/6 sposród łącznej liczby mieszkańców
wszystkich gmin należących do
związku – przyp. red.). Był także
ośrodkiem, który płacił największe składki.
We wrześniu 2013 roku miasto postanowiło wystąpić związku,
co tłumaczono m.in. zbyt małym,
jak na największego beneficjenta,
wpływem na działanie związku,
zwiększającymi się składkami, jak
i narastającymi z każdym rokiem
wątpliwościami czy głównym cel
powstania związku, czyli budowa
RZZOK w ogóle powstanie.
Przedmiotem toczącego się
przed Sądem Okręgowym w Łodzi jest próba odzyskania ze związku składki ponad 756 tys. zł składek inwestycyjnych, które miasto
reklAMA

wpłaciło do związku. „Bzura” te
roszczenia w całości odrzuca.
zeznania burmistrza
Jako pierwszy 18 września zeznawał burmistrz Krzysztof Jan
Kaliński. Zeznania, zarówno włodarza miasta, jak i Ryszarda Nowakowskiego, miały formę pytań,
które zadawali prawnicy obu stron,
a czasami także sędzia Marzena
Kluba. Jako pierwsza burmistrzowi zadawała pytania reprezentująca miasto radca prawny Jolanta
Służalska-Mrożewska. Włodarz
miasta odnosił się do czasów, kiedy Łowicz był w Bzurze i dlaczego
z niej wystąpiono. Jak tłumaczył,
RZZOK miało powstać około 2012
roku. W tym czasie było wątpliwe,
czy inwestycja powstanie i już wtedy na obradach Rady Miejskiej zastanawiano się, czy nie należy opuścić związku.
Burmistrz przypominał dalej, że
w 2013 roku, czyli wtedy, gdy Łowicz podjął decyzję o wystąpieniu z „Bzury”, związek nie miał
zapewnionych środków unijnych
na realizację projektu w Piaskach
Bankowych, a jedynie znalazł się
na liście rezerwowej.
Sędzia zapytała Krzysztofa
Kalińskiego, czy wychodząc ze
związku miasto miało alternatywne rozwiązanie kwestii zagospodarowania odpadów. Burmistrz
wskazał, że miasto dysponuje

swoim składowiskiem w Jastrzębi, na którym może składować
odpady do 30 czerwca 2018 roku.
Są czynione starania, by Łowicz
mógł z niego korzystać także po
tej dacie. Inną alternatywą jest
wywożenie śmieci do zakładu
w Krzyżanówku.
Miasto nie żałuje
Włodarz miasta zauważał także, że w ustalanych przez Urząd
Marszałkowski regionach (określane jest w nich, do jakiego składowiska ma odwozić odpady dana gmina) mogą zajść zmiany, również
z powodu zagrożenia inwestycji
w Piaskach Bankowych. Krzysztof Kaliński zwracał też uwagę na
fakt, że wojewoda uchylił Bzurze
pozwolenie na budowę, a prace są
tam wstrzymane. – Z perspektywy
kilku lat naszą decyzję o opuszczeniu związku uważam za słuszną –
powiedział na sali sądowej Krzysztof Kaliński.
O co toczy się spór, pytała dalej
burmistrza o sprawy finansowych
roszczeń wobec związku. Krzysztof Kaliński wyjaśniał, że miasto
wpłacało do Bzury dwa rodzaje
składek: członkowską (na utrzymanie biura), których to wpłat miasto nie kwestionuje oraz inwestycyjną (na budowę RZZOK). Na
inwestycje miasto zapłaciło około 1.156.000 zł. Zdaniem strony
miejskiej, Bzura wykorzystała do

Gdy Łowicz podjął
decyzję o wystąpieniu
z „bzury”, związek nie
miał zapewnionych
środków unijnych na
realizację projektu
momentu wyjścia Łowicza około 40% tej kwoty. Niewykorzystaną resztę, czyli ok. 756 tys. zł, miasto uważa za swój majątek (składki
dla „Bzury” w budżecie wpisywane były jako wydatki majątkowe)
i chce odzyskać.
Sędzia Marzena Kluba pytała
burmistrza, czy między miastem
a związkiem istniały jakiekolwiek
uzgodnienia zawierane ustnie.
Krzysztof Kaliński zaprzeczył
i potwierdził, że wszystkie ustalenia spisywano.
W dalszej części zeznań pytano
włodarza miasta o sposób rozliczania się związku z gminami, które występowały z Bzury. Jak zeznał
Krzysztof Kaliński, przed wystąpieniem Łowicza, związek podejmował uchwały, na mocy których
rozliczyć miano się z gminami:
Głowno (gm. wiejska) i Rogów. Po
wyjściu z „Bzury” Łowicza i Łęczycy, zostały one uchylone.

druga strona pyta
Następnie pytania burmistrzowi zadawała reprezentująca „Bzurę” mec. Małgorzata Żurawik-Szychowska. Na początek pytała
ona, czy miasto potwierdzało statut związku. Krzysztof Kaliński przyznał, że początkowa treść
statutu była przyjmowana. Dodał
jednak, że miasto chciało wprowadzić do niego swoje zmiany,
jak np. uregulowanie postępowania w przypadku wyjścia członka
ze związku (miasto wnioskowało o powołanie specjalnej komisji, która zajmowałaby się takimi
kwestiami, ale Walne Zgromadzenie ZM odrzuciło ten pomysł).
Mecenas pytała dalej burmistrza, czy gdziekolwiek w statucie
wpisana została graniczna data,
w której RZZOK miał powstać.
Włodarz miasta przyznał, że takich zapisów w statucie nie było.
Prawniczka nawiązywała też
do planu zagospodarowania odpadów komunalnych dla miasta
Łowicza. Burmistrz zeznał, że na
lata 2009-2015 był on sporządzany około 2008-2009 roku, a później modyfikowany. Krzysztof
Kaliński składowisko w Jastrzębi nazwał wzorcowym, lepszym
choćby od tego w Krzyżanówku.
Zapewnił także, że ani przez moment nie było zagrożenia, że Łowicz nie będzie miał gdzie składować swoich odpadów.

Co wie burmistrz
Małgorzata Żurawik-Szychowska zadawała sporo pytań dotyczących funkcjonowania związku
zarówno do wyjścia z niego Łowicza, jak i po.
Burmistrz przyznał, że starania
o dofinansowanie unijne inwestycji rozpoczęły się w 2009 roku.
„Bzura” napotykała jednak problemy, a to związane z protestami
mieszkańców, a to z uzyskaniem
niezbędnych zgód z Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Krzysztof Kaliński nie był
w stanie dokładnie powiedzieć,
kiedy Bzura otrzymała decyzje
środowiskowe, pozwolenie na budowę czy też kiedy gotowe było
studium wykonalności. W pierwszych dwóch przypadkach przypuszczał, że było to około 2013
roku.
Burmistrz nie pamiętał także,
czy kiedykolwiek związek dokupował grunty pod inwestycję
w Piaskach Bankowych. Zeznał, że w momencie, gdy Łowicz opuszczał ZM, związek nie
miał zaciągniętych zobowiązań.
W 2013 roku nie było także podpisanych umów na dofinansowanie inwestycji, więc związek nie
musiał nigdzie wykazywać majątku ze składek inwestorskich jako
wkładu własnego.
Małgorzata Żurawik-Szychowska pytała burmistrza Kalińskiego o to, czy wedle jego wiedzy,
w Polsce zaczęła działać którakolwiek z podobnych do inwestycji w
Piaskach Bankowych, która była
planowana w 2012 roku. Włodarz
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miasta stwierdził, że funkcjonuje chyba jedna taka instalacja, pod
Bełchatowem.
Prawnik ZM chciała też, by
burmistrz przybliżył sądowi, co
jest przyczyną uchylenia pozwolenia na budowę zakładu w Piaskach. Ten przyznał, że wie jedynie
z przekazów medialnych, iż zaprotestował jeden z mieszkańców
gminy Bielawy. Krzysztof Kaliński przyznał także, że zdarzało mu
się przejeżdżać koło Piasków i widział trwające prace. Pytany przez
mecenas, że nie wie dokładnie ile
kosztuje inwestycja, odpowiedział,
że około 80 mln. zł.
W dalszej części pytań burmistrz zaprzeczył, jakoby miasto
wnosiło kiedyś do związku jakiekolwiek mienie ruchome czy nieruchomości. Prawnik związku, nawiązując do głównego roszczenia,
zapytała, czy Krzysztof Kaliński
słyszał kiedyś, aby jakikolwiek samorząd (związki międzygminne
działają w oparciu o takie przepisy
jak samorządy – przyp. red.), oddawał mieszkańcom niewykorzystane środki. Burmistrz odparł jednak,
że to zupełnie inne sytuacje, bo
związek został powołany w określonym celu.
Małgorzata Żurawik-Szychowska pytała włodarza gminy, czy
uważa on, że związek nie wykonywał swoich zadań statutowych.
Odpowiedział on, że nie wykonał
swojego podstawowego zadania,
czyli budowy zakładu. Przyznał
też jednak, w odpowiedzi na kolejne pytanie, że ZM czynił kroki ku
pozyskaniu finansowania dla tej inwestycji.
Na koniec prawnik związku zapytała wprost, z czego burmistrz
wywodzi to, że gminie przysługuje jakiekolwiek rozliczenie z ZM.
– Z tego, że to był majątek gminy,
który nie został wykorzystany do
podstawowego zadania – odparł
Krzysztof Kaliński.
zeznaje
przewodniczący
Następnie przed sądem odpowiedzi na pytania udzielał przewodniczący zarządu ZM Bzura,
na co dzień wójt Parzęczewa, Ryszard Nowakowski.
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Małgorzata Żurawik-Szychowska chciała, aby przedstawił on sądowi zaawansowanie inwestycji.
Ryszard Nowakowski opisywał,
że w ostatnich latach przygotowano podbudowę, ustabilizowano
grunt, przebudowano meliorację,
doprowadzono z Głowna przyłącze energetyczne (sąd dopytywał
o tę inwestycję, jak tłumaczył szef
ZM, zapłacono za to około 1 miliona złotych, co stanowiło 1/4 ceny,
resztę kosztów pokrył zakład energetyczny – przyp. red).
W tym roku rozpoczęły się prace przy budowie docelowego zakładu. Mają one kosztować 59 mln
złotych, ale tak, jak mówił burmistrz Kaliński, wojewoda uchylił
pozwolenie na budowę i prace zostały tymczasowo wstrzymane.

związek nie
wykonał swojego
podstawowego
zadania, czyli budowy
zakładu, ale czynił
kroki ku pozyskaniu
finansowania dla tej
inwestycji.
Prawnik związku pytała, czy
w 2013 roku (czyli gdy Łowicz był
jeszcze w ZM) gotowy był projekt budowlany z kosztorysem inwestorskim. Ryszard Nowakowski
stwierdził, że prace nad nim rozpoczęły się jeszcze w 2012 roku.
Pozwolenie na budowę wydano w
grudniu 2013 roku (miasto opuściło ZM z dniem 31 grudnia), a uprawomocniło się w styczniu 2014 r.
nie było rozliczeń
Przewodniczący Nowakowski
zeznał, że występujące ze związku
gminy nie otrzymywały żadnych
środków. Były, tak jak już wspominano, podejmowane uchwały
o rozliczeniach z gminą Głowno
i Rogów (choć, jak mówił przewodniczący, toczył się spór, także
sądowy, o to, by to gminy zapłaci-

ły należne składki związkowi), ale
zostały one unieważnione, gdyż
były niezgodne z przepisami. Ryszard Nowakowski podkreślał, że
w statucie ZM jest wzmianka, że
związek rozlicza się z wychodzącymi gminami z mienia ruchomego/nieruchomego, które taka
gmina wnosiła. Związek nabywał
dodatkowe tereny na drodze kupna
od gminy Bielawy i miasta Głowna. Zdaniem przewodniczącego,
składki inwestorskie nie podlegają zwrotowi. Dodawał także, że
wszystkie składki były przeznaczane na realizację celów statutowych,
na niezbędną dokumentacje, przygotowanie projektów, uzyskanie
pozwoleń, ale też na edukację ekologiczną w gminach. Podkreślał,
że gminy członkowskie o wydatkach związku dowiadywały się od
zarządu czy też w formie uchwał
zgromadzenia.
Ryszard Nowakowski zapewniał, że środki, które przeznaczają gminy na funkcjonowanie biura
również nie są przejadane i nawet
jak na koniec roku zostają z tego
tytułu oszczędności, to przenosi się
je na budżet kolejnego roku.
Pytany przez prawnika związku, przewodniczący zapewnił, że
wszystkie środki Bzury zostały zaangażowane w budowę zakładu,
o czym świadczy fakt, że konieczne było również zaciągnięcie pożyczek. Sędzia Marzena Kluba chciała wiedzieć, jak często zmieniany
był statut ZM. Przewodniczący zarządu przyznał, że były dwukrotne
korekty statutu, ale wynikały np.
ze zmiany przepisów prawa.
o dofinansowaniu
Małgorzata Żurawik-Szychowska dopytywała o to, jak związek
walczył o dofinansowanie inwestycji w Piaskach Bankowych. Jak
opowiadał Ryszard Nowakowski,
mniej więcej koło 2013 roku został zaakceptowany wniosek ZM
o dofinansowanie, ale ze względu
na przedłużające się formalności
związane z przetargiem, pieniądze
te ostatecznie przepadły i trzeba
było szukać kolejnego źródła finansowania. W 2014 roku udało
się uzyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
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inwestycja w Piaskach Bankowych rozpoczęła się w lipcu br. zdjęcie wykonane zostało pod koniec
sierpnia, gdy na placu budowy spotkali się członkowie zarządu zM bzura z przedstawicielem wykonawcy
i inspektorem nadzoru.

Środowiska i Gospodarki Wodnej
(20 mln zł w formie dotacji, 23 mln
zł w formie pożyczki).
Czy to była lista
rezerwowa?
Dalsze pytania zadawała przewodniczącemu Jolanta Służalska-Mrożewska. Chciała ona wiedzieć
m.in., czy gdy w 2013 roku miasto wychodziło z Bzury, wniosek
o dofinansowanie inwestycji w Piaskach Bankowych znajdował się na
tzw. liście rezerwowej. Według informacji podanych przez mecenas
Służalską-Mrożewską, znajdował
się on na 6 miejscu listy rankingowej, czyli miejscu rezerwowym.
Oznacza to, że na moment wystąpienia Łowicza, żadna umowa na
dofinansowanie nie była podpisana.
Ryszard Nowakowski nie chciał
nazywać ówczesnej pozycji wniosku jako bycia na liście rezerwowej. Wolał użyć sformułowania, iż
przeszedł on I etap weryfikacji.
Prawnik Urzędu Miejskiego
w Łowiczu również dopytywała
o kwestie rozliczeń składek inwestycyjnych z występującymi ze
związku gminami. Przewodniczący kolejny raz zauważał, że wychodzące za czasów pobytu Łowicza
w ZM gminy miały zobowiązania

wobec Bzury (a nie związek wobec
nich). W dalszej części Ryszard
Nowakowski przyznał, że nie wie
na jakich zasadach Łowicz wyliczył zobowiązania, których domaga się od związku.
o drodze
Jolanta Służalska-Mrożewska
dopytywała, czy ZM podejmował
uchwałę, na mocy której dofinansowano budowę drogi w gminie
Bielawy.
Ryszard Nowakowski tłumaczył, że na potrzeby RZZOK droga jest potrzebna, ale związek nie
przekazywał gminie żadnych środków. Nie pamiętał też, czy związek
wnioskował do gmin członkowskich na podjęcie uchwał, na mocy
których te wsparłyby finansowo
budowę drogi w gminie Bielawy.
Tutaj głos zabrał burmistrz Kaliński, który przypominał, iż w 2012
roku Rada Miejska w Łowiczu takim projektem uchwały się zajmowała, ale radni jej nie uchwalili.
ostatnie kwestie
Prawnik miasta, chciała dowiedzieć się na koniec o to, czy ZM
Bzura, zna sentencje decyzji wojewody o uchyleniu pozwolenia na
budowę RZZOK. Ryszard Nowakowski odpowiedział, że związek

nie otrzymał uzasadnienia i nie
zna przyczyny decyzji wojewody.
Ostatnie pytania zadała sędzia Marzena Kluba, która chciała wiedzieć, na ile gmin był planowany Związek Międzygminny
Bzura. Przewodniczący tłumaczył, że byla ona planowana pod
liczbę mieszkańców (związek
miał zrzeszać gminy o łącznej ilości mieszkańców pow. 150 tys.).
Po odejściu ze związku Łęczycy,
Rogowa, gminy Głowno, Brzezin czy gminy Zgierz, a zwłaszcza Łowicza, liczba ta stopniała,
ale po dołączeniu do Bzury Aleksandrowa Łódzkiego i Wartkowic,
sytuacja wróciła do normy.
niedługo koniec
Po przesłuchaniu burmistrza
Kalińskiego i przewodniczącego
Nowakowskiego, sędzia Marzena Kluba zakończyła przewód sądowy. W bardzo krótkich, wręcz
symbolicznych
wystąpieniach,
prawniczki obu stron podtrzymały stanowiska z początku procesu.
Jolanta Służalska-Mrożewska poparła powództwo w całości i zawnioskowała o zasądzenie od ZM
kosztów zastępstwa sądowego.
Małgorzata Żurawik-Szychowska
wniosła o oddalenie powództwa
w całości. 
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Aktualności
Patrioci i „partyjoci”
W 1944 roku Wanda Wasilewska na klęczkach prosiła Stalina,
by z Polski uczynił szesnastą republikę. Skoro zrobił wielkopański
gest w stronę Litwy, Łotwy i Estonii, przed wojną i traktatem Ribbentrop – Mołotow niepodległymi
państwami, i uszczęśliwił je wcielając do Związku Sowieckiego, to
czemu Polska miała być gorsza?
Tak twierdziła Wasilewska, o której w latach sześćdziesiątych uczono mnie i moich kolegów w łowickim LO im. Józefa Chełmońskiego,
że to wielka polska patriotka.
Nie każda Wanda jest jak widać Polką z krwi i kości, jak legendarna krakowianka, która nie
chciała wyjść za Niemca i wolała skoczyć do Wisły. Prośba Wasilewskiej nie została spełniona.
Stalin miał powiedzieć, że zbyt dobrze zna Polaków i nie chce mieć
z nimi zbyt wielu kłopotów. A i tak
podział wpływów między wielkie mocarstwa przecież nastąpił,
a mówiąc wprost zostaliśmy przehandlowani przez Zachód, który
wprawdzie nas kochał, ale jak to
w miłości, trafia się też zdrada.
Moskwa dostała Polskę i parę innych, teoretycznie niepodległych
państw, pod swoją kontrolę.
Teraz też mamy polityków, którzy mienią się patriotami, a których ja nazwałbym, podobnie jak
Wandę Wasilewską, „partyjotami”. Pierwsza część, można rzec
rdzeń, tego wymyślonego przez
mnie neologizmu: „part” ma pełne uzasadnienie. Po pierwsze kojarzy się z partią inaczej mówiąc
z interesem partyjnym, po drugie z partykularyzmem, po trzereklAMA

cie z partactwem. Zaś zachowania niektórych polityków totalnej
opozycji kojarzą się i z pierwszym,
i z drugim, i z trzecim. Bo jakże
inaczej nazwać ciągłe donoszenie
na obecne władze Rzeczypospolitej do brukselskich urzędników
z powodu wyimaginowanych
przewin i zachowań rzekomo niezgodnych z zapisami, którymi powinna się kierować Unia Europejska? W efekcie działanie na szkodę
własnego narodu.
Kilka dni temu w rozmowie po
głównym wydaniu „Wiadomości”
Jacek Saryusz-Wolski, nasz najwybitniejszy europoseł, wyraźnie stwierdził, że gdyby nie ciągłe, paskudne oskarżenia działań
obecnego rządu i większości parlamentarnej (PiS plus Kukiz’15)
przez ludzi z Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej Ryszarda
Petru, nie byłoby zajmowania się
Polską przez mającego już obsesję na naszym punkcie Timmermansa. I gdyby nie obrzydliwe
wywiady udzielane prasie zachodniej, przede wszystkim niemieckiej, choćby przez Borysa Budkę oraz „informacje” dostarczane
przez sprzedajnych dziennikarzy.
Aż się prosi w takich przypadkach
o nazwanie tego zjawiska nie tylko
osławioną Targowicą, która przehandlowała Polskę carycy Katarzynie, ale wręcz piątą kolumną.
O ile jednak od (wielkiej) biedy
można zrozumieć tzw. piątą kolumnę tworzoną przez zamieszkującą Polskę niemiecką mniejszość
w momencie najazdu Hitlera na
nasz kraj, o tyle kogoś, kto mieni się polskim patriotą można

w moim przekonaniu nazywać co
najwyżej właśnie partyjotą.
Totalna opozycja miota się,
a widać to coraz wyraźniej, od
ściany do ściany, choćby i dlatego,
że co i rusz wychodzą różne, bardzo kosztowne „kwiatki”, która
zakwitły za rządów PO i PSL. Afera Amber Gold, oddawanie mafii
kamienic w Warszawie i innych
miastach, dziesiątki miliardów
VAT-u wyłudzonych ze Skarbu
Państwa czyli z naszych podatków, pensji i emerytur. To tylko
najbardziej jaskrawe i głośne przykłady. Aż dziw, że – wedle sondaży
– jeszcze mniej więcej co trzeci Polak ufa poprzedniej władzy wspieranej przez „nowoczesne” rzekomo
i mocno pyskate ugrupowanie.
W najbliższą sobotę w Katedrze
Polowej w Warszawie pożegnamy
przywiezione z Londynu prochy
ś.p. Alana Maćkowiaka, wybitnego,
choć mieszkającego przez niemal
całe życie w Anglii, Polaka. Wielkiego Patrioty. Żołnierza Września, walczącego w obronie Francji
na tzw. Linii Maginota, w obronie
brytyjskiego wybrzeża, potem spadochroniarza i instruktora cichociemnych, rannego w bitwie pod
Arnhem. Będę miał zaszczyt w Jego
pożegnaniu aktywnie uczestniczyć.
Jego życiorys starczyłby na scenariusz interesującego serialu. Kilkanaście lat temu zrealizowałem
o Nim w Anglii film dokumentalny „Lądowanie w Oxfordzie”, który w najbliższą sobotę, 23. września
o 16.34 wyświetli TVP Historia,
a w poniedziałek o 23.10 i we wtorek o 14.20 powtórzy TVP Polonia.
Zapraszam do obejrzenia. 

Hiszpania | wakacyjne skupienie nauczycieli

Rekolekcje u źródeł

Jak przystało na rok jubileuszowy, niezwykłe wakacje mieli świeccy współpracownicy
ojców pijarów, którzy wzięli udział w rekolekcjach formacyjnych w Hiszpanii.
Poznawali tam głównie miejsca związane z życiem św. Józefa Kalasancjusza
– założyciela zakonu pijarów, zwiedzając też inne atrakcje Aragonii i Katalonii.
Na Półwysep Iberyjski pojechali pedagodzy z kilku szkół pijarskich w Polsce, w tym 12-osobowa grupa z Łowicza, wraz
z dyrektorem Przemysławem Jabłońskim i wicedyrektor Ewą Staniszewską. Wyprawa trwała od
27 lipca do 5 sierpnia, przy czym
od 29 lipca do 3 sierpnia był czas
na rekolekcje w Peralta de la Sal
w Aragonii – miejscu narodzin
św. Kalasancjusza. Prowadził je
o. Mateusz Pindalski. Był to czas
wyciszenia i refleksji nad jego naukami. Dla większości uczestników nowymi były takie doświadczenia jak na przykład nakaz
milczenia.
– Po 22 latach pracy w szkołach
pijarskich, dopiero teraz doświadczyłam takiej duchowej podróży
do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło – mówiła nam Martyna Dąbrowska, wychowawczyni młodszych klas szkoły podstawowej.
– Takie przeżycia jak droga krzyżowa do pustelni w 38oC przez 2,5
godziny na pewno skłaniają do
spojrzenia na wszystko inaczej niż
na co dzień, do zajrzenia bardziej
w głąb siebie.
Poza rekolekcjami, ich uczestnicy zwiedzili też miejsca związane z Kalasancjuszem i pijarami.
Byli w Barbastro, gdzie w czasie
hiszpańskiej wojny domowej komuniści zamordowali 122 błogosławionych męczenników, a także
w Leidzie, gdzie przyszły święty
studiował prawo i filozofię.

pijArSkie SzkoŁy królowej pokoju w Łowiczu

KRótKO i NA temAt | FelieTon niezAleżny
krzySzToF MiklAS

Nauczyciele pijarskich Szkół królowej pokoju w Łowiczu.

W Katalonii odwiedzili benedyktyńskie opactwo Matki Bożej
w Montserrat oraz Olesę – miejscowość, w której zmarła św. Paula Montal, założycielka zgromadzenia sióstr pijarek.
W Barcelonie podziwiali budowle zaprojektowane przez
wielkiego architekta Antoniego Gaudiego, notabene wychowanka szkół pijarskich, w tym

oczy wiście świątynię Sagrada
Família. Inne obiekty, które zrobiły na nich wielkie wrażenie, to
na przykład słynna gotycka katedra św. Eulalii czy zbudowany
w tym samym stylu kościół Santa
Maria del Mar.
Obejrzeli też tamtejszą szkołę
pijarską, mieszczącą się w potężnym, zabytkowym gmachu oraz
pijarski kościół.
tm
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Sezon na grzyby | policja i pSSe ostrzegają

Aby przyjemność nie skończyła się dramatem

Sylwester Owczarzak z zielkowic
na swojej działce wiele razy znajdował
ciekawe zjawiska przyrodnicze,
ale był wyraźnie zdziwiony widokiem
wyrastających z ziemi czerwonawych
organizmów, pokrytych śluzem,
o wyjątkowo nieprzyjemnym dla ludzkiego
nosa zapachu. do miana specjalistów
w dziedzinie rzadkich zjawisk biologicznych
nie pretendujemy, natomiast naszym
zdaniem znalezisko pana Sylwestra to
mądziak malinowy – niejadalny grzyb
z rodziny sromotnikowatych, pochodzący
z Ameryki północnej, ale obecnie
rozpowszechniony także w europie,
spotykany w polsce. jako gatunek obcy
na naszym terenie nie podlega ochronie. tm

ToMASz MATuSiAk

W związku z początkiem
sezonu na grzybobrania,
łowicka policja apeluje
do wszystkich miłośników
takiej formy spędzania
wolnego czasu, zwłaszcza
do osób starszych,
o zachowanie ostrożności.
Ma to związek z bardzo dużą
w skali całego kraju falą zgłoszeń
o zaginięciu podczas grzybobrania.
Na szczęście, póki co, nie odnotowano w tym roku takiego

przypadku na terenie powiatu łowickiego, ale warto zwrócić uwagę, że zagubienie się w lesie może
okazać się bardzo niebezpieczne, a poszukiwania – mimo użycia śmigłowca czy innych specjalistycznych środków – mogą trwać
po kilka godzin. Najlepszym rozwiązaniem jest zabieranie ze sobą
choćby najzwyklejszego telefonu
komórkowego. Warto jest także
ubrać do lasu kamizelkę odblaskową, nocą w lesie zapewne ułatwi
to służbom szybsze dotarcie do
poszukiwanego.

Oczywiście każdy miłośnik
zbierania grzybów powinien też
zbierać tylko takie okazy, co do
których ma stuprocentową pewność, że nie są one trujące.
– Zasada jest prosta: nie jesteś pewien, wyrzuć! – apeluje do
grzybiarzy za naszym pośrednictwem Sławomir Mucha, dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. – Można ewentualnie przyjść do naszej stacji,
gdzie profesjonalny grzyboznawca przeprowadzi na miejscu badania.
tm

Łowicz i okolice | ŁSpz

Łowickie Stowarzyszenie
Przyjaciół Zwierząt wzięło
pod opiekę trzy bociany,
które wymagały
leczenia i opieki.

Żaden z nich nie odleciał z Polski na zimę, choć wydaje się, że
jeden był już w wystarczająco dobrej kondycji, aby pokonać tysiące
kilometrów do północnej Afryki.
Teraz działaczom pozostał problem: jak wyżywić bociany przez
jesień i zimę?
Prezes stowarzyszenia Grażyna Wołynik powiedziała nam, że
pierwszy bocian został znaleziony
w Strugienicach w gminie Zduny.
Mieszkańcy zgłosili działaczom,
reklAMA

że osłabione lub chore zwierzę przewraca się. Bocian został
przewieziony do gospodarstwa
byłej członkini ŁSPZ do Grudz
w gminie Łyszkowice. Tam odzyskał siły. Opiekunowie nazwali go
„Tolkiem”.
Drugi bocian, nazwany początkowo Olkiem, został znaleziony na drodze w Zielkowicach
w gminie Łowicz, na której leżał, nie mając siły podnieść się.
On również był odwodniony i wycieńczony. Został otoczony opieką
w tym samym miejscu w Grudzach.
Po pewnym czasie dołączył do nich
trzeci bocian, który został znaleziony w Jamnie, również w gminie
Łowicz. Tego nazwano „Orzeł”.

Perypetie z bocianami, których
leczenie się już zakończyło, związane są z behawioryzmem tych
ptaków. Jak relacjonuje pani prezes, po pewnym czasie okazało
się, że „Olek” nie jest samcem, ale
samicą, więc przemianowano go
na „Olę”, na dodatek z „Orłem”
dobrali się w parę. – Mi się wydaje, że „Tolek” był w tak dobrej
kondycji, że mógł odlecieć, ale
tego nie zrobił. Może nie chciał
zostawić „Oli” z „Orłem” – żartuje Grażyna Wołynik.
Sprawa ma też aspekt finansowy. Bociany przyzwyczajone
do opieki ludzi chcą z niej ciągle
korzystać. I tu powstaje problem,
ponieważ wyżywienie ich nie

jest tanie. Najbardziej lubią serca
drobiowe lub ryby i są ich w stanie zjeść około 10 kg tygodniowo.
Stowarzyszenie nie ma na to pieniędzy, więc będzie szukać rozwiązania jak temu podołać, prosić
o pomoc mieszkańców, sponsorów czy samorządy.
Jak wyjaśnia Grażyna Wołynik, teoretycznie można byłoby
wywieźć ptaki do „Ptasiego azylu” w warszawskim ZOO lub podobnego miejsca, gdzie fachowo
zaopiekowano się nimi. Nie zrobiono tego od razu, bo interwencje związane z bocianami miały
miejsce w lipcu, w czasie upałów.
Działacze stowarzyszenia obawiali się transportowania wycieńczo-

GrAżynA woŁynik

Trzy bociany zostały na zimę

Bociany, które nie odleciały, trafiły do Grudz.

nych zwierząt, nie wiedząc, czy by
taką podróż przeżyły. Teraz zastanawiają się czy warto je zabierać
z miejsca, gdzie jest im dobrze.
W gospodarstwie w Grudzach są
różne zwierzęta i wszystkie dobrze ze sobą współżyją. Bocianom przydałaby się tylko platforma, na której mogłyby zbudować
sobie gniazdo. – Wzięliśmy na
siebie problem i jakoś będziemy

musieli temu podołać – mówi pani
prezes, apelując o pomoc w opiece nad „naszymi” bocianami.
Warto przypomnieć, że osoby,
które chciałby wesprzeć działania
statutowe ŁSPZ, mogą wrzucać
pieniądze do „budy – skarbonki”,
która ustawiona jest na ul. Zduńskiej lub wpłacać na konto, jego
numer dostępny jest na np. Facebooku.
mwk
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Gmina zduny | oświadczenia majątkowe

Ile i na czym zarobili
radni i wójt w 2016 r.
W dzisiejszym numerze publikujemy ostatnią część
oświadczeń majątkowych samorządowców z naszego
terenu: radnych, sekretarza, skarbnika i wójta gminy Zduny.
Przypomnijmy, że mówią one o stanie majątku tych osób
na 31 grudnia 2016 roku.
 Jarosław Kwiatkowski, wójt
gminy Zduny, miał zgromadzone we współwłasności 95 tys. zł
(rok wcześniej 52 tys. zł). Także
we współwłasności posiadał: dom
o pow. 150 m² i i wartości 240 tys.
zł, działkę pod nim o pow. 831
m² i wartości 12 tys. zł, mieszkanie 32,99 m² o wartości 80 tys. zł,
mieszkanie 71 m² o wartości 320
tys. zł, gospodarstwo 14,36 ha
o wartości 180 tys. zł – w dzierżawie. Z gospodarstwa osiągnął dochód 11.600 zł, z wynajmu uzyskał 4.800 zł. Jako wójt zarobił
127.705 zł brutto, czyli 91.347 zł
zł netto (rok wcześniej odpowiednio 127.162 zł brutto, czyli 91.325
zł netto).
Posiada Citroëna C4 z 2004
r., Volkswagena Golfa z 2001 r.
Ma zaciągniętą pożyczkę z Kasy
Mieszkaniowej PKO SA, do spłaty pozostało 45.000 zł.
 maria Kubica – sekretarz
gminy. Miała zaoszczędzone
115.960 zł (na koniec roku 2015
miała 88 tys. zł). Ma spółdzielcze
mieszkanie własnościowe o pow.
58 m² i wartości 170 tys. zł oraz
garaż 18 m² o wartości 8 tys. zł.

reklAMA

Z tytułu zatrudnienia w Urzędzie
Gminy osiągnęła dochód 91.277
zł brutto, czyli 65.979 zł netto (rok
wcześniej 97.281 zł brutto i 69.535
netto), z umowy-zlecenia 1.180
zł brutto, czyli 1.024 zł netto. Ma
Opla Corsę z 2007 r. Nie zaciągała zobowiązań powyżej 10 tys. zł.
 Grażyna Jarota – skarbnik
gminy. Miała zgromadzone 15
tys. zł (rok wcześniej deklarowała
20 tys. zł). Ma na własność dom
o pow. 100 m² i wartości 70 tys.
zł, mieszkanie 60,54 m² i wartości
200 tys. zł oraz gospodarstwo 1,22
ha wartości 20 tys. zł. Z tytułu prowadzenia go osiągnęła przychód
900 zł i dochód 250 zł. Z tytułu zatrudnienia jako skarbnik osiągnęła przychód 93.002 zł brutto, czyli
65.082 zł dochodu netto (rok temu
odpowiednio 108.358 zł i 77.047
zł). Nie ma składników mienia ruchomego powyżej 10 tys. zł. Była
współkredytobiorcą kredytu konsolidacyjnego na cele mieszkaniowe, do spłaty pozostało 55.691
CHF.
 Wiesław Dałek – przewodniczący Rady Gminy Zduny, radny
z Bąkowa Dolnego. Na koniec

roku miał zgromadzone we współwłasności 8.982 zł (rok wcześniej
miał 41.417 zł). Jako majątek odrębny ma dom o pow. 144 m²
i wartości 130 tys. zł oraz zabudowane gospodarstwo 13,46 ha
o wartości 320 tys. zł. Osiągnięty
z tego tytułu przychód to 90 tys. zł,
dochód 30 tys. zł. Posiada 5 udziałów w OSM Łowicz. Prowadzi
działalność gospodarczą – usługi
rolnicze, z której uzyskał przychód
6.376 zł, dochód – 5.852 zł. Tytułem diety przewodniczącego odebrał 13.800 zł, z prowadzenia księgowości rolniczej – 400 zł. Posiada
ciągniki: Ursus z 1999 r., Zetor
z 2003 r., New Holland TD5 z 2013
r., ponadto prasę New Holland
6090 z 2013 r. oraz Forda Mondeo z 2013 r. Kredytów nie ma.
 tomasz
Adamski, radny
z Nowych Zdun. Pracuje w Agroma Poznań jako handlowiec.
Na koniec roku nie miał zgromadzonych środków pieniężnych
– tak też deklarował rok wcześniej.
Ma dom o pow. 160 m² i wartości
200 tys. zł. Prowadzi działalność
handlową, z tego tytułu osiągnął
przychód w wysokości 181.966 zł,
dochód 12.021 zł. Z tytułu stosunku pracy osiągnął 28.106 zł, diety
radnego wyniosły 3.300 zł. Nie
posiada składników mienia ruchomego ani zobowiązań finansowych powyżej 10 tys. zł.

 zbigniew Bończak ze Strugienic. Nie miał zgromadzonych środków pieniężnych – tak,
jak rok wcześniej. Posiada we
współwłasności małżeńskiej dom
o pow. 120 m² i wartości 72 tys. zł
oraz gospodarstwo 11,64 ha o wartości 350 tys. zł. Przychód z niego wyniósł 165 tys. zł, a dochód
35 tys. zł. Posiada 10 udziałów
w Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu. Prowadzi także stację
schładzania mleka, z tego tytułu uzyskał przychód w wysokości 7.756 zł oraz dochód – 7.523
zł. Odebrał 5.760 zł tytułem diet
radnego, diety za udział w pracy
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wyniosły 1.380 zł, diety z LGD Ziemia Łowicka wyniosły 7.200 zł.
Posiada Chevroleta Lacetti z 2007
r. o wartości 10 tys. zł oraz ciągnik
Same Laser 100 z 1988 r. o wartości 42 tys. zł. Nie ma zobowiązań
pieniężnych powyżej 10 tys. zł.
 Konrad Dubiel – radny ze
Złakowa Kościelnego. Nie miał
na koniec 2016 r. zgromadzonych
środków finansowych. We współwłasności posiada dom o pow.
150 m² i wartości 250 tys. zł oraz
gospodarstwo 26,82 ha plus 6,22
ha dzierżawy, którego wartość
wycenił na 500 tys. zł. Z tego tytułu osiągnął przychód w wysokości
100 tys. zł, dochód 25 tys. zł. Odebrał 3.750 zł diety radnego oraz
13.818 zł renty chorobowej.
Posiada ciągniki Ursus 4512
z 1995 r. oraz Ursus 5714 z 2006 r.,
Massey Ferguson 5455 z 2013 r.,
prasę zwijającą z 2006 r., przyczepę Pronar 653 z 2005 r., rozrzutnik obornika z 2005 r., kombajn
zbożowy Bizon z 1990 r., opry-

skiwacz zaczepiany z 2009 r., pług
obrotowy z 2013 r., agregat uprawowy oraz Fiata Stilo. Ma zaciągnięty kredyt na zakup maszyn
w BSZŁ o/Zduny, do spłaty pozostało 20 tys. zł.
 Krzysztof Gajewski – radny
z Rząśna. Na koniec roku nie miał
zgromadzonych
oszczędności
– podobnie deklarował w oświadczeniu dotyczącym 2015 roku. Posiada dom o powierzchni 250 m²
wartości 500 tys. zł oraz gospodarstwo 15,57 ha wartości 750 tys. zł,
z tytułu prowadzenia którego osiągnął przychód 190 tys. zł, dochód
50 tys. zł. Z tytułu sprawowania
funkcji radnego odebrał 3.600
zł diety. Posiada Peugeota 407
z 2007 roku oraz ciągnik New
Holland TM 125 z 2000 roku.
Korzysta z kredytu obrotowego
na rachunku bieżącym do 50 tys.
zł. 31 grudnia 2016 roku to zadłużenie wynosiło 25 tys. zł.
 Adam Grzegory – radny
z Łaźnik. Nie miał zgromadzonych oszczędności na koniec
ubiegłego roku, podobnie jak rok
wcześniej. Ma dom o powierzchni 210 m² i wartości 427.800 zł
oraz gospodarstwo rolne 29,15
ha i wartości 1,2 mln zł. Z tego
tytułu osiągnął przychód w kwocie 230 tys. zł i dochód 55 tys. zł.
Jako radny zarobił 3.600 zł. Posiada ciągnik rolniczy John Deere 5720 z 2008 r. oraz Ursusa 453
z 1997 r., Opla Astrę z 2010 roku
oraz BMW 520 D z 2006 roku.
Ma zaciągnięte kredyty w BSZŁ
oddział w Zdunach – 116.510 zł
oraz 113.645 zł oraz gotówkowy
z PKO SA – 80 tys. zł.
 Andrzej Grzegory – radny ze Złakowa Borowego. Nie
miał zgromadzonych środków fi-

nansowych – tak też deklarował
w poprzednim oświadczeniu. Ma
we współwłasności dom o powierzchni 140 m² i wartości 120
tys. zł oraz gospodarstwo 14 ha
i wartości 250 tys. zł. Z tytułu prowadzenia go osiągnął przychód 60
tys. zł i dochód 10 tys. zł. Ma 10
udziałów w MCHiRZ w Łowiczu
po 58 zł.
Z prowizji sołtysa uzyskał przychód 3.221 zł (dochód 2.577 zł),
dieta radnego wyniosła 6.520 zł,
prowizja z Gminnej Spółki Wodnej – 917 zł brutto (733 zł netto),
z Banku Spółdzielczego Ziemi
Łowickiej 1.389 zł brutto (944 zł
netto), z GS Zduny 729 zł brutto, przychód z renty chorobowej
13.021 zł. Posiada ciągnik rolniczy Ursus 2812 z 1997 roku. Nie
ma zobowiązań finansowych powyżej 10 tys. zł.
 Witold Jabłoński –
radny z Maurzyc. Nie miał pieniędzy zgromadzonych na koniec
2016 roku – tak jak rok wcześniej.
We współwłasności posiada dom
o powierzchni 180 m² i wartości 190 tys. zł oraz gospodarstwo 18,38 ha o łącznej wartości
290 tys. zł. Z tego tytułu osiągnął przychód 120 tys. zł i dochód
1 tys. zł. Z prowizji sołtysa uzyskał
1.364 zł brutto (1.091 zł netto),
z diety radnego 6.670 zł, ze Spółki
Wodnej 203 zł brutto (162 zł netto), z SKR tytułem diety członka
Rady Nadzorczej – 382 zł brutto (240 zł netto). Posiada ciągnik
rolniczy Ursus C-360 z 1989 r.,
ciągnik Ursus C-330 z 1982 r.,
ciągnik Zetor 7340 z 2005 r., przyczepę rolniczą z 1965 roku oraz
Opla Vectrę z 2000 r. Spłaca kredyt zaciągnięty w BSZŁ w wysokości 60 tys. zł.
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10 tys. zł ani zobowiązań finansowych.
 Józef Warzywoda – radny
z Bogorii Dolnej. Nie miał zgromadzonych oszczędności na koniec roku – tak jak rok wcześniej.
Ma w posiadaniu, na zasadach
służebności, dom o powierzchni 72 m² i wartości 70 tys. zł.
W oświadczeniu nie wymienia
już gospodarstwa, które prowadził, o powierzchni 14,78 ha. Nadal ma 10 udziałów MCHiRZ
w Łowiczu. Z diety radnego uzyskał 4.320 zł, z emerytury 10.978
zł brutto zł. Ma Fiata Linea z 2007
r. o wartości 12 tys. zł we współwłasności. Nie posiada zobowiązań powyżej 10 tys. zł.
 Cezary Wielemborek – radny ze Zdun. Na koniec roku miał
zgromadzone 14.833 zł. Posiada
dom o powierzchni 102 m² i wartości 64 tys. zł, dom z budynkiem
gospodarczym o wartości 410 tys.
zł oraz gospodarstwo 10,77 ha
o wartości 200 tys. zł. Z tytułu prowadzenia go osiągnął przychód 63
tys. zł, dochód 28 tys. zł. Jako prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska zarobił 62.890 zł,
z diet radnego uzyskał 3.150 zł.
Nie ma składników mienia ruchomego o wartości powyżej 10
tys. zł. Spłaca kredyt hipoteczny
zaciągnięty BGŻ w Łowiczu, do
spłaty pozostało 158 tys. zł.
 Paweł Wojda – radny z Urzecza. Miał zgromadzone 10 tys. zł
(rok wcześniej miał 5 tys. zł) oraz
udziały w MCHiRZ wartości 530
zł. Posiada dom o powierzchni 130 m² i wartości 80 tys. zł
i oraz gospodarstwo o powierzchni 20,60 ha. Wartość gruntów 405
tys. zł, budynków – 300 tys. zł.
Z tytułu prowadzenia gospodarstwa osiągnął przychód 1 mln zł,
dochód – 330 tys. zł. Z diety radnego uzyskał 3.520 zł. Posiada Toyotę Avensis, ciągnik John Deere
5720 z 2006 r., beczkę asenizacyjną z 2007 r., ciągnik New Holland
T 7170 z 2013 roku, agregat uprawowy Shark z 2014 r.
Spłaca kredyty: Młody Rolnik
– do spłaty pozostało 20 tys. zł,
kredyty na zakup maszyn – 30 tys.
zł w BGŻ oraz 40 tys. zł na zakup
ciągnika – 120 tys. zł. opr. mwk
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Łowicz | kancelaria „Aneks” świętowała jubileusz

25 lat pracy dla podatników
Ćwierćwiecze działalności świętowała w ostatni piątek, 8 września, w Zajeździe Rozdroże
w Nieborowie kancelaria podatkowa „Aneks” z Łowicza. 25 lat temu kancelarię założyła,
będąca wtedy na czwartym roku studiów, Anna Leszczyńska.
Od tego momentu zajmuje się
obsługą firm w zakresie prawa
podatkowego i bilansowego. Reprezentuje również podatników
w postępowaniach podatkowych,
w tym również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
W zorganizowanym w Nieborowie spotkaniu przyjęciu oraz
spotkaniu uczestniczyło ponad
100 osób. Wśród nich było wielu znanych nie tylko w Łowiczu
przedsiębiorców, którzy są klientami kancelarii, lekarzy, znajomych, burmistrz i wiceburmistrz
Łowicza. Było też kilkunastu
już pracowników firmy, rodzina. Klienci nie tylko gratulowali
właścicielce sukcesów w prowadzeniu firmy, ale też i dziękowali za podejście i sposób w jaki są
w kancelarii traktowani. Życzyli
też kolejnych jubileuszów, które
niewątpliwie nadejdą.
Właścicielka firmy Anna Leszczyńska jest obecnie doktorem
nauk ekonomicznych, certyfikowanym doradcą podatkowym.
Jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła trzyletnie studia doktoranckie
w zakresie nauk ekonomicznych
– nauk o zarządzaniu Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest też absolwentką studiów podyplomowych w zakresie:
prawa finansowego i gospodarczego oraz rachunkowości i zarządzania finansowego. Żeby nadążać za
zmieniającymi się przepisami podatkowymi i skutecznie prowadzić
kancelarię podatkową, nie można
przestać się kształcić, spocząć na
laurach. Dlatego też Anna Leszczyńska przez lata swojej kariery

MArcin kuchArSki

 maciej Jóźwiak
– radny
ze Zdun, pracuje jako logistyk
w Tönsmeier Centrum w Kutnie.
Na koniec roku miał zgromadzone 27.804 zł (przed rokiem miał
34.854 zł oszczędności). Nie posiada nieruchomości. Z tytułu
zatrudnienia uzyskał przychód
55.359 zł, co stanowiło dochód
53.691 zł netto (rok wcześniej podał przychód brutto 40.062 zł).
Jako radny odebrał diety 2.250
zł. Jest współwłaścicielem BMW
E-46 z 2005 roku. Nie posiada zobowiązań finansowych powyżej
kwoty 10 tys. zł.
 Andrzej Ledzion – radny
z Wiskienicy Dolnej. Na koniec
roku nie miał zgromadzonych pieniędzy. Posiada dom o powierzchni 110 m2 wartości 157 tys. zł oraz
gospodarstwo 22,30 ha o wartości 250 tys. zł, z którego uzyskał
przychód 150 tys. zł, dochód 30
tys. zł. Jako radny odebrał diety
3.600 zł. Posiada ciągnik Zetor
z 2002 roku, pracę zwijającą
z 2008 roku, samochód Kia
z 2012 roku. Spłaca kredyt
w BSZŁ oddział w Zdunach – do
spłaty pozostało 17.210 zł.
 Jolanta Perzyna – zastępca przewodniczącego Rady Gminy, radna z Jackowic. Nie miała zgromadzonych oszczędności
na koniec 2016 r. – podobnie jak
w poprzednim roku. We współwłasności posiada dom o powierzchni
290 m² i wartości 100 tys. zł oraz
gospodarstwo 6,29 ha i wartości
140 tys. zł. Osiągnięty z tego tytułu przychód to 16 tys. zł i dochód 5 tys. zł. Pozostałe dochody:
renta chorobowa 11.134 zł, dieta radnej 5.760 zł. Nie ma składników mienia ruchomego ani zobowiązań finansowych powyżej
10 tys. zł.
 edward Pierzchała – radny z Szymanowic. Nie miał zgromadzonych środków na koniec
roku – tak samo deklarował rok
wcześniej. Ma dom o pow. 108
m² i wartości 267.200 zł, z którego korzysta na zasadzie służebności. Dochody: emerytura 11.445,
prowizja sołtysa 862 zł, prowizja
z Gminnej Spółki Wodnej – 79
zł, dieta radnego – 4.980 zł. Nie
ma składników majątku powyżej
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Klientów – gości jubileuszu – witała osobiście dr Anna leszczyńska.

musiała trzymać ciągle „rękę na
pulsie” i m.in. też dlatego pełniła
też funkcje wiceprezesa Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych
i Doradców Podatkowych, była
członkiem komisji legislacyjnej
tegoż stowarzyszenia, członkiem
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego, członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Na gruncie lokalnym również
była widoczna. Od 2011 roku była
członkiem Społecznej Grupy Doradców Gospodarczych przy burmistrzu Łowicza. Swoją wiedzą
dzieliła się z innymi. Była np. wykładowcą Mazowieckiej Wyższej
Szkoły Humanistyczno – Peda-

gogicznej w Łowiczu oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego. Prowadziła też liczne
szkolenia i kursy z zakresu prawa
podatkowego i finansów. Wielokrotnie publikowała też artykuły
na łamach Nowego Łowiczanina,
tłumacząc w przystępny sposób
meandry zmieniających się przepisów podatkowych. W ubiegłym
roku, podczas odbywających się
w skansenie w Maurzycach Łowickich Żniw, została uhonorowana nagrodą im. Władysława
Grabskiego.
Od zawsze interesowała się
tym, co dzieje się na rynku. Wspominała, że impulsem do założenia
własnej kancelarii była między in-

nymi transformacja systemu podatkowego w Polsce w 1992 roku.
Jest też autorką wielu opinii i audytów podatkowych oraz analiz
i ekspertyz finansowych.
Karierę zaczynała właśnie
w 1992 roku w wynajmowanym
pomieszczeniu. Obecnie firma ma
własną siedzibę i zatrudnia kilkanaście osób. Pracę traktuje jak misję. Zna osobiście zdecydowaną
większość, jeśli nie wszystkich,
swoich klientów. To było widać
też podczas spotkania w Nieborowie. Każdy z klientów otrzymał
od firmy drobny upominek, z każdym dr Leszczyńska zamieniła co
najmniej kilka zdań. I tak to się już
dzieje od 25 lat.
mak
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Łowicz | zawody wędkarskie na zakończenie lata

Marek Wróbel z pucharem zwycięzcy
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może nie duża, ale cieszy – pani Marta pozuje z niewielkich rozmiarów
rybą, którą udało jej się złowić podczas niedzielnych zawodów.
AGnieSzkA AnToSiewicz

Wędkarze przyjechali nad zalew wczesną porą. Od godz. 6.30
sekretarz zawodów Włodzimierz
Krawczyk rozpoczął przyjmowanie zapisów. Pół godziny później,
na odprawie stawiło się 25 zawodników, a wśród nich jedna kobieta
i dwóch juniorów. Po rozlosowaniu stanowisk do łowienia, wędkarze mieli dokładnie godzinę na
rozłożenie wędek i przygotowanie
zanęt. Dźwięk trąbki rozpoczął
trzygodzinną rywalizację.
– Pogoda do wędkowania jest
dobra, ale ryba słabo dzisiaj bierze. Może to być spowodowane
niskim ciśnieniem, co ma duży
wpływ na żerowanie – mówił
nam nad zalewem Włodzimierz
Krawczyk. – Łowić udaje się dzisiaj głównie jazgarze, płotki, jazie i drobne leszczyki – opowiadał nam.

AGnieSzkA AnToSiewicz

17 września, zarząd
PZW Łowicz
zorganizował na zalewie
za Laskiem Miejskim
towarzyskie zawody
spławikowe dla swoich
członków. Zawody
cieszyły się bardzo
dobrą frekwencją,
wzięło w nich udział
25 osób. Tylko ryba nie
chciała brać...

zwycięzcą zawodów został marek Wróbel (po prawej stronie, w czapce z daszkiem). Symboliczny puchar
wręczył mu prezes łowickiego koła pzw Tomasz Stolarczyk. w geście sympatii koledzy wędkarze obdarowali
zwycięzcę bukietem polnych kwiatów.

najdłuższy był leszcz
Zwycięzcą zawodów został
Marek Wróbel, który wyłowił
z wody 1,835 kg ryb. Do niego należał też puchar za najdłuższą złowioną podczas zawodów rybę –
był nią leszcz o długości 30 cm.
W geście sympatii i uznania koledzy wędkarze obdarowali zwycięzcę bukietem polnych kwiatów.

Drugim miejscem cieszył się
Paweł Godos z wynikiem 1,780
kg, zaś trzeci był Józef Kołaczyński z wynikiem 1,210 kg. Na miejscu czwartym uplasował się Piotr
Kwiatkowski, którego wynik
w tych zawodach to 1,080 kg złowionych ryb.
Po zawodach rozpalono ognisko, przy którym, podczas pie-

czenia kiełbasek, nie cichły
rozmowy na temat połowów. Popularnym żartem wśród wędkarzy był ten, że w niedzielę nad
zalewem szybciej „brały nerwy,
niż ryby”.
Zarówno same zawody, jak
i późniejsze ognisko przebiegało
w koleżeńskiej i wesołej atmosferze.

wędkowanie
– to trzeba lubić
Pani Marta była jedyną reprezentantką płci pięknej podczas
niedzielnych zawodów. Wędkowaniem zaraził ją chłopak, który
łowił na kolejnym stanowisku. Od
stycznia tego roku ma już własną
kartę wędkarską. Tuż przed godziną 11 pani Marta z przykrością
stwierdziła, że nic jeszcze nie złowiła. W trakcie rozmowy z reporterem NŁ zła passa jednak minęła i wyciągnęła z wody pierwszą
rybę.
Jej chłopak, Michał Aftewicz
powiedział nam, że wędkuje od 3
lat, a od kiedy poznał dziewczynę
wędkowanie stało się ich wspól-

ną pasją. – Przyjeżdżamy, rozstawiamy wędki: ona ma swoją,
ja mam swoją. Wspólne spacery,
a przy okazji wędki – to nasz sposób na fajne spędzanie czasu wolnego – powiedział nam o wspólnym hobby.
Zwycięzca zawodów Marek Wróbel wędkuje od dziecka,
a pasję do łowienia ryb zaszczepił u niego wujek – również brał
udział w tych zawodach. Jak przyznał, niedzielne branie nie należało do najlepszych, bo bywało, że
na zawodach łapało się i po 100200 płotek. Złowiona przez niego
ilość wystarczyła jednak, by zostać najlepszym zawodnikiem towarzyskiej rywalizacji.
aa
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PttK Łowicz | 14. rajd Szlakiem bojowym 10 pp

Jechali, szli i płynęli, by oddać
hołd „Dziesiątakom”
Uczestnicy rajdu, zgodnie
z własnymi upodobaniami, mieli
do wyboru trasę pieszą, rowerową lub wodną (spływ kajakowy).
Wbrew obawom, pogoda okazała się idealna – ani nie padało, ani
nie wiało, ani nie doskwierał upał.
Kajakami Bzurą z Łowicza do
Kompiny przypłynęło 24 uczestników, w tym 10-osobowa reprezentacja II LO. Brzegiem rzeki
wiodła trasa piesza, którą wybrało ponad 50 osób, a trasą rowerową przez Nieborów i Bednary dotarło na miejsce docelowe ponad
60 uczestników rajdu. Wśród nich
znalazło się kilku umundurowanych cyklistów ze Stowarzyszenia
Historycznego im. 10 PP w Łowiczu, poruszających się rzecz jasna na rowerach z epoki. W sumie
w rajdzie uczestniczyło 149 osób.
Głównym celem turystycznego
przedsięwzięcia było oczywiście
przypomnienie historii 10 Pułku
Piechoty oraz jego udziału w Bitwie nad Bzurą, stąd postoje rowerzystów zaplanowano przy kwaterach wojennych na cmentarzach
w Nieborowie i Bednarach. Natomiast na cmentarzu wojennym
w Kompinie spotkali się uczestnicy ze wszystkich tras – także pieszej i kajakowej, by w asyście pocztu sztandarowego PTTK
i warty honorowej Stowarzyszenia Historycznego złożyć kwiaty
pod pomnikiem i wysłuchać historii pułku, opowiedzianej przez
komandora rajdu Adama Szymańskiego. Warto było dobrze go
słuchać, bo zdobyta wiedza mogła
przydać się później na teście wiereklAMA

dzy o 10 PP. W każdym z odwiedzanych miejsc pamięci dzisiejsi
Dziesiątacy – w hołdzie żołnierzom września – wypuszczali na
wolność gołębie przywiezione
w wiklinowym koszu. W mundurze oficera kwiaty pod pomnikiem
w Kompinie złożył wicestarosta
łowicki Grzegorz Bogucki.

chodzi o to, żeby
oderwać się od pracy,
żeby chłopcy wiedzieli
co jest dookoła Łowicza,
poznali trochę historii.
Pan Rafał
Po opuszczeniu cmentarza,
uczestnicy rajdu przeszli na boisko, gdzie posilili się kiełbaskami
z ogniska i grochówką oraz wzięli
udział w konkursach przygotowanych przez organizatorów: strzelaniu z wiatrówki, rzutach granatem do celu i wspomnianym teście
wiedzy o 10 PP.
W teście I miejsce zajął Miłosz Wróbel, a II miejsce ex aequo
Przemysław Błaszczyk i Anna
Kochanek.
W rzucie granatem do celu najlepsze wyniki osiągnęli: Dariusz
Lesiak (I miejsce), Dawid Siekiera (II miejsce) i Tomasz Rudnicki
(III miejsce).
W strzelaniu z wiatrówki najlepsi byli: Michał Kaczor (I miej-

sce), Adrian Gajda (II miejsce)
i Dariusz Lesiak (III miejsce).
Ponadto PTTK tradycyjnie nagrodził najstarszych i najmłodszych uczestników rajdu. Nagrody
dla najstarszych odebrali: Cecylia Ciesielska z grupy pieszej, Mirosław Bogusz z grupy rowerowej
i Milena Wojda-Wróbel z grupy
kajakowej. Nagrody dla najmłodszych otrzymali: Natalia Rybus
z grupy pieszej (rocznik 2004),
Szymon Kołudzki z grupy rowerowej (rocznik 2009) i Gabriela Foks
z grupy kajakowej (rocznik 2009).
wrażenia uczestników
Na mecie rajdu, mieliśmy okazję chwilę porozmawiać z jego
uczestnikami.
– My przyjechaliśmy na rowerach z Bolimowa do Łowicza
i z Łowicza na rajd. Na razie pokonaliśmy już 37 kilometrów, ale trzeba jeszcze wrócić. Chętnie jeździmy, chodzimy i pływamy z PTTK,
chociaż do wczoraj nie wiedzieliśmy na pewno, czy się wybierzemy
– mówili nam Dorota Konopczyńska-Aftewicz i Paweł Aftewicz –
reklAMA

elżbieTA woldAn-roMAnowicz

Już po raz czternasty Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
w Łowiczu zorganizował Rajd Szlakiem Bojowym 10 Pułku Piechoty.
Finał miał miejsce w Kompinie, gdzie 16 września na cmentarzu wojennym
oddano hołd obrońcom ojczyzny poległym w walkach nad Bzurą 1939 r.

O historii 10 PP opowiadał komandor Adam Szymański.

rodzina garncarzy z Bolimowa,
którzy na rajd wybrali się z córkami bliźniaczkami Olą i Zosią.
Także trasę rowerową wybrali Robert (tato) oraz Szymon i Łukasz (synowie w wieku 8 i 10 lat)
z Łowicza, mający już na koncie
kilka wypraw z PTTK szlakiem
10 PP. Warto zauważyć, że 8-letni Szymon przebył tę trasę z tatą
i starszym bratem już po raz trzeci
i od początku jeździ sam na rowerze, nie w foteliku czy przyczepce.
– Co roku trasa jest plus-minus
ta sama. Jest fajnie. Chodzi o to,
żeby się oderwać od pracy, żeby
chłopcy wiedzieli co jest dookoła
Łowicza, poznali trochę historii –
opowiadał pan Rafał.
Komandor spływu kajakowego
Mariusz Wiśniewski powiedział
nam, że stan wody w Bzurze był

odpowiednio wysoki i dość szybko
się płynęło, pokonanie trasy Łowicza do Kompiny zajęło kajakarzom
niespełna dwie godziny, niebezpiecznych przygód nie odnotowano. Kajaki nieodpłatnie udostępniło na spływ Centrum Kultury,
Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. W Łowiczu i Kompinie grupy kajakowa z pieszą spotykały się,
a piechurzy pozdrawiali kajakarzy.
Drogą wodną do Kompiny wybrały się z grupą uczniów II LO
w Łowiczu nauczycielki: historii – Agnieszka Pawłowska-Kalinowska i wychowania fizycznego (a także szkolna bibliotekarka)
– Magdalena Ochmańska-Zrazek.
Obydwie mówią o sobie, że są „zakręcone” i chętne do udziału w rozmaitych akcjach. Swoim entuzjazmem zarażają młodzież.
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– Ilość miejsc na spływie była
ograniczona, więc popłynęli
z nami ci uczniowie, którzy zgłosili
się jako pierwsi i tacy, których interesuje ta tematyka, którzy np. są
w poczcie sztandarowym.
Pani Magdalena jest doświadczoną kajakarką, która niedawno
formalnie zapisała się do Klubu
„Tratwa”, a wcześniej wzięła udział
z kilku organizowanych przez niego spływach. Jednak jeszcze na
długo zanim trafiła na łowickich
kajakarzy, opłynęła kajakiem całe
Mazury: – Mnie motor na wodzie
nie interesuje, wolę czuć w mięśniach to, co się przepłynie, a nie
tylko delektować się widokami –
mówi.
Członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 PP z Łowicza,
Konrad Hojer i Łukasz Podrażka powiedzieli nam, że cmentarz
w Kompinie oraz inne liczne miejsca pamięci poświęcone poległym
żołnierzom, często odwiedzają
w ciągu roku, także prywatnie i po
cywilnemu. Czasem nawet wizyta
u kogoś z rodziny staje się okazją,
by zajrzeć na pobliski cmentarz,
np. w Bednarach. W przypadku
obydwu naszych rozmówców, do
Stowarzyszenia im. 10 PP przywiodła ich po prostu pasja historyczna. Nie mają zawodowych
związków z wojskowością, choć
jeden z nich odbył służbę. Udział
w rajdzie pułkowym szlakiem
bojowym, w umundurowaniu
i na historycznych rowerach, to
dla nich forma oddawania hołdu
„Dziesiątakom” oraz wszystkim
polskim żołnierzom, którzy polegli na tych terenach walcząc w Bitwie nad Bzurą.
ewr
Galerię zdjęć z mety rajdu obejrzysz na www.lowiczanin.info
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Okruchy życia
ODeSzLi OD NAS | 3.09.2017–14.09.2017
 3 września: jan leszek
Szychowski, l.78, Głowno.
 4 września: Stefania
Gałązka, l.88.
 10 września: ireneusz
Siekierski, l.47.
 11 września: władysława
Gajda, l.90.

 12 września: Arkadiusz
jędrach l.51; edward Grabski
l.81.
 13 września: piotr bieniek
l.56, Łowicz.
 14 września: barbara
Milczarek l.66, Łowicz;
Genowefa ratajewska l.87.

WSPOmNieNiA | pozoSTAną w nASzej pAMięci

Jerzy Bielecki (1937-2017)
Urodził się 28 sierpnia 1937 roku w Jeziorku
w gminie Kocierzew. Tam spędził najmłodsze
lata, uczęszczał do szkoły w miejscowym pałacu.
Po ukończeniu 4 klasy wyjechał do starszego
brata Wacława do Warszawy.
– Zawsze wspomniał jak razem biegali po Starym
Mieście, które było w jednej wielkiej ruinie
– wspomina syn Sławomir.

Łowicz | Łowicka karta dużej rodziny 3+

Ostatnia chwila
na złożenie wniosku
Osoby, które zamierzają korzystać z ulg i zwolnień oferowanych
w ramach programu „Łowicka
Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny zastępczej” powinny jak najszybciej złożyć w Urzędzie Miejskim w Łowiczu wniosek o jej
przedłużenie dla niepełnoletnich
dzieci.
Roczny termin ważności karty mija bowiem 30 września.
W przypadku rodziców karty nie
mają terminu ważności i nie trzeba co roku ponawiać procedury.
– Wniosków jest już bardzo
dużo, ale jak ktoś jeszcze nie złożył, to powinien się do nas zgłosić jak najszybciej. Im szybciej,
tym lepiej – powiedziała nam
Grażyna Cyngiel z łowickiego
ratusza. W Łowiczu z owych kart

korzysta około 1000 osób. Karta
wydawana jest na okres jednego roku od 1 października danego roku do 30 września roku następnego.
Wniosek o wydanie kart
„Duża Rodzina 3+ i rodzina zastępcza” jest bardzo prosty do
wypełnienia. Można go pobrać
w ratuszu lub z urzędowej strony
internetowej. Karta jest imienna
i ważna jedynie z dokumentem
ze zdjęciem potwierdzającym
tożsamość. W przypadku dzieci nie posiadających jeszcze dokumentu potwierdzającego tożsamość, karta jest ważna wraz
z kartą rodzica, opiekuna prawnego lub rodzeństwa oraz dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
mak

Domaniewice | przybędą z wielu miejsc

To już trzynasta pielgrzymka
Kół Żywego Różańca
23 września do sanktuarium
Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Domaniewicach zawita
trzynasta Pielgrzymka Kół Żywego Różańca.
Pierwszym punktem harmonogramu dnia będzie, planowane około godziny 10.00, zawiązanie wspólnoty w kościele
św. Bartłomieja w Domaniewicach. O godzinie 10.30 rozpocznie
się msza święta, której, podobnie
jak w roku ubiegłym, przewodniczyć będzie biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba. Po mszy,
reklAMA

około godziny 11.30, pielgrzymi
przejdą do pobliskiego sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki
Strapionych. Po drodze pielgrzymi będą odmawiać modlitwę różańcową.
Po przybyciu do sanktuarium
zaplanowana jest konferencja, którą w tym roku wygłosi salezjanin
ks. Józef Pietrusik, na co dzień
proboszcz parafii pw. św. Michała
Archanioła w Kutnie-Woźniakowie. Na miejscu będzie też można skorzystać z możliwości indywidualnej modlitwy.
kl

Jerzy Bielecki
(1937-2017)
urodził się i większość
swojego życia spędził
w jeziorku w gminie
kocierzew płd.
prowadził tam kuźnię,
w której powstawały
niezwykłe przedmioty.
rodzina i bliscy zapamiętają
go jako człowieka czynu.
dzięki jego staraniom
został ufundowany sztandar
dla jednostki oSp
w jeziorku. był to impuls
do odrodzenia się
miejscowej straży.


W Warszawie Jerzy Bielecki dokończył szkołę podstawową.
Potem powrócił w rodzinne strony, choć nie na długo. W 1957
roku poszedł do wojska, służbę
odbywał w jednostkach w Nysie,
a następnie w Powidzu.
Po powrocie z wojska ponownie zamieszkał w Warszawie. Tam
zdobył wykształcenie w zawodzie
ślusarza konstrukcyjnego.
Żonę Zofię poznał w zajezdni
tramwajowej, gdzie oboje pracowali. Jego wybranka pochodziła
z Białobrzegów Radomskich, była
konduktorem, a potem maszynistą. Widywali się, gdy po skończonych kursach Zofia wracała
do zajezdni.
– Znali się dokładnie jeden grafik, który obejmował 7 tygodni:
23 kwietnia 1962 roku wzięli ślub,
żyli ze sobą 54 lata i pewnie żyliby razem nadal... – mówi ich syn
Sławomir.

roku. W lutym 1966 roku zmarł
ojciec Jerzego, a na wsi nie było
już żadnego męskiego potomka.
Żona Jerzego, Zofia, pracowała
wtedy w FSO na Żeraniu.
– W jakiś sposób tata namówił
mamę na tę przeprowadzkę, czego chyba nigdy mu do końca nie
wybaczyła – opowiada syn. Jak
dodaje, w jego rodzinie Jeziorko od zawsze budzi skrajne emocje. – Babcia Bielecka pogoniłaby Jeziorko w 5 minut, Zofia nie
mogła o Jeziorku słuchać, moja
żona zresztą też, tylko córka Ala
się wyłamała, bo lubi tam ze mną
jeździć – słyszymy. Mężczyźni
z rodu Bieleckich od zawsze żywili duży sentyment do Jeziorka.
Pewnie z tęsknoty za miastem, już po 2010 roku, Zofia
i Jerzy Bieleccy kupili mieszkanie na Bratkowicach w Łowiczu.
Wówczas zaczęli dzielić czas pomiędzy wsią i miastem.

Jeziorko się kocha
lub nienawidzi
W październiku 1962 roku brata Jerzego, Janka – w wieku 20 lat
– śmiertelnie poraził prąd. Wtedy
już pojawiły się pierwsze sugestie
ze strony rodziny, by Jerzy wrócił
na gospodarstwo, żeby ktoś został
na ojcowiźnie.
– Mama broniła się rękami
i nogami, żeby nie przeprowadzać się na wieś. Kiedy urodziliśmy się z siostrą Iwoną, w 1965
roku, to jeszcze twardo obstawała
przy Warszawie – opowiada nam
pan Sławomir. Dodaje, że rodzice
wiązali swoje życie z najbliższymi okolicami Warszawy. Wpłacili
już nawet na mieszkanie w Pruszkowie, mieli je otrzymać w ciągu

Życie na wsi
Po przeprowadzce do Jeziorka małżonkowie Bieleccy zaczęli
wspólnie gospodarzyć.
Na początku lat 70. Jerzy zrobił papiery mistrzowskie w ślusarstwie i zaczął prowadzić kuźnię.
W jego rodzinie tradycje rzemieślnicze miały głębokie korzenie.
W swojej pracowni Jerzy wytwarzał przedmioty codziennego
użytku, ale też artystyczne zdobienia bram i płotów, wiele miał
zamówienia na wózki tzw. „dwukółki”. W kuźni miał pomocnika
ze Skowrody. Niektórzy wołali
na niego „Bliźniok”, bo wszystko
robili razem.
Żona Jerzego, Zofia, pracowała wówczas w miejscowej zlewni

mleka. Małżonkowie uprawiali
razem ziemię. W obejściu mieli też m.in. króliki, nutrie i gołębie, ale największą życiową pasją
Jerzego były pszczoły. Zapowiadał, że po przejściu na emeryturę
odda się ich hodowli na dobre i
obietnicę swą spełnił. W szczytowym momencie miał 60 pni.
– Zawsze mówił do mnie: ty
patrz, ucz się, co będziesz na stare
lata robił? – wspomina Sławomir
Bielecki. – Wtedy nie miałem do
tego serca, dużo czytałem, mogłem się mądrzyć, ale jak trzeba
było coś zrobić, to się zaczynał
kłopot. Ale ja to będę kontynuował, już udało mi się odbudować
15 pni – zapowiada syn.
wszystko zaczęło się
od sztandaru
Jerzy Bielecki miał też duże zasługi w reaktywowaniu jednostki
OSP w Jeziorku, której to był prezesem w latach 1997-2003.
W końcówce lat 90. miejscowa
straż przeżywała poważny kryzys
i groziła jej likwidacja. Wówczas
Jerzy skrzyknął najstarszych strażaków i postanowili coś z tym zrobić. Wszystko zaczęło się jednak
od sztandaru, z którym wiąże się
osobliwa historia.
Mianowicie jego fundatorką była zamożna ciotka Jerzego
z Warszawy, Teodozja. Była ona
bezdzietną wdową, która po mężu
Bolesiu, pracującym przez całe życie w ambasadzie amerykańskiej,
otrzymywała wysoką emeryturę.
Znaczną jej część przeznaczała
zwykle na działalność dobroczynną lub cele religijne. Dołożyła się
do pokrycia wieży kościoła na Żoliborzu, wspierała ofiary powodzi we Wrocławiu i uciekinierów
z Rwandy. Przekazała też dużą darowiznę na budowę nowej bazyliki w Licheniu. Jerzy Bielecki namówił ją, by ufundowała sztandar
dla OSP Jeziorko.
– Dzięki tym staraniom bardzo przyczynił się do odbudowy
jednostki, która była już osłabiona, ale udało się ją przywrócić do
życia – mówi nam obecny Robert
Basiński, prezes OSP Jeziorko.
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Sztandar pobłogosławił papież Jan Paweł II podczas wizyty w Łowiczu w 1999 roku. Od
tej pory jest dumą strażaków z Jeziorka.
Pijalnia
w Jeziorku
Z tym, że Jerzy Bielecki bardzo szybko wcielał pomysły w życie, wiąże się jeszcze jednak historia. Pewnego razu, gdy poszedł
na piwo do niedalekiego Kocierzewa, stwierdził, że w Jeziorku
też jest potrzeba, by powstało takie miejsce spotkań. Z realizacją
pomysłu nie czekał długo. W ciągu miesiąca pijalnia była gotowa.
Utworzył ją w wydzielonym pomieszczeniu w swojej kuźni. Prowadził ją z pomocą syna przez kolejne 3 lata.
Mister prowizorka
Jak opowiadają nam wnuczka
i syn Jerzego Bieleckiego, był on
człowiekiem czynu. – Zawsze
o nim mówiłem, że był takim „korporacyjnym dzieckiem”. Załóżmy,
że jest grupa ludzi, którzy nie mają
pomysłu, to on był dla nich inicjatorem działań – mówi syn.
– Dla niego nie było rzeczy niemożliwych, choć z ich dokończeniem bywało już nieco gorzej...
– śmieją się z tego oboje.
Wnuczka Ala wspomina, że
dziadek był mistrzem prowizorycznych rozwiązań. – Trwają
one do dziś, choć gdzieniegdzie
kable z prądem są na wierzchu.
Ale wszystko działa – zapewnia
wnuczka.
Z kolei jej tata widzi w córce
taką pozytywną zawziętość, którą odziedziczyła – jak sądzi – właśnie po swoim dziadku. Na dowód
opowiada, że kiedy była młodsza
i zamarzył się jej karmnik dla ptaków, to pewnego razu postanowiła
zostawić w całej kuźni dziadka sugestywne kartki z napisem „karmnik”. Po 2 latach dziadek się ugiął
i zrobił go dla wnuczki.
drzewo genealogiczne
Jak opowiada nam Sławomir
Bielecki, któregoś dnia w Jeziorku pojawił się nieznany mężczyzna, który pytał o Bieleckiego.
Szybko okazało się, że ich dziadkowie byli rodzeństwem. Jerzy
Bielecki zapragnął wówczas poszukać korzeni rodu Bieleckich.
Zaczął jeździć, szukać i rozpytywać. – Dokopał się do około
140 Bieleckich, żywych i martwych – opowiada nam jego syn.
Dla każdej z tych osób założył
kopertę, do której gromadził informacje.
dużo jeździł rowerem
Jerzy Bielecki bardzo lubił jeździć rowerem. – Wyruszał z Jeziorka. W połowie drogi, w Nieborowie, spotykali się z wujkiem
z Bełchowa i wspólnie pokonywali około 120 kilometrów i się rozjeżdżali do siebie – opowiada nam
Sławomir Bielecki. Dodaje, że
największy dzienny przejazd taty
wynosił 195 kilometrów.
Skończyłby 80 lat
Choroba przyszła do niego niespodziewanie. Początkowo lekarze myśleli, że przeszedł udar, jednak ostateczna diagnoza ujawniła
nowotwór. Przeszedł operację, po
której dostał skierowanie na radioterapię. Leczenie bardzo go osłabiło. Wyszedł jednak z tego. Był
nawet czas, że czuł się lepiej. Choroba postąpiła w ciągu jednego
miesiąca. Zmarł 13 marca 2017
roku. W sierpniu skończyłby 80
lat.
Jego ciało spoczywa na cmentarzu w Kocierzewie Południowym.
aa
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silnym przeżyciem, że kobieta wyparła go z pamięci. Śledząc na stronie Łowickiego Wehikułu Czasu
widoki miasta przypomniała sobie
dramatyczne chwile z dzieciństwa
i pomyślała, że – pomimo upływu
czasu – chciałaby podziękować
swojemu wybawcy.
Może ktoś z czytelników NŁ
słyszał o tym wydarzeniu i pomoże w uzupełnieniu faktów? Chodzi o ustalenie kim był wybawca dziecka, a jeśli żyje – poznanie
szczegółów owej historii z jego relacji. Osoby posiadające wiedzę w
tej sprawie proszone są o kontakt z
nami poprzez adres redakcja@lowiczanin.info lub pod tel. 500-105817.
opr. mwk

jechali z Łowicza przed laty, ale za
nim tęsknią, z radością wracają do
znanych miejsc, nawet wirtualnie.
Strona powstała jako grupa na
Facebooku w czerwcu br. Pisaliśmy o tym w Nowym Łowiczaninie, w związku z prezentowanym
unikalnym filmem o Bożym Ciele
w Łowiczu sprzed ponad pół wieku, zachęcając do zajrzenia do Łowickiego Wehikułu Czasu. Jego
autorem był Tadeusz Rutkowski.
Na kanwie tych wspomnień, jedna z internautek (imię i nazwisko

znane redakcji) przywołała dramatyczne wydarzenie ze swego życia,
które miało miejsce na początku lat
60. XX wieku. Mając nieco ponad
5 lat, późnym popołudniem, bawiła się w rejonie tzw. łąk Niebudka
przy ul. Kaliskiej. Nie mogąc nadążyć za starszymi dziećmi, zawędrowała na miejsce budowy jednego
z obiektów ówczesnych Zakładów
Przemysłu Owocowo-Warzywnego (obecnie Agros Nova przy ul.
Sikorskiego). Chcąc ominąć błoto, dziewczynka weszła na świeżo

wylany fundament i zaczęła się zapadać w beton. Gdy spostrzegła, że
jest w pułapce, zaczęła krzyczeć,
ale nie była to część miasta nie
była wówczas uczęszczana przez
przechodniów. Po latach nie pamięta dokładnie, co działo się dalej. Historia zakończyła się szczęśliwie, ponieważ przechodzący
obok budowy mężczyzna zorientował się co się dzieje. Wydostał
on dziecko i prawdopodobnie uratował mu życie. Dziś dorosła kobieta pamięta jedynie, jak niósł ją
na rękach do jej domu. Pamięta też płacz mamy, gdy ją myła
z betonu. Na pewno była świadoma jak tragicznie historia mogła
się zakończyć. Wypadek był tak

w tej rubryce zamieszczamy
fotografie noworodków, które
w dniach poprzedzających wydanie
tego numeru tygodnika urodziły się
w szpitalach w Łowiczu i w Głownie,
wraz z datą i godziną tej szczęśliwej
dla rodziców chwili. jeśli wasze
dziecko urodziło się w tych dniach
w jakimś innym szpitalu – prosimy,
przyślijcie nam fotografię i dane
(redakcja@lowiczanin.info) – także z
przyjemnością je zamieścimy.

Wojtek Stępniewski
ur. 31.08.2017 r., godz. 00.00, dł.
53 cm, waga: 3.100 g, syn joanny
i jarosława, zam. Łowicz

zuzanna Szczepaniak
ur. 31.08.2017 r., godz. 13.15,
dł. 50 cm, waga: 3.000 g, córka
patrycji i Marcina, zam. rząśno

zosia Piątkowska ur. 2.09.2017 r.,
godz. 20.00, dł. 55 cm, waga
3.249 g, córka Agnieszki i Michała,
zam. Stryków

Antoni Górajski ur. 3.09.2017 r.,
godz. 12.25, dł. 53 cm, waga
3.160 g, syn katarzyny i piotra,
zam. Skierniewice

Julian Jakub Krysztofczyk
ur. 5.09.2017 r., godz. 8.20,
dł. 53 cm, waga 3.330 g, syn
justyny i kamila, zam. Głowno

Filip Wasielewski ur. 5.09.2017 r.,
godz. 11.55, dł. 56 cm, waga
3.640, syn katarzyny i Łukasza,
zam. kutno

Nadia zuchora ur. 5.09.2017 r.,
godz. 13.23, dł. 53 cm, waga 3.110
g, córka dagmary i Michała, zam.
Głowno

Cyprian Bińkowski ur. 6.09.2017
r., godz. 6.15, dł. 51 cm, waga
3.310 g, syn patrycji i damiana,
zam. Sójki parcel

Alicja Wiśniewska, ur. 8.09.2017
r., godz. 21.25, dł. 57 cm, waga
4.200 g, córka karoliny
i bartłomieja, zam. Skierniewice

Paweł Szczepanik ur. 9.09.2017
r., godz. 12.50, dł. 60 cm, waga:
4.300 g, syn Anety i Łukasza, zam.
Mysłaków

Alicja Graczyk ur. 10.09.2017
r., godz. 14.40, dł. 50 cm, waga:
2.720 g, córka karoliny
i wojciecha, zam. Szczudłów

Amelia Klepczarek ur. 11.09.2017
r., godz. 18.10, dł. 56 cm, waga:
3.400 g, córka Marty
i przemysława, zam. kiernozia

maja Wierucka, ur. 11.09.2017
r., godz. 20.10, dł. 60 cm, waga
4.500 g, córka edyty i Mariusza,
zam. Głowno

Nadia Gajda ur. 11.09.2017 r.,
godz. 22.30, dł. 54 cm, waga:
3.140 g, córka Magdaleny i karola,
zam. nowe Grudze

Kacper miksa, ur. 13.09.2017 r.,
godz. 4.05, dł. 55 cm, waga 3.610
g, syn Marty i Łukasza, zam. rawa
Mazowiecka

Róża Głogowska, ur. 16.09.2017
r., godz. 9.53; dł.59 cm; waga
3.740 g; córka darii i Marcina;
zam. waliszew

Daria Wacławiak, ur. 16.09.2017
r., godz. 20.50, dł. 56 cm, waga
3.660 g, córka ewy i Łukasza,
zam. rogóźno

zuzanna Dudek, ur. 17.09.2017
r., godz. 10.20; dł. 55 cm; waga
3.600 g; córka bogumiły
i Arkadiusza; zam. domaniewice

maria Okraska, ur. 17.09.2017
r., godz. 11:25, dł. 53 cm, waga
3.200 g, córka Malwiny i piotra,
zam. jerzewo

Gabrysia marczak, ur.
18.09.2017 r., godz. 8.20; dł. 54
cm; waga 3.090 g; córka emili
i bogdana; zam. Aleksandrówka

zosia Krzeszewska ur.
18.09.2017 r., godz. 17:10, dł. 56
cm, waga: 3.300 g., córka kamili
i Michała, zam. Łowicz

Stasio zdunik ur. 19.09.2017 r.,
godz. 3:00, dł. 53 cm, waga: 3.050
g., syn katarzyny i Artura, zam.
Łowicz

Franciszek Janicki ur.
19.09.2017 r., godz. 12:20, dl. 58
cm, waga: 3.800 g., syn Agnieszki
i pawła, zam. Łowicz

Lena Pikulska ur. 19.09.2017
r., godz. 23:10, dł. 58 cm, waga:
3.900 g., córka katarzyny i
Grzegorza, zam. popów

Kto pamięta wypadek sprzed lat?
Ciesząca się coraz większą popularnością grupa na Facebooku
„Łowicki Wehikuł Czasu” skłania
wiele osób do refleksji, wspomnień,
dyskusji i wymiany spostrzeżeń.
Udostępniane są na niej zdjęcia archiwalne dotyczące Łowicza i okolic. Czasem są to zdjęcia już znane,
publikowane, ale pojawiają się też
fotografie nieznane, wydobywane z
rodzinnych archiwów.
Stare fotografie zamieszczają tam łowiczanie mieszkający
w mieście, a także tacy, którzy wy-

Witamy
wśród nas
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Ludzie
Afryka | nastolatka na misjach w rwandzie

Spełnione marzenie o Czarnym Lądzie

toMaSz
MatuSiak
tomasz.matusiak@lowiczanin.info

Wszystko zaczęło się od tego,
że jako pięcioletnia dziewczynka
przypadkiem obejrzała w telewizji jakiś program o Afryce, dzięki czemu postawienie stóp na tym
kontynencie stało się jej marzeniem. – Rodzice myśleli, że to taki
zwykły, dziecinny pomysł, jakich
miałam wiele – wspomina tamte czasy bohaterka tego artykułu.
– Mówili: „Tak, tak, dziecko, kiedyś pojedziesz!”. Muszę jednak
przyznać, że kiedy już na poważnie zaczęłam myśleć o wyjeździe
na misje, to rodzice bardzo mnie
w tym wspierali i gdyby nie oni,
na pewno bym się nie odważyła.
Mama trochę obawiała się o moje
zdrowie, te wszystkie szczepienia
i lista występujących tam chorób
kosztowały ją niemało stresu, ale
wiedziała, że to moje marzenie.
Największą przeszkodą dla zrealizowania planu już w tym roku
był fakt, że Michalina jest niepełnoletnia, co uniemożliwia taki
wyjazd z ramienia większości
fundacji. Szukając oferty natrafiła jednak na prowadzoną przez
księży pallotynów Fundację „Salvatti”, w której otrzymała szansę. Od października ubiegłego
roku, raz w miesiącu, brała udział
w trzydniowych kursach przygotowawczych. Poznała tam księży
misjonarzy i doświadczonych wolontariuszy, którzy dbali zarówno
o praktyczne, jak i duchowe przygotowanie do tej służby. 3 sierpnia
wyjazd stał się faktem. Michalina, wraz z szóstką koleżanek poznanych na kursach, wyleciała
z Polski, by, po kilku przesiadkach, wysiąść na lotnisku w Kigali. – Pierwszy widok mnie zdziwił
– przyznaje. – Od dziecka jesteśmy
przyzwyczajeni do takiego obrazu, że Afryka to tylko prymitywne wioski. Tymczasem widziałam
normalne lotnisko, z całą infrastrukturą, normalnie ubranych pasażerów z walizkami i ludzi z obsługi. W czasie całego miesiąca,
który tam spędziłam, poznałam
różne oblicza tego kraju.
umuzungu wśród
czarnych dzieci
Wraz z dwiema koleżankami
Michalina została zakwaterowana u księży pallotynów na przedmieściach Kigali, gdzie czekały
kwatery przygotowane dla wolontariuszy. Miała tam wszystko, czego potrzebowała, także dostęp do
internetu, aby być w kontakcie
z rodziną. Jej posługa nie odbywała się jednak w jednym miejscu.

Polegała na prowadzeniu zajęć dla
dzieci w przedszkolu sióstr pallotynek, ale też na przemieszczaniu
się po różnych miejscach „Kraju
tysiąca wzgórz”.
Prowadzenie zajęć dla dzieci było dla Michaliny zupełnie
nowym doświadczeniem, a tu
chodziło jeszcze o dzieci, które
jeszcze nie mówią dobrze po angielsku (jest to język urzędowy,
ale nieużywany w domach na co
dzień). Sama jednak przyznaje, że
jest to coś, co pokochała, a uśmiechy na twarzach dzieci to najlepsze wynagrodzenia za wykonaną pracę. – Dzieci w przedszkolu
bardzo żywo i radośnie reagowały na każde moje pojawienie się
w sali, od razy krzyczały: „Umuzungu! Umuzungu!” (słowo to
w ich języku oznacza białego
człowieka) – wspomina Michalina. – Nie można było jednak tak
po prostu zacząć od rozdawania
cukierków, bo takie postępowanie
od małego uczy ich żebrania od
białych. Trzeba było zrobić jakiś
konkurs. Nawet jeśli i tak wszyscy potem tego cukierka wygrali, to mieli jednak poczucie, że
to zasłużona nagroda, a nie prezent. Głównie uczyliśmy je angielskiego, było też sporo zajęć
manualnych i zabaw, takich jak
i w naszych przedszkolach. Ważnym elementem było też przygotowywanie ich na zmiany technologiczne i cywilizacyjne, jakie,
miejmy nadzieję, czekają ten podnoszący się z biedy kraj.
Przykładem, jaki podała nam
Michalina, były zabawy w rysowanie czy wycinanie z papieru pociągów. Kolej, jako środek
transportu, ma być w Rwandzie
dopiero wprowadzana, większości
dzieci pojęcie „pociąg” na razie
nic nie mówi, a przecież może to
powodować dla nich zagrożenie.
drogami bez latarni
Skoro już o bezpieczeństwie mowa – drugim głównym zadaniem wolontariuszy
było edukowanie dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drogach,
a zwłaszcza noszenia elementów odblaskowych, które rozdawali – dzieci chętnie je przyjmo-

Są jeszcze miejsca,
gdzie dzieci boją się
białych, ponieważ są
straszone tym,
że są oni
porywaczami.

MichAlinA STeFAńSkA

Michalina Stefańska, 17-letnia uczennica
Pijarskiego LO w Łowiczu, zrealizowała
w sierpniu swoje wakacyjne marzenie.
Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego,
gdyby nie to, że spędziła te wakacje w Rwandzie,
jako wolontariuszka misyjna. Jak sama mówiła
nam po powrocie – pojechała tam nauczać innych,
ale jeszcze więcej sama nauczyła się od nich.

michalina i jej podopieczni z przedszkola. Młoda wolontariuszka mówiła nam, że radość dzieci i ich czułość
to najlepsza nagroda za misje.

wały jako błyszczący podarunek,
na początku jednak nie wiedziały
do czego one mogą służyć. A wypadków z udziałem pieszych jest
w Rwandzie bardzo dużo, z tego
względu, że poza miastami drogi
są na ogół nieoświetlone.
– Może nie ma tam tak wielu samochodów prywatnych, bo
dla wielu mieszkańców to wciąż
zbyt duży wydatek, kursuje natomiast mnóstwo autobusów oraz
mototaxi, czyli motocykli, mogących zabrać jednego pasażera.
Takie jednośladowe taksówki są
bardzo praktyczne, bo jeżdżą one
przez cały czas i można je łapać
jak autostop. Gorzej jest z autobusami, które jeżdżą „jak chcą i kiedy chcą”, coś takiego jak rozkład
jazdy jest tam fikcją, czasem trzeba czekać po 5 godzin.
Skoro już mowa o podróżach
po Rwandzie, nie są one łatwe
– nawet jeśli odległość mierzona
w kilometrach nie wydaje się daleka, to drogi są w fatalnym stanie, poza tym biegną przez górzysty teren. Dla miejscowych to
nie jest problem, bo oni w zasadzie nigdy się nie śpieszą. – Jak
się z kimś tam umawiasz na godzinę 10.00, to prawdopodobnie
przybędzie po południu – mówi
Michalina. – Początkowo nie
mogłam się do tego przyzwyczaić, kosztowało mnie to dużo
nerwów, bo nie lubię godzinami
czekać w miejscu. Z czasem jednak przyzwyczaiłam się. Może
to my w Europie przesadzamy
z tym ciągłym pośpiechem?

Wyjazdy pokazywały jak duże
są dysproporcje w rozwoju stolicy, a wiosek na prowincji. Dzieci
z wiosek często w ogóle nie mówiły po angielsku. Chcąc im wytłumaczyć czym są i do czego
służą odblaskowe opaski, wolontariusze uczyli się na pamięć gotowych formułek w rdzennym języku mieszkańców. Są jeszcze
miejsca, gdzie dzieci boją się białych, ponieważ są straszone tym,
że są oni porywaczami albo ludożercami. – Ogólnie jednak wszędzie czuliśmy się bezpiecznie
– mówiła nam Michalina. – Nawet
jak się trafił gdzieś jakiś człowiek
wrogo do nas nastawiony i agresywny, zaraz dwudziestu innych
stawało w naszej obronie.
Oprócz tych dwóch głównych
zadań, wolontariusze wykonywali
też wszelkie inne czynności, które były akurat potrzebne, pomagali na przykład w ośrodku zdrowia.
Zajmowało to większość czasu,
chociaż były też dni wolne – można się było wtedy wybrać na wycieczkę, na przykład do muzeum.
nawracać ich
nie trzeba
Pojęcie „misja” często kojarzy
się z ewangelizacją – oczywiście
duchowni misjonarze zajmują się
także i tym, ale trzeba pamiętać,
że obecnie przeszło 93% ludności Rwandy to chrześcijanie i to
chrześcijanie wierzący głęboko.
Michalina mogła się o tym przekonać chodząc tam do kościoła. – Do kościoła chodzą prawie

wszyscy – opowiadała. – Od razu
widać, że nie są tam dlatego, że
tak wypada, że tak się przyzwyczaili czy ktoś im kazał. Nie, oni
przychodzą na mszę świętą, bo
naprawdę wierzą, całym sercem.
Wszyscy śpiewają, tańczą i cieszą się. Może tylko kiedy wchodzi „umuzungu” wszystkie oczy
na chwilę obracają się na niego
z zainteresowaniem czy zdziwieniem, ale zaraz potem znów wracają do swojego gorącego wielbienia Boga.
Zdziwiliby się ci, którzy uważają, że kościół musi być wysoką, strzelistą i zdobioną budowlą,
bo w Rwandzie jest to zwyczajny
z zewnątrz budynek, który w środku ma tylko ołtarz. Msza święta trwa najczęściej 2-3 godziny,
a w czasie świąt nawet 5-6 godzin.
Codzienne życie
rwandy
Kiedy Michalina obserwowała
mieszkańców Rwandy, miała wrażenie, że mimo poważnych problemów i wielu przeżytych traum,
wyglądają oni na szczęśliwych.
– Dzieci chodzą na ogół boso albo
w pozdzieranych butach, zniszczonych ubraniach kiepskiej jakości, a mimo to na ich twarzach
stale widać uśmiechy – opowiada
Michalina. – Widziałam może ludzi chudych, to znaczy wyglądających na lekko niedożywionych,
ale nie trafiłam na bardzo zagłodzonych. Ratunkiem dla wielu
głodnych są na pewno wszędzie
rosnące owoce, na przykład ba-

nany, marakuje, śliwki japońskie.
Swoją drogą są one pyszne, najlepsze jakie kiedykolwiek jadłam.
– Wszędzie jest mnóstwo dzieci. Normalnym widokiem jest idąca ulicą kobieta, z trójką dzieci biegających wokół niej, z czwartym
niesionym w chuście na plecach,
a w dodatku jeszcze z dzbanem
niesionym na głowie. Problemem
społecznym jest niestety fakt, że
dzieci są bite, nawet w niektórych
przedszkolach czy szkołach, chociaż jest to zakazane. Nikt tam nie
mówi o równouprawnieniu płci.
Czasami taka obładowana kobieta
idzie w towarzystwie mężczyzny,
ale nie może liczyć, żeby on pomógł jej coś nieść. Miałam wrażenie, że większość mężczyzn
udaje, że pracuje, podczas gdy
wszystko robią kobiety. Robotnicy
zrywali się do pracy, kiedy zobaczyli aparat fotograficzny.
Idąc do sklepu w Rwandzie nie
ma sensu układać sobie listy zakupów – i tak trzeba będzie wybierać z tych towarów, które akurat będą dostępne, a przewidzenie
tego jest raczej niemożliwe. Z jednej strony asortyment i zróżnicowanie produktów na półkach jest
duże, ale wiele rzeczy sprowadzane jest tylko w liczbie dosłownie
kilku sztuk.
Rewolucji
technologicznej
w pełni jeszcze nie widać, co najwyżej jej przebłyski. Mieszkańcy
często mają już telefony komórkowe, chociaż są to modele, które
w Polsce były w użyciu 15 czy 10
lat temu. Komputery w domach
prywatnych są rzadkością, ale są
placówki i instytucje, w których
można korzystać z dostępu do internetu.
Zdaniem Michaliny, na Rwandę
można patrzeć z nadzieją. Widać,
że jest to kraj podnoszący się z wojennej ruiny, na razie jeszcze zacofany ekonomicznie i technologicznie, ale przyjazny. Nie rzuciły się jej
w oczy nawet żadne przejawy agresji pomiędzy Tutsi a Hutu (których
dość łatwo rozróżnić po budowie
ciała), choć ludzie mają w pamięci ten trudny do opisania koszmar
wojny domowej (w pierwszej połowie lat 90.), a na ulicach często widać inwalidów czy ludzi z dużymi
bliznami. – Nawet jeśli tak naprawdę mają do siebie ukrytą urazę czy
żal, czego nie można wykluczyć, to
potrafią żyć obok siebie i normalnie rozmawiać.
– Można się tam uczyć optymizmu – mówi Michalina. – Ja,
dla której wielkim problemem
wydawało się czasami wstać do
szkoły, kiedy chciało mi się spać,
spędziłam ten miesiąc wśród ludzi, którzy naprawdę mają problemy, a mimo to cieszą się życiem. To była piękna przygoda,
którą chcę przeżyć jeszcze raz.
Już zapisałam się na przygotowanie do kolejnego wyjazdu za rok,
nie wiem jeszcze czy do Rwandy,
czy też do innego kraju afrykańskiego. Teraz muszę się z powrotem przestawić na mój normalny
tryb życia, bo wróciłam na dzień
przed rozpoczęciem roku szkolnego. Właściwie to wróciło moje
ciało, bo mam wrażenie, że duchem jeszcze jestem tam. 
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Siostra Dariana Jasińska ze zgromadzenia Sióstr misjonarek
Świętej Rodziny była gościem niedzielnej mszy i pikniku.

Siostra elwira Kruszewska i dzieci z przedszkola „u Bolesi”
uświetniały niedzielną mszę radosnym śpiewem.

Łowicz | niedziela Misyjna w kościele Świętego ducha

Pomoc dla Kenii
Niedziela, 17 września, została w kościele
Świętego Ducha w Łowiczu poświęcona misjom.
Z tej okazji parafię odwiedziła siostra misjonarka
z Kenii, zaś po nabożeństwie odbył się piknik
z kwestą i loterią fantową.
Msza święta o godz. 12 została odprawiona w intencji rozpoczętego roku przedszkolnego
2017/2018 w Diecezjalnym Niepublicznym Przedszkolu DiecereklAMA

zji Łowickiej im. bł. Bolesławy
Lament, które prowadzą siostry
ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Podczas
mszy, siostra Dariana Jasińska,

należąca do wspomnianego zgromadzenia, opowiedziała o swojej
pracy na misji w Kithatu w Kenii.
Jest na nich już 16 lat.
Ponieważ uczestnikami mszy
były dzieci, to siostra opowiedziała o codzienności ich afrykańskich rówieśników, w taki
sposób, by mogły ją lepiej zrozumieć. Mówiła, że dzieci w Kenii
podobnie jak one chcą się bawić,
nie mają jednak takich wspaniałych zabawek, a ich zabawkami

są szmaciane piłki lub lalki wykonane ze skórek po bananach.
Tłumaczyła też dzieciom, że
ich afrykańscy rówieśnicy niewiele mają okazji, by najeść się
do syta, a ryż trafia do ich misek tylko od święta. Nie wszystkie dzieci mogą też chodzić do
szkoły.
Zakonnice prowadzą ośmioletnią szkołę z oddziałami przedszkolnymi dla 360 dzieci, a także
ośrodek zdrowia. Niebawem ma
też powstać centrum dziecięce,
działające podobnie do naszych
Domów Dziecka. Obejmie ono
opieką około 100 dzieci: niektóre będą pod opieką dzienną, zaś
inne zamieszkają w nim razem
z siostrami. Do wsparcia tego

AGnieSzkA AnToSieiwcz

AGnieSzkA AnToSieiwcz

AGnieSzkA AnToSieiwcz

Aktualności

Długa kolejka ustawiała się po los w dobroczynnej loterii fantowej.
uzyskany z niej dochód zostanie przekazany na rzecz misji w kenii.

dzieła zachęcał ks. proboszcz
Władysław Moczarski z parafii Świętego Ducha. – Aż trudno
sobie wyobrazić, że mamy XXI
wiek, a dzieci umierają – mówił
podczas mszy świętej.
Na terenie przy parafii przygotowany został piknik integracyjno-misyjny, z którego całkowity
dochód zostanie przeznaczony
na rzecz misji w Kenii. Z powodu deszczu część atrakcji została
przeniesiona do pobliskiej świetlicy Caritas. Odbyła się w niej
m.in. loteria fantowa oraz zabawa
integracyjna dla dzieci.
– Takie pikniki, jak ten dzisiejszy, integrują ze sobą całe środowisko przedszkolne. Poza tym, to
dobra okazja, żeby pomóc. Każ-

dy rodzic daje od siebie podwójnie: funduje fanty na loterię, a potem sam dodatkowo kupuje losy
– mówi nam pani Aleksandra,
mama dwójki dzieci uczęszczających do przedszkola „U Bolesi”.
Przy stosiku zatytułowanym
„Misyjne babeczki” wypieki
w formie cegiełek sprzedawała Władysława Miziołek z parafialnej wspólnoty Rodzina Misyjna bł. Bolesławy Lament.
– U nas tyle tego wszystko jest,
a tam dzieci nie mają co jeść –
mówiła nam, wskazując na babeczki i ciastka upieczone przez
członkinie wspólnoty.
Fanty na loterię i jako cegiełki
przekazały też m.in. twórczynie
ludowe i sponsorzy.
aa
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Kultura
Łowicz | rusza ankieta Łok

Dwie największe
imprezy plenerowe
w naszym mieście,
czyli Dni Łowicza
i Księżackie Jadło, już
za nami. Sami mogliśmy
wybierać artystów,
którzy na nich zagrali.
Już teraz można zgłaszać
propozycje koncertów
na przyszły rok.

ArchiwuM nŁ

Wybierzemy artystów
na imprezy plenerowe

Na koncercie Dawida Kwiatkowskiego na Dniach Łowicza bawiły się
tłumy młodych ludzi.

Łowicz | biblioteka Miejska

Ebooki związane
z Piłsudskim
Osiem bezpłatnych
ebooków, tym razem
związanych z postacią
marszałka Józefa
Piłsudskiego, przygotowała
Biblioteka Miejska
w Łowiczu. Można je pobrać
bezpośrednio ze strony
internetowej biblioteki.
To kolejne wydawnictwa, które w tej formie można pobrać
na czytniki ebooków bądź komputery. Redaktorką jest – tak samo,
jak poprzednich – Karolina Wanda Rutkowska. Biblioteka bezpłatnie udostępniła do tej pory wersje
elektroniczne m.in „Kalendarza
Ziemi Łowickiej na rok 1910”,
„Roczniki miasta Łowicza pisane
w latach 1648-59” przez Andrzeja
Kazimierza Cebrowskiego, „Notatki Jeńca z Dänholmu i zamku
Celle” oraz „Księżanka Zocha:
powieść z życia włościan Księstwa Łowickiego” Karola Rybackiego oraz „Guziki w literaturze”
Zbigniewa Kostrzewy. Impulsem
do wydania ebooków związareklAMA

nych z postacią Józefa Piłsudskiego było ustanowienie przez Sejm
RP roku 2017 Rokiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego – w uznaniu
jego wielkich zasług dla Polski
oraz w związku z przypadającą
w tym roku 150. rocznicą urodzin
marszałka oraz ze zbliżającym się
stuleciem odzyskania niepodległości. – Postanowiliśmy w taki
sposób włączyć się w obchody
Roku Piłsudskiego oraz upamiętnić też mijającą kolejną rocznicę
Cudu nad Wisłą – dowiedzieliśmy
się w bibliotece.
Ebooki zostały opracowane
na podstawie oryginalnych wydawnictw
zdigitalizowanych
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Józefa Piłsudskiego
w Łodzi. Pliki są do ściągnięcia
w 4 różnych formatach (pdf,
azw3, epub, mobi), przystosowanych do różnych rodzajów czytników. Formatem najbardziej przyjaznym do korzystania z niego
na komputerze jest plik pdf. Pliki
można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej biblioteki, są w zakładce „nasze publikacje”. mak

Łowicz

Konkurs
fotograficzny
„Cztery
pory roku”
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu przypomina, że do
20 października zgłaszać można zdjęcia do Ekologicznego
Konkursu
Fotograficznego
pod nazwą „Cztery pory roku
w przyrodzie powiatu łowickiego”. Jest on adresowany do
uczniów gimnazjów i szkół
średnich.
Konkurs ma na celu pokazanie piękna przyrody w różnych
porach roku, przy czym jeden
uczestnik może zgłosić tylko dwa
samodzielnie wykonane zdjęcia
w formacie 20x30 cm.
Konkurs został ogłoszony jeszcze w marcu, aby młodzież miała
dużo czasu na robienie zdjęć. Teraz o nim przypominamy, ponieważ nie wpłynęło jeszcze żadne
zgłoszenie, a przełom lata i jesieni może być ciekawy dla amatorów fotografowania.
Rozstrzygnięcie
konkursu
i wręczenie nagród planowane
jest w listopadzie.
mwk

Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku Łowicki Ośrodek Kultury po raz pierwszy przeprowadził plebiscyt, w którym poprosił
mieszkańców o wybór artystów
na imprezy plenerowe w naszym
mieście. Najwięcej głosów zdobył Dawid Kwiatkowski, a na
jego koncercie na Dniach Łowicza bawiły się tłumy młodych ludzi. Udało się zaprosić też kilku
innych spośród wybranych wykonawców. A ŁOK udowodnił, że
nie rzuca słów na wiatr i szanuje
wybory mieszkańców.
Właśnie ruszyła druga edycja ankiety, w której możemy
zgłaszać propozycje koncertów
na 2018 rok. Każda osoba może
wysłać tylko jedno zgłoszenie
i zaproponować 3 wykonawców.
Ankietę znajdziecie na stronie lok.
art.pl.
Głosowanie potrwa do 15 października.
aa

Łowicz | podsumowanie projektu

Będzie śpiew
i głośne czytanie
Muzeum w Łowiczu
zaprasza wszystkich
zainteresowanych
na podsumowanie
realizowanego
przez nie projektu
„To ci śliczności...”.
Głównym tematem projektu jest strój łowicki w kontekście
twórczości Władysława Stanisława Reymonta, którego rok właśnie obchodzimy.
Uroczystość planowana jest 29
września, na godz. 12.00, w gmachu muzeum. W programie znalazła się prezentacja pieśni ludo-

Łowicz | konferencja w muzeum

Przypomnienie o ojcu
polskiego sądownictwa
Postać Stanisława Pomian-Srzednickiego będą chcieli
przypomnieć i przybliżyć organizatorzy konferencji naukowej
zaplanowanej na 27 września
w gmachu Muzeum w Łowiczu.
25 sierpnia minęła setna rocznica mianowania tego wybitnego prawnika na stanowisko
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w Polsce, tworząc

podwaliny niezależnego sądownictwa w odradzającej się Rzeczypospolitej. Funkcję sprawował do przeniesienia w stan
spoczynku w 1922. Ostatnie kilka lat życia spędził w Piotrkowie
Trybunalskim, będąc tam znanym społecznikiem.
Organizatorami łowickiej konferencji są Fundacja im. Stanisława
Pomian-Srzednickiego

ŁOK | dofinansowanie z piSF

97 tys. zł na drugą
salę kina Fenix
Polski Instytut Sztuki
Filmowej przekazał
97 tysięcy złotych
na uruchomienie drugiej
sali łowickiego kina Fenix
w stylu art house.
Kameralna sala ma zostać urządzona w pomieszczeniu ośrod-

ka po filii Biblioteki Miejskiej
– o czym już pisaliśmy na łamach
NŁ. Filia z kolei ma zostać przeniesiona na ul. Zduńską.
Jak mówi nam dyrektor ŁOK
Maciej Malangiewicz, z pracami nad adaptacją drugiej sali kina
Fenix ośrodek będzie mógł ruszyć po wyprowadzce biblioteki i opróżnieniu pomieszczenia.

wych oraz czytanie fragmentów
„Chłopów” przez Zespół Śpiewaczy Ksinzoki i uczniów ZSP nr 3
im. Wł. St. Reymonta w Łowiczu,
a także pokaz tkania na warsztacie tkackim. Wcześniej, w ramach
projektu, zostały przeprowadzone
cztery lekcje muzealne z warsztatami dotyczące tkaniny i stroju łowickiego, a także warsztaty tkackie z przędzenia na kołowrotku.
Uruchomiono też dwa warsztaty
tkackie znajdujące się w zbiorach
muzeum.
Projekt jest dofinansowany
przez Łódzki Dom Kultury, w ramach obchodów Roku Reymonta
w województwie łódzkim.
tm

z Łodzi oraz łowicki Klub Gazety Polskiej. Wśród zaproszonych
referentów konferencji są ks. kan.
Paweł Stachecki, Agnieszka Battelli (praprawnuczka Stanisława
Pomian-Srzednickiego), Andrzej
Korytkowski (prezes fundacji jego
imienia) i Tomasz Matuszak. Będzie też część artystyczna z koncertem piosenek i wierszy patriotycznych w wykonaniu Agnieszki
Battelli, Pawła Ciesielskiego i Macieja Strzelczyka. Ponadto w hallu Muzeum w Łowiczu można
będzie oglądać wystawę na temat
Stanisława Pomian-Srzednickiego.
tm

Przypuszczalnie będzie to początek grudnia.
– Jeśli nie wejdziemy z robotami od 1 grudnia, to stracimy część
dotacji dotyczącej robót budowlanych. Jest to termin ostateczny
– mówi nam dyrektor.
Dofinansowanie w kwocie 97
tys. zł ŁOK pozyskał w ramach
dwóch projektów – 35 tys. zł w ramach modernizacji kin i 62 tys. zł
w ramach cyfryzacji kin.
– Wsparcie przeznaczone będzie na zakup projektora cyfrowego i wyposażenia, w tym 57 foteli
– informują pracownicy Łowickiego Ośrodka Kultury.
aa
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Bednary | Łowicka zabawa w karczmie bednarskiej

Uczyli się tańczyć chodzonego i klapoka

wielu dobrych tancerzy
– Przyjechałam z mężem,
pierwszy raz jesteśmy na takiej
biesiadzie. Dowiedzieliśmy się
o niej od znajomych. Mamy pana
choreografa, który nam wszystko tłumaczy i można podszlifować taniec. Polecam serdecznie:
jest miło, sympatycznie i wszyscy
dobrze się bawią! – mówiła nam
Lucyna Zagawa, łapiąc oddech po

uczestnicy Wielkiej Łowickiej Potańcówki w karczmie bednarskiej zadbali o to, by jej niepowtarzalny
charakter był widoczny także w strojach.

tym, jak zeszła z parkietu, po odtańczeniu energicznego i żywiołowego oberka.
Łowicka potańcówka dla wielu jej uczestników stała się okazją
do wspominania dawnych czasów.

– Jak było się młodym i chodziło się na wesela, to niektórzy panowie tak pięknie tańczyli, że aż
chciało się, żeby porwali na parkiet – mówiła jedna uczestniczek
zabawy. Wielu panów pokazało

Gmina Kocierzew

Domaniewice

Domaniewice | Atrakcje

Jeśli masz skończone 15 lat
i chęć do nauki tradycyjnego łowickiego śpiewu i tańca oraz koncertowania po całej Polsce, możesz
spróbować dołączyć do Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
„Boczki Chełmońskie”. Najbliższy
nabór odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie
Płd. 22 września, o godz. 19.00. aa

Będący wizytówką gminy Domaniewice Zespół Pieśni i Tańca
„Kalina” poszukuje nowych członków. Poszukiwani są w szczególności chłopcy, gdyż w zespole jest
deficyt. Zgłaszać mogą się osoby
w wieku od 7 do 12 lat.
Zajęcia „Kaliny” odbywają się
we wtorki i piątki, od godziny
17.00, w GOK. Treningi w zespole są bezpłatne.
kl

Choć od 4 września trwa już
nowy rok szkolny, warto jeszcze
na moment przenieść się myślami do wakacji. Sporo wspomnień
z ostatniego tygodnia mają z pewnością dzieci, które między 28
a 31 sierpnia wzięły udział w atrakcjach przygotowanych przez GOK
w Domaniewicach.
W tym czasie dzieci przygotowywały hawajskie girlandy na
warsztatach plastycznych z Moni-

Dołącz do
„Boczek
Chełmońskich”

reklAMA

Poszukiwani
tancerze

na parkiecie, że wciąż są w formie
do tańca.
Na uwagę zasługuje też fakt, iż
mimo że na potańcówce strój łowicki nie był popularny, a na jego
ubranie zdecydował się tylko je-

z umiłowania
do folkloru
Potańcówkę
przygotowała
Karczma Bednarska, Kapela Szymona Mońki z Zielkowic i Marta Podrażka (z domu Mońka).
– W tym się wychowałam. Może
nie jestem tak kolorowa jak reszta mojego rodzeństwa, ale nie potrafię się od folkloru odciąć. Spełniam się od strony organizacyjnej
– powiedziała nam Marta Podrażka, zapytana o powody organizowania potańcówki.
Była to już druga edycja imprezy. Została ona powtórzona po zeszłorocznym sukcesie.
– Zależało nam na tym, żeby
impreza miała charakter cykliczny. Nie za często, ale raz do roku.
Część gości się powtarza, ale jest
też wiele nowych twarzy z Łowicza oraz bliższych i dalszych okolic – mówi organizatorka o frekwencji na imprezie.
aa

Wspomnienie wakacji z GOK
ką Wojtczak czy też wzięły udział
w animacjach na świeżym powietrzu. Odwiedziły także Łódź, gdzie
obejrzały film w kinie czy też dowiadywały się ciekawych rzeczy
w Experymentarium w Manufakturze. Zwieńczeniem atrakcji była
wycieczka na Farmę Iluzji w Trojanowie (na zdjęciu jedna z tamtejszych atrakcji). W sumie z zajęć
w ostatnim tygodniu wakacji skorzystało 68 dzieci.
kl

Gok w doMAniewicAch/www.FAcebook.coM

Dla przybyłych gości przygrywała Kapela Szymona Mońki z Zielkowic wraz z gośćmi,
zaś warsztaty z tańca ludowego
poprowadził choreograf Marcin
Klimczak.
– Jestem tutaj już po raz drugi, tym razem z bratanicą Lenką.
W zeszłym roku było bardzo fajnie i to zarówno pod względem
muzyki, klimatu, nauki tańca, jak
i tej słynnej łowickiej gościnności. Dlatego dzisiaj przyjechałyśmy. Mamy nadzieję dobrze się
bawić i nauczyć kroków tańców
ludowych – mówiły nam Iza i jej
bratanica Lena, które przyjechały
na potańcówkę ze Skierniewic.
Część osób nauczyła się, a inni
tylko przypomnieli sobie kroki
walczyka, polki, oberka, klapoka
czy chodzonego. – Taniec od za-

den pan, to niemal każdy z gości
miał na sobie łowicki akcent: chustę lub haft na koszuli.
Po intensywnych warsztatach
goście udali się na poczęstunek.
Po nim powrócili do wspólnej zabawy, która potrwała aż do północy.

rania dziejów był rodzajem chwalenia się. Każdy uczył się tak poruszać, by pokazać, że jest lepszy,
pewniejszy siebie. Dlatego też
zwykle tańczymy przed publicznością – mówił choreograf.
Po krótkim wprowadzeniu,
podczas którego prowadzący prezentował kroki wraz z jedną z pań
z publiczności, pary były zapraszane na parkiet do tańca. Mimo
że to energiczny oberek wydawał się najtrudniejszym tańcem,
to właśnie on zgromadził na parkiecie najwięcej par. Dużą popularnością cieszyły się też klapok
i chodzony. Na uwagę zasługuje fakt, iż wśród gości było wiele
osób słynących z zamiłowania do
łowickiego folkloru, które w tańcu
radziły sobie znakomicie. Inni stawiali swoje pierwsze kroki.

AGnieSzkA AnToSiewicz

Blisko 70 osób
wzięło udział w piątek,
15 września, w II
Wielkiej Potańcówce
Łowickiej w Karczmie
Bednarskiej
w Bednarach. Wszyscy
bawili się doskonale.

W czasie wakacyjnych „ostatków” zorganizowano m.in. wycieczkę
do Farmę iluzji w Trojanowie.
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Łowicz | 110 lat Muzeum w Łowiczu

ToMASz MATuSiAk

Jubileusz z atrakcyjną wystawą
15 września, Muzeum w Łowiczu obchodziło
110-lecie rozpoczęcia działalności jako placówka
kultury. Uroczystość została połączona
z wernisażem wystawy „Koń w malarstwie
polskim od początku XIX do początku XX wieku”,
w której prezentowane były dzieła ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Warszawie.

reklAMA

wystawa gromadzi
dzieła przeszło
30 polskich malarzy
z XiX wieku, zarówno
tych z najściślejszej
polskiej czołówki,
jak i tych trochę dziś
zapomnianych.

ToMASz MATuSiAk

Pierwszym punktem uroczystości były krótkie wykłady prezentujące w telegraficznym skrócie historię i dorobek placówki.
Dr Tomasz Romanowicz mówił
o dziejach muzeum począwszy od
powstania, przypominając też nazwiska najważniejszych postaci
w jego dziejach, kilka razy podkreślając, że wielu z nich było
społecznikami. Wśród najbardziej
zasłużonych dla placówki postaci można wymienić m.in. Władysława Tarczyńskiego, Anielę
Chmielińską, Zdzisława Pągowskiego, Jana Wegnera czy Henryka Świątkowskiego.
Muzeum powstało na bazie
udostępnionej dla zwiedzających
w 1905 roku kolekcji Władysława Tarczyńskiego. Od 1907 roku
działało już oficjalnie jako Muzeum Starożytności i Pamiątek
Historycznych, co potwierdza dekret carskiego Gubernatora Warszawskiego. W latach 1948 – 1995
stanowiło oddział Muzeum Narodowego w Warszawie i chociaż
od „usamodzielnienia” się minęło
przeszło 20 lat, to związki i współpraca z tą instytucją trwają nadal.
Okres działalności po odłączeniu od Muzeum Narodowego omówiła dyrektor placówki Marzena Kozanecka-Zwierz.
Od 1999 organem prowadzącym
muzeum jest powiat łowicki. Jest

Podziękowania odebrały też wieloletnie pracownice (od lewej): Teresa chmurska, ela Siekiera,
jolanta radosz i Teresa blus. w gronie tym była też Anna pędziejewska, której nie ma na zdjęciu.

ToMASz MATuSiAk

tomasz.matusiak@lowiczanin.info
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to czas rozwoju placówki. Obecnie udało się osiągnąć wynik ok.
60.000 odwiedzin muzeum rocznie. W ciągu roku prowadzone jest
też ok. 300 lekcji muzealnych.
Dyrektor Kozanecka-Zwierz
kończąc wystąpienie, przedstawiła cele, jakie stawia kierowanej przez nią placówce na najbliższą przyszłość. Chce poszerzać
ofertę muzeum tak, aby była ona
atrakcyjna dla odwiedzających
w każdym wieku. Wciąż wiele
eksponatów wymaga prac konserwatorskich, aby mogły zostać
włączone do ekspozycji. W skansenie w Maurzycach wyzwaniem
jest wciąż utworzenie drogi dojazdowej z całą infrastrukturą i zapleczem. Chce też kontynuować
i zacieśniać współpracę z instytucjami, z którymi dziś współpracuje, a także szukać kolejnych.
Z kolei Tamara Richter z Muzeum Narodowego w Warszawie
w swoim wystąpieniu wprowadziła wszystkich do wystawy, któ-

tort z okazji 110. urodzin
Muzeum w Łowiczu.

Dyrektor muzeum Marzena
kozanecka-zwierz.

Osoby, które przybyły na jubileusz, wysłuchały krótkich wykładów
o historii i dorobku placówki.

rej jest kuratorem. To jak często
motyw konia był obecny w malarstwie, wiązało się ze znaczeniem jakie zwierzę to odgrywało w życiu zarówno chłopów, jak
i szlachty, tak w czasie wojny, jak
i pokoju. Choć każde z prezento-

wanych dzieł przedstawia konia,
nie można zarzucić wystawie monotonii – różne są zarówno techniki malowania, sposobu ujęcia, czy
wreszcie rasy przedstawianych
zwierząt. Wystawa gromadzi dzieła przeszło 30 polskich malarzy

z XIX wieku, zarówno tych z najściślejszej polskiej czołówki, jak i
tych trochę dziś zapomnianych. Są
w niej prace m.in. Józefa Brandta,
Maksymiliana Gierymskiego, Alfreda Wierusz-Kowalskiego, Jana
Matejki, Piotra Michałowskiego,

Henryka Rodakowskiego, Januarego Suchodolskiego czy trzech
Kossaków. Nie mogło oczywiście
zabraknąć w tym gronie Józefa
Chełmońskiego.
Wystawę tę można będzie oglądać w Łowiczu do 19 listopada
w salach wystaw na parterze.
Nim goście jubileuszowej uroczystości zostali zaproszeni do
jej zwiedzania, był jeszcze czas
na wzajemne podziękowania,
życzenia i wręczanie kwiatów.
W sposób szczególny uhonorowani zostali pracownicy muzeum
ze stażem przeszło 30 i przeszło
20 letnim – odebrali listy gratulacyjne z rąk dyrektor Kozaneckiej-Zwierz, wicestarosty Grzegorza
Boguckiego i wiceprzewodniczącego RPŁ Krzysztofa Górskiego.
Podziękowania dla dyrektor
muzeum składali też przedstawiciele władz powiatu łowickiego
i Łowicza, trzech innych, młodszych muzeów z terenu województwa łódzkiego – ze Zgierza,
Sieradza i Kutna, a także współpracujących organizacji – Klubu
Seniora „Radość” czy PTTK. Za
współpracę dziękował też Marek
Wojtylak, który jest przewodniczącym Rady Muzeum, a zarazem kierownikiem mieszczącego
się w tym samym budynku oddziału Archiwum Państwowego
w Warszawie.
Był też jubileuszowy tort i poczęstunek, a także zwiedzanie
mini skansenu po remoncie – po
wielu latach stojące w nim obiekty znów zostały pokryte strzechą.
Wśród gości jubileuszu pojawili
się m.in. Teresa Iwańska (wnuczka Władysława Tarczyńskiego)
oraz wiele osób znanych z życia
publicznego i działalności społecznej w Łowiczu. 
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Do jednostki OSP w Kocierzewie Płd. należą nie tylko druhowie, ale i druhny. one również zostały odznaczone.
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Aktualności

zgromadzeni na jubileuszu goście obejrzeli występ zespołu „kocierzewiacy”.

Kocierzew Płd. | jednostka oSp świętowała 100-lecie

Druhowie i druhny docenieni
podczas jubileuszu
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kocierzewie Płd. świętowała
w niedzielę, 17 września, jubileusz 100-lecia
istnienia. Druhom i druhnom z tej jednostki
rozdano ponad 200 medali i odznaczeń.
Życzono im też wejścia do KSR-G.

reklAMA

Inicjatywa budowy remizy strażackiej, w której jednostka mieści
się obecnie, zawiązała się w 1976
roku. Dzięki pomocy hojności
mieszkańców w 1984 roku została oddana do użytku. W 1991 roku
jednostka zakupiła nowy sztandar,
którego poświęcenia dokonał ks.
Bogusław Bijak z Wilanowa.
Od początku swojego istnienia jednostka gromadzi sprzęt
niezbędny w akcjach gaśniczych.
W budynku jednostki organizowane są zabawy taneczne, z których dochód przeznaczany jest na
remonty, modernizację i bieżące
utrzymanie jednostki.
Od początku powstania jednostka aktywnie uczestniczy
w uroczystościach patriotycznych
i religijnych. Szczególnie ważne są obchody Świąt Wielkanocnych, kiedy druhowie biorą udział
w Drodze Krzyżowej, czuwają
przy Grobie Pańskim, zaś w Poniedziałek Wielkanocny obchodzą ze sztandarem wsie.
– Życzyłbym sobie, aby następna pokolenia dobrze pracowały na
reklAMA
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Uroczystości rozpoczęły się już
o godz. 12 w kościele św. Wawrzyńca, w którym ks. proboszcz
Jan Janik odprawił mszę św.
w intencji strażaków. Obchody
były kontynuowane w miejscowej remizie OSP. W części oficjalnej przypomniano rys historyczny
jednostki i odznaczono najbardziej zasłużonych druhów.
– OSP w Kocierzewie powstała
w niespokojnych czasach I wojny
światowej i rewolucji bolszewickiej – odczytał prezes jednostki
OSP w Kocierzewie Płd. Paweł
Łacheta.

zostały też odznaki „Wzorowego Strażaka”, za wysługę lat oraz
w kategorii „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”.

Podczas 100-lecia uhonorowano nie tylko starszych i wieloletnich
strażaków, ale też tych młodych, którzy są przyszłością jednostki.

rzecz naszej jednostki towarzyszyła im myśl założycieli – działanie
dla dobra społeczeństwa „lokalnego” – zakończył swoje wystąpienie prezes.
Ponad
200 medali
i odznaczeń
Złotymi Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni
zostali druhowie: Krzysztof Brzozowski, Tadeusz Gać, Krzysztof Grzywacz, Andrzej Kowalski,
Krzysztof Kosiorek, Edward Modzelewski, Jan Ozimek, Bogdan
Pawlina, Andrzej Siekiera, Arka-

diusz Siekiera, Stanisław Taraska
i Mariusz Wróbel.
Srebrne Medale zostały przyznane druhom: Zbigniewowi
Frankowskiemu,
Stanisławowi
Kołodziejczykowi, Stanisławowi
Miazkowi, Wojciechowi Słubikowi i Jackowi Wróblowi. Brązowe
Medale otrzymali druhowie: Marek Brzozowski, Stanisław Czubak, Mateusz Gać, Tadeusz Jabłoński, Daniel Kobierecki, Paweł
Łacheta, Paweł Mańkowski, Konrad Miazek, Krzysztof Michalak,
Mariusz Siekiera, Krzysztof Sierota, Radosław Sierota, Lech Wojda i Zdzisław Wołek. Wręczone

rycerze św. Floriana
Tego dnia pod adresem strażaków popłynęło wiele słów uznania
i wdzięczności. Poseł Paweł Bejda
docenił liczebność jednostki, którą
było widać, podczas gdy druhny
i druhowie występowali po odznaczenia. Podkreślił, że ochotnicze
straże są siłą narodu. Jak mówił,
najlepiej było to widać podczas
niedawnych nawałnic na Pomorzu. – Kto był pierwszy na miejscu? Ochotnicy! Bo oni są stąd:
tu żyją, pracują, poświęcają się –
mówił z przekonaniem poseł. –
Ochotnik nic nie musi, ochotnik
chce – zauważył.
Nazywając strażaków „rycerzami świętego Floriana” apelował
do nich, by dbali o swoje sztandary.
Prezes powiatowego zarządu
OSP w Łowiczu Jacek Chudy
mówił, że w powiecie funkcjonuje
106 ochotniczych jednostek straży
i to dzięki ich dobrej współpracy
między sobą potrafią szybko i skutecznie nieść pomoc. To mówiąc
dziękował strażakom z Kocierzewa za ich mobilność i gotowość
do akcji. Szczególnie chwalił sobie współpracę z wójt Agnieszką
Wojdą.

Jednym z najczęstszych życzeń
kierowanych w niedzielę do druhów z OSP w Kocierzewie Płd.
było to, aby ich jednostka weszła
do systemu KSR-G.
wyposażenie
dla straży
W dalszej części zgromadzeni goście wysłuchali koncertu
orkiestry z Wicia oraz obejrzeli występ zespołu „Kocierzewiacy”. Następnie udali się w gościnę za stoły.
W ramach jubileuszu 100-lecia OSP w Kocierzewie Płd. zrealizowany został projekt „Działaj
lokalnie – aktywizacja sołectwa
Kocierzew Południowy”, współfinansowany z budżetu Samorządu
Województwa Łódzkiego, dzięki
któremu do miejscowej strażnicy
OSP zakupiono rolety do okien,
stoły ze stali nierdzewnej i sprzęt
gastronomiczny do kuchni.
Podczas jubileuszu przeprowadzony został konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, którego celem było zaakcentowanie
współpracy Kół Gospodyń Wiejskich ze strażą.
W konkursie wzięły udział
3 gospodynie z KGW w Kocierzewie Południowym oraz
3 z KGW w Kocierzewie Północnym. Ich wypieki oceniało jury
powołane z przedstawicieli straży oraz zaproszonych gości. Jury
zgodnie uznało, że wszystkie wypieki były znakomite i przypominały smaki znane z ich rodzinnych domów.
Wyróżnienie otrzymała Zofia
Kosmala z KGW w Kocierzewie
Południowym, która przygotowała
tradycyjną szarlotkę, według przepisu swojej mamy.
aa
zapraszamy go oglądania
galerii zdjęć na naszej stronie
www.lowiczanin.info

21 września 2017

www.lowiczanin.info

nr 38

Łowicz | orkiestra Miasta Łowicza

Walewice | pałac

Nabór do orkiestry

Zaproszenie zostało skierowane do osób chcących rozpocząć
przygodę z orkiestrą, poznać instrumenty dęte drewniane (flet,
klarnet, saksofon altowy, saksofon
tenorowy), instrumenty dęte bla-

szane (trąbka, waltornia, puzon,
tuba, sakshorn) lub też instrumenty perkusyjne. Gry będzie można
uczyć się pod okiem wykwalifikowanych muzyków, absolwentów
szkół i akademii muzycznych.
– Głównie zależy nam na osobach, które są miejscowe i uczą
się w szkołach podstawowych
(żeby przez minimum z 5-6 lat
były jeszcze w Łowiczu). Zapewniamy instrumenty na start
do nauki oraz wszelkie pomoce
– mówi nam Dawid Dutkiewicz
z Orkiestry Miasta Łowicza. Więcej informacji można uzyskać pod
nr tel. 693-975-409.
aa

STAdninA koni wAlewice

Orkiestra Miasta Łowicza
ogłasza nabór muzyków,
chcących nauczyć się gry na
instrumentach i dołączyć do
orkiestry. W zamian oferują
możliwość występowania
podczas uroczystości
państwowych i na
koncertach rozrywkowych.

Wystawa Nowej Fali
tylko do niedzieli

Czerwcowy plener malarski Nowej Fali w Walewicach.
Tak powstawały prace na wystawę, którą można oglądać do 24 września.

ŁOK | warsztaty filmu dokumentalnego

Nakręć etiudę filmową
Od 30 września do
8 października w Łowickim
Ośrodku Kultury odbędzie
się kolejna edycja
profesjonalnych warsztatów
filmu dokumentalnego
„Nakręć się na Łowicz!”.
Do 26 września
przyjmowane są zapisy
uczestników. Ilość miejsc
jest ograniczona.

Warsztaty przeznaczone są dla
mieszkańców Łowicza i okolic
w wieku od 14 lat wzwyż, bez
reklAMA

ograniczeń. Może w nich wziąć
udział każdy, kto chciałyby zrealizować własną etiudę filmu dokumentalnego. Zgłoszenia można
nadsyłać za pośrednictwem formularza na stornie ŁOK.
Warsztaty potrwają od 30 września do 8 października w ŁOK.
Dokładne godziny zostaną ustalone na spotkaniu organizacyjnym
uczestników. Rozpoczną się one
pokazem filmu z poprzedniej edycji „Nakręć się na Łowicz!”.
Na cykl spotkań złożą się warsztaty operatorskie, montażowe, spotkania z twórcami, wspólne oglądanie najważniejszych polskich

filmów dokumentalnych i zajęcia
praktyczne. Spotkania poprowadzą
młodzi filmowcy oraz profesjonaliści, wśród nich m.in. Adriana Fernandez Castellanos, Marcin Kundera i Agnieszka Wąsikowska.
Każdy z uczestników będzie
miał szansę zrealizowania własnej
etiudy dokumentalnej od początku do końca – od wyboru bohatera, przez zdjęcia i montaż, aż do
projekcji filmu na dużym ekranie
kina Fenix. Etiudy zostaną złożone
w jeden obraz ukazujący Łowicz.
8 października o godz. 17 film
zostanie wyświetlony na dużym
ekranie kina Fenix.
aa

Niedziela, 24 września będzie
ostatnim dniem, w którym odwiedzający Pałac w Walewicach będą
mogli obejrzeć poplenerową wystawę obrazów grupy Nowa Fala,
otwartą zaledwie dwa tygodnie
wcześniej w Sali Białej.
Kilkunastoosobowa
grupa
Nowa Fala działa przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Łowiczu pod kierunkiem Aldony Zając. Artyści w podobnym składzie
działają już od 4 lat, reprezentując
wysoki poziom prac. Na otwartej

9 września wystawie w Walewicach zaprezentowali 20 obrazów,
które powstały tutaj podczas dwudniowego czerwcowego pleneru. Motywem przewodnim są konie oraz wariacje na ich temat. Po
wystawie 6-7 prac zostanie przekazanych na wyposażenie pałacu
i ozdobią ściany hotelowych pokoi.
W najbliższą niedzielę pałac będzie udostępniony dla zwiedzających w godz. 11-17. W sobotę nie
będzie takiej możliwości ze względu na zamkniętą imprezę.
ewr

Domaniewice | dalszy ciąg „historii jednej sukienki”

Nasz udział w projekcie
W GOK w Domaniewicach
kontynuowany jest projekt edukacyjny „Historia jednej sukienki”
przeznaczony dla nastoletnich pasjonatów mody, designu, projektowania i szycia, ale prezentowana
tematyka dotyka różnych dziedzin
i umiejętności. Swój udział w projekcie mieli dziennikarze „Nowego Łowiczanina” oraz „Wieści
z Głowna i Strykowa”. 11 września
warsztaty fotograficzne przeprowadził Tomasz Matusiak, a dzień
później dziennikarskie Lilianna
Jóźwiak-Staszewska. W projekcie
bierze udział kilkunastoosobowa
grupa młodzieży z gm. Domaniewice, a jego główną koordynator
jest Małgorzata Pawlata.
tm
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uczestnicy warsztatów podczas robienia pamiątkowych zdjęć na placu
przed Gok w domaniewicach.
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Informacje
 iNFORmAtOR dlA żychlinA i okolic
informacje

apteki

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

Żychlin
dyżury nocne w godz. 20.00-8.00:
czwartek, 21 września:
ul. Łąkowa 3a, tel. 24-285-19-94
piątek, 22 września:
ul. Łąkowa 3a, tel. 24-285-19-94
sobota, 23 września:
ul. Łąkowa 3a, tel. 24-285-19-94
niedziela, 24 września:
ul. Łąkowa 3a, tel. 24-285-19-94
poniedziałek, 25 września:
ul. narutowicza 72, tel. 24-285-43-52
wtorek, 26 września:
ul. narutowicza 72, tel. 24-285-43-52
środa, 27 września:
ul. narutowicza 72, tel. 24-285-43-52
Pacyna, ul. Łukasiewicza 29/1,
tel. 24-285-86-34
Punkt apteczny w Pleckiej
Dąbrowie 15, tel. 24-282-21-28
Punkt apteczny w Oporowie 25/1,
tel. 24-383-15-19

telefony
Wojewódzkie Centrum zarządzania
Kryzysowego Łódzkiego urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 9287
Komisariat Policji w Żychlinie
(24) 285-29-97, (24) 253-00-14
Policja w Pacynie: (24) 235-02-710
Policja w Sannikach: (24) 235-02-75
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie:
(24) 253-22-00
Straż pożarna: 998 alarmowy
OSP w Żychlinie: (24) 285-12-10
w Pacynie: 604-349-406
w Bedlnie: (24) 285-51-91
Starostwo Powiatowe w Kutnie:
sekretariat (24) 355-47-80
urząd Gminy: Żychlin (24) 285-10-06;
Bedlno (24) 282-14-20; Pacyna: (24) 28580-54; Oporów (24) 383-11-50
urzędy Stanu Cywilnego: Żychlin (24)
285-49-60, Bedlno (24) 282-17-66, Pacyna
(24) 285 80 06, Oporów (24) 383-15-52
urząd Skarbowy w Kutnie:
(24) 355-61-00
zuS Kutno: (24) 253-99-44
urząd Pocztowy w Pacynie:
(24) 285-80-33
Bank Spółdzielczy mazowsze w Płocku, oddział w Pacynie:(24) 285-80-10
taxi osobowe Kutno: (24) 253-30-44,
(24) 355-57-10, 604-554-539, 604-527-782
Powiatowy urząd Pracy w Kutnie Filia
w Żychlinie: (24) 285-13-46
Ośrodki Pomocy Społecznej: żychlin
(24) 285-11-26, bedlno: (24) 282-17-64,
pacyna (24) 285-80-60, oporów: (24)
383-11-53
Blisko Dziecka Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i młodzieży w Żychlinie:
(24) 285-13-06
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nadzieja w Żychlinie: (24) 285-12-87
Stowarzyszenie Rodzinnego Klubu
Abstynenta „Przystań życia” w Żychlinie:
695-054-433
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Kutnie: (24) 355-47-50

pogotowia
Ogólnopolska poradnia telefoniczna
dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynna od pon.-pt. godz.
14.00-22.00 pod bezpłatnym numerem
telefonu 116 123; www.116123.edu.pl
Policyjny telefon zaufania
w Kutnie: (24) 254 27 93
Poradnia Leczenia uzależnień
w Kutnie (24) 355-81-00
Poradnia zdrowia Psychicznego
w Kutnie: (24) 355-81-00
Pogotowie energetyki cieplnej
w Kutnie: (24) 253-63-86
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
w Kutnie: tel. (24) 253– 33– 20
Wodociągi – Hydrofornia Orłów-Parcel: (24) 282 26 31
Pogotowie energetyczne w Żychlinie:
285-10-27
Awarie oświetlenia ulicznego Kutno
całodobowo: 606-605-494, 692-888-144
zakład pogrzebowy: (24) 285-06-60
 Lecznice dla zwierząt w Żychlinie:
ul. Traugutta 11a, tel. 605-973-325
Powiatowy inspektorat Weterynarii
z siedzibą w Kutnie; telefon alarmowy:
530-535-230
Dystrybucja gazu w Żychlinie:
(24) 285-10-71, (24) 285-14-28,
(24) 285-26-39, (24) 285-14-20

przychodnie
Żychlin:
Ośrodek zdrowia NzOz Almamed
(24) 285-10-90; (24) 285-10-86
Ośrodek zdrowia NzOz Promed
(24) 285-48-44, 285-29-20, 285-10-08
Bedlno:
Ośrodek zdrowia NzOz Ars medica
(24) 282-14-90
Ośrodek zdrowia NzOz inter-med
(24) 282-17-34
Pacyna, Gminny Ośrodek zdrowia
NzOz medyk: (24) 285-80-25
Plecka Dąbrowa: Ośrodek zdrowia
NzOz Pro Familia (24) 282-21-84
Oporów:
Ośrodek zdrowie NzOz Promed:
(24) 285-91-21
Ośrodek zdrowia NzOz Almamed:
(24) 383-15-00
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska
Kutno, ul. popiełuszki 1, nzoz red-Med
tel. (24) 355-60-11, 697-859-705

msze święte
w niedziele i święta
Żychlin, parafia pw. Św. Apostołów piotra
i pawła: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00.
Żychlin, kaplica pw. św. Maksymiliana
kolbego: 9.30, 11.00, 12.30
Śleszyn, parafia pw. św. Aleksandra
papieża i Męczennika: 9.00, 11.00
Luszyn, parafia pw. św. Stanisława
biskupa i Męczennika: 9.00, 11.30
Plecka Dąbrowa, parafia pw. zwiastowania najświętszej Maryi panny: 9.00, 11.30
Suserz, parafia pw. wniebowzięcia najświętszej Maryi panny: 8.00, 10.00, 12.00
trębki, parafia pw. św. Stanisława kostki
w Trębkach: 8.00, 9.30, 11.30
Bedlno, parafia pw. św. Floriana biskupa
i Męczennika: 9.00, 11.30
Pacyna, parafia pw. św. wawrzyńca,
diakona i męczennika: 8.30, 10.00, 12.00
Oporów, parafia pw. św. Marcina biskupa: 8.30, 10.00, 11.30

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

biblioteki
miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. marii Kownackiej w Żychlinie:
(24) 285-11-69, (24) 285-49-79
Filia Biblioteczna Nr 1 w Żychlińskim
Domu Kultury – dniach 2-31 sierpnia
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
sportu remigiusz Michalak)
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1
w Kutnie – tel. 667-218-122, pon.-pt.,
w godz. 15-20, sob. 10-16-, ndz. 14-19
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6
w Kutnie – pon.-pt. 15-20, w weekendy
w godz. 9-16, do ustalenia na miejscu
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 9
w Kutnie – pon.-pt. 15-20, w weekendy
w godz. 14-21
mOSiR w Kutnie – tel. 24-355-22-24;
stadion ogólnodostępny z wyjątkiem
boisk piłkarskich (opłata za wynajęcie)
Sala gimnastyczna w Gimnazjum
w Bedlnie – tel. 24-282-14-26
(tylko dla mieszkańców gminy bedlno)
Hala OSiR nr 1 w Łowiczu; ul. jana
pawła ii nr 3, tel. 46-837-51-06;
Hala OSiR nr 2 w Łowiczu; ul. Topolowa 2, tel. 46-837-09-04

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

Strefa basenowa
codziennie w godz. 6.00-22.00
Strefa saun czynna w dni robocze
6:00-21:45 (caldarium oraz kabina
mroźna), 16:00-21:45 (sauna sucha,
sauna parowa oraz pomieszczenie
wypoczynkowe), w środy – sauna sucha
czynna cały dzień; w soboty, niedziele i
święta: 6.00-21.45 (sauna sucha, parowa,
caldarium, kabina mroźna, pomieszczenie
wypoczynkowe)
Strefa squash
codziennie w godz. 6.00-22.00

Strefa cardio-siła w godz. 8.00-22.00
Strefa bowling czynna od pn.-czw.
w godz. 12.00-22.00, w pt.-sob. 12.0024.00, w niedziele i święta w godz. 10.0022.00. rezerwacje tel. 24 357 56 11

basen w Łowiczu
ul. kaliska 5, tel. 46-837-32-94

czynny: od poniedziałku do piątku godz.
10-22.00; soboty i niedziele godz. 10-20.
Grota solna i sauna – czynne codziennie
w godz. 14.00-20.00.

muzea i wystawy
 muzeum zamek w Oporowie czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 10.0016.00, kasa 10.00-15.30; w sezonie wiosenno-letnim (do 30 września): w soboty i
niedziele w godz. 10.00-17.00, kasa 10.0016.30. bilety: normalny 8 zł, ulgowy 5 zł;
w poniedziałki wstęp bezpłatny; oprowadzanie po muzeum 30 zł po wcześniejszej
rezerwacji. ostatni zwiedzający wchodzi
na pół godziny przed zamknięciem.
 Park przy zamku w Oporowie
czynny codziennie w godzinach 8.0017.00; wstęp bezpłatny.
muzeum Regionalne w Kutnie czynne:
poniedziałek – piątek w godz. 10:00-18:00;
niedziela 10:00-16:00. ostatni zwiedzający
wchodzi 30 min. przed zamknięciem. bilety:
5 zł normalny, 2,50 zł ulgowy, 1 zł z kartą
dużej rodziny; wstęp wolny w niedziele.
kutno, plac Marsz. j. piłsudskiego 20.
„miasto w czasie i przestrzeni” – wystawę rozpoczyna dział archeologiczny,
dot. najdawniejszych dziejów ziemi
kutnowskiej; dalej: część przyrodnicza,
etnograficzna i historyczna.
„Rzeźba po kutnowsku” – wystawa
prezentuje muzealną kolekcję rzeźb
współczesnych twórców ludowych i nieprofesjonalnych z terenu kutna i powiatu.
muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie –
czynne codziennie oprócz poniedziałków
w godz. 10-16. ekspozycja ukazuje przebieg dramatycznych walk, jakie toczyły
nad bzurą oddziały polskie dowodzone
przez generała dywizji Tadeusza kutrzebę.
zebrane pamiątki, zdjęcia, elementy
uzbrojenia, umundurowania dokumentują
największą bitwę kampanii wrześniowej
1939 roku. kutno, park wiosny ludów.
bilety: normalny – 5 zł, ulgowy – 2,50 zł,
niedziele – wstęp bezpłatny.
muzeum w Łowiczu ul. Stary rynek 5/7,
czynne codziennie oprócz poniedziałków
w godz. 10.00-16.00 (ostatnie wejście do
muzeum na pół godziny przed zamknięciem). bilety: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł;
wstęp bezpłatny na wystawy stałe – wtorek.
W sobotę i niedzielę, 23-24 września wstęp na wystawy stałe w cenie 2 zł/os.
dla osób powyżej 60. roku życia w ramach
ogólnopolskiej akcji Mkidn „60+ kultura”.
„Sztuka Baroku” – stała wystawa
rzemiosła artystycznego (meble, tkaniny,
szkło, porcelana), malarstwa i rzeźby;
kaplica św. boromeusza w Muzeum.
„Historia miasta i regionu” – stała
wystawa zabytków archeologicznych, militariów, portretów trumiennych, pamiątek
powstańczych, gabinet kolekcjonera.
„etnografia Księstwa Łowickiego”
– stała wystawa strojów ludowych, wycinanek, rzeźby, ceramiki, tkanin i eksponatów
z dziedziny papiero-plastyki.
izba Pamięci Łowickich Żydów – wystawa stała, ukazuje dzieje społeczności żydowskiej w Łowiczu, od chwili
pojawienia się starozakonnych w mieście,
poprzez powstanie i intensywny rozwój
Gminy żydowskiej, aktywny udział
w społeczno-gospodarczym życiu miasta
w XiX i XX wieku, wybuch ii wojny światowej, aż do ostatecznej jej zagłady.
„Koń w malarstwie polskim od
początku XiX do początku XX wieku”
– wystawa czasowa ze zbiorów Muzeum
narodowego w warszawie z okazji
110-lecia Muzeum w Łowiczu, czynna
do 19 listopada; bilety: 5 zł, katalog 8 zł.
Łowicki Park etnograficzny – Skansen
w maurzycach – czynny codziennie
w godz. 10.00-18.00 (bilety: 8 zł normalny,
5 zł ulgowy, w godz. 18.00-19.00 zwiedzanie obiektów tylko z zewnątrz (obowiązuje
bilet spacerowy – 3 zł).
muzeum Diecezjalne w Łowiczu –
zwiedzanie katedry wraz z eksponatami
znajdującymi się w wieży; możliwość oglądania panoramy miasta z tarasu – czynne
pon.-czw. w godz. 10-16; pt. i sob. w godz.
10-14; w ndz. i święta – nieczynne.
Łowicz, Stary rynek 20.
muzeum Guzików w Łowiczu – ekspozycja 500 guzików, w tym ok. 200 sztuk
guzików personalnych; Galeria Łowicka,
i piętro, ul. Stanisławskiego; czynna pon.-pt.
w godz. 10.-19., sob. 9.-15. wstęp wolny.
izba Pamięci Stanisława Klickiego
w Łowiczu – wystawa urządzona przez
Grupę historyczną „kampinos” na i piętrze
baszty im. gen. klickiego; czynna w niedziele, w godz. 16.00-18.00. wstęp wolny.
Domaniewice: „Artists tertium,
tres oculos” („trzech artystów, trzy
spojrzenia”) – wystawa prac Małgorzaty
Górnej-Saniternik, joanny hrk i dariusza
Młynarczyka czynna do 30 września;
Gminny ośrodek kultury.
Nieborów: Pałac i wystawa majoliki
czynne pon.-pt. w godz. 10.00-16.00;
poniedziałek – wstęp wolny (oprócz dni
świątecznych i długich weekendów);
soboty, niedziele i święta w godz. 10.0018.00. Bilety: pałac, ogród, Manufaktura
Majoliki – 22 zł normalny, 13 zł ulgowy, 50
zł bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe, dzieci
do lat 18, maksymalnie 6 osób), 1 zł dzieci

7-16 lat; ogród i Manufaktura Majoliki: 12 zł
normalny, 8 zł ulgowy, 1 zł dzieci 7-16 lat.
W każdą sobotę, do końca października, o godz. 11.00 i 13.00 oprowadzanie
z przewodnikiem PttK (bilety do zwiedzania z przewodnikiem 7 zł/os., dzieci
do lat 12 bezpłatnie oraz bilety wstępu).
„Ogród jako organizm złożony.
O pracach prowadzonych w Ogrodzie
Nieborowskim przez prof. Gerarda
Ciołka z zespołem” – wystawa plenerowa w ogrodzie. otwarcie: niedziela,
24 września, godz. 16.00. wystawa
będzie czynna do końca listopada.
Nieborów i Arkadia: Ogrody – czynne:
wtorek – niedziela w godz. 10.00-18.00
(Świątynia Diany w Arkadii – ostatnie
wejście 17.30); poniedziałek – wstęp wolny
(oprócz dni świątecznych i długich weekendów). bilety: 12 zł normalny, 8 zł ulgowy,
1 zł dzieci 7-16 lat, 8 zł opłata za psa.
Nieborów: muzeum motoryzacji –
czynne: pt., sb., ndz. w godz. 10.-18.00
(lub po uzgodnieniu tel. 46 838-50-68,
501-945-960); nieborów 231a; bilety:
normalny 10 zł, ulgowy (dzieci i młodzież
do lat 15, emeryci, renciści) 7 zł, dzieci do
lat 7 bezpłatnie.
Łowicz: Galeria Browarna, ul. podrzeczna 17. w celu zwiedzania należy umówić się
telefonicznie: 691-979-262.
Łowicz: „Powrót do przeszłości
1919-2014 – 95. rocznica przybycia
do Łowicza 10 PP” – wystawa zdjęć
w dużym formacie; zespół Szkół ponadgimnazjalnych nr 1, ul. podrzeczna 30.
Łowicz: „Na szlaku” – jura krakowsko-częstochowska w obiektywie wojciecha
Mścichowskiego; wystawa czynna do 22
września; Miejska biblioteka im. A. k. cebrowskiego w Łowiczu; os. bratkowice 3a.
Sanniki: zespół Pałacowo-Parkowy
– czynny od pn.-pt. w godz. 8.00-21.00,
opieka przewodnika od pn.-pt. w godz.
od 8.00-15.30. bilety do pałacu: 10 zł
(normalny), 3 zł (ulgowy), dzieci do lat 6 –
gratis; park – wstęp wolny. Tańsze wejście
do pałacu za okazaniem biletu lub dowodu
zakupu biletu na przejazd pociągiem
kolei Mazowieckich: bilet normalny – 6 zł,
ulgowy – 3 zł, wstęp do parku – bezpłatny
(30 dni od daty ważności biletu).
„Ożywić historię, czyli pałac w Sannikach za czasów Natansonów
i Dziewulskich” – historia kolejnych
właścicieli dóbr sannickich;
„Końikoniki” – wystawa malarstwa
Michała Siemińskiego; czynna do 14
października w pałacu w Sannikach.
„Władysław Dziewulski, astronom
– 55. rocznica śmierci” – wystawa
plenerowa w alejach parkowych,
czynna do 31 października.
Sromów: muzeum Ludowe rodziny
Brzozowskich – czynne: pon.-pt. 9.-17.00,
ndz. i święta 12.00-17.00. Sromów 11,
gmina kocierzew; tel. 46-838-44-72.
Walewice: Pałac – zwiedzanie indywidualne pon.-pt. w godz. 9.00-20.00;
w weekendy do końca października w
godz. 11.00-17.00; bilety: ulgowy 10 zł; normalny 15 zł. Stadnina koni – zwiedzanie
indywidualnie pon.-pt. w godz. 8.00-14.00,
po wcześniejszej rezerwacji; bilety: ulgowy
5 zł, normalny 8,50 zł. w walewickim kompleksie można zobaczyć m.in. Apartament
napoleoński, kaplicę pałacową i zabytkowe
wnętrza, a także poznać historię hodowli
koni rasy półkrwi angloarabskiej.
Wystawa on-line: „Gloria Victis
1863-1864. Pamięć i tradycja w 150.
rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego na ziemi Łowickiej” – wystawa
przygotowana na podstawie materiałów
archiwalnych prezentowanych w 2013 r.
w siedzibie oddziału w Łowiczu Archiwum
państwowego m.st. warszawy; www.
warszawa.ap.gov.pl/powstanie/lowicz/
złaków Kościelny: obrazy matki
Boskiej Częstochowskiej w wykonaniu
dzieci ze Szkoły podstawowej w Mastkach;
wystawa w kościele pw. wszystkich Świętych, czynna do odwołania.

kino Kutnowskiego
Domu Kultury
ul. żółkiewskiego 4, tel./fax 24-254-21-37
Piątek, 22 września:
godz. 15.00 – Super Spark: gwiezdna
misja (2d dubbing) – film familijny
animowany; czas trwania: 90 min.; pełna
humoru, kosmiczna odyseja, jest opowieścią o chłopcu, który rozpoczyna epicką
przygodę, w trakcie której odnajduje
swoje prawowite miejsce we wszechświecie. inspiracją dla filmu były klasyczne
filmowe i literackie dzieła, które mają
znaczenie zarówno dla strony wizualnej
filmu jak i dla narracji.
godz. 16.45 – tarapaty – film familijny;
czas trwania: 85 min.; przyjaźń to wcale
nie jest taka prosta sprawa i julka dobrze
o tym wie. Ma 12 lat, chodzi do szkoły
z internatem i jeszcze nigdy nie miała
prawdziwej przyjaciółki. zaczynają się
wakacje, a razem z nimi kłopoty. julka
zamiast do rodziców w kanadzie, trafia
do ciotki w warszawie. w tej samej
kamienicy mieszka olek. kiedy dzieciakom wpada w ręce plan prowadzący do
skarbu zaczyna się przygoda. na drodze
do rozwiązania zagadki staje złodziejska
szajka, niania - nałogowa palaczka i
podejrzany pożeracz cukierków. nikt nie
jest tym za kogo się podaje, a wyścig z
czasem trwa. żeby wyjść cało z tej histo-

rii, julka musi pokonać nieufność
i odważyć się na przyjaźń.
godz. 18.15 – tulipanowa gorączka –
melodramat; czas trwania: 105 min.; 2d
napisy; Alicia Vikander, christoph waltz,
dane dehaan, judi dench w burzliwym
romansie „Tulipanowa gorączka”, zrealizowanym na podstawie bestsellerowej
powieści autorstwa debory Moggach.
godz. 20.15 – to – horror; czas trwania:
135 min.; 2d napisy; Film oparty jest na
motywach popularnej powieści Stephena
kinga pod tym samym tytułem, która
przeraża czytelników od dziesięcioleci.
bilety: 2d piątek-niedziela 16 zł (normalny),
14 zł (ulgowy), pozostałe dni 14 zł (normalny), 12 zł (ulgowy); 3d piątek-niedziela 20 zł
(normalny), 18 zł (ulgowy), pozostałe dni
18 zł (normalny), 16 zł (ulgowy).

kino
Fenix
owicz ul. podrzeczna 20, tel. 46-837-40-01
Czwartek, 21 września:
godz. 17:00 – Super Spark: Gwiezdna
misja – animacja, przygodowy prod.
kanada/korea południowa; reżyseria:
Aaron woodley; czas: 1 godz. 30 min.
godz. 19:00 – Podwójny kochanek –
Thriller prod. belgia, Francja; reżyseria:
François ozon; czas: 1 godz. 50 min.
Piątek – poniedziałek, 22-25 września:
godz. 16.00 – Fatima. Ostatnia tajemnica – film fabularyzowany dok. prod.
hiszpania; reż.: Andrés Garrigó;
czas: 1 godz. 20 min.
godz. 18.00 – Barry Seal: Król przemytu – dramat, polityczny prod. uSA;
reż.: doug liman; czas: 1 godz. 55 min.
godz. 20.00 – to – horror prod. uSA;
reżyseria: Andres Muschietti;
czas: 2 godz. 15 min.
Wtorek, 26 września:
kino nieczynne
Środa – czwartek, 27-28 września:
godz. 16.00 – Fatima. Ostatnia tajemnica – film fab. prod. hiszpania
godz. 18.00 – Barry Seal: Król przemytu – dramat, polityczny prod. uSA
godz. 20.00 – to – horror prod. uSA
bilety: seanse 2d: 16 zł (normalny),
14 zł (ulgowy), 12 zł (tanie poniedziałki);
seanse 3d: 18 zł (normalny), 15 zł (ulgowy).

koncerty
Sobota, 23 września:
godz. 19.00 – Recital tomka Łosowskiego – perkusisty, kompozytora,
muzyka sesyjnego, edukatora i autora
pierwszej profesjonalnej videoszkoły
na perkusję w polsce; wstęp: wejściówki;
centrum Teatru Muzyki i Tańca w kutnie,
ul. Teatralna 1.

inne
Piątek, 22 września:
godz. 15.00 – Opera i operetka w bibliotece: Giacomo Puccini – „tosca”;
Miejska i powiatowa biblioteka publiczna
im. Stefana żeromskiego w kutnie,
ul. wojska polskiego 5. wstęp wolny.
godz. 18.00 – Spotkanie autorskie
z maciejem Kaźmierczakiem – promocja nowej powieści „polowanie
na kaczki”; Miejska i powiatowa biblioteka publiczna im. Stefana żeromskiego
w kutnie, ul. wojska polskiego 5.
wstęp wolny.
Sobota, 23 września:
godz. 12.00-17.00 – Warsztaty perkusyjne z tomkiem Łosowskim, perkusistą,
kompozytorem, muzykiem sesyjnym,
edukatorem i autorem pierwszej profesjonalnej videoszkoły na perkusję w polsce;
wstęp: 40 zł; centrum Teatru Muzyki i
Tańca w kutnie, ul. Teatralna 1.
Niedziela, 24 września:
godz. 15.00 – „Krzyżacy w Żychlinie” –
plenerowe widowisko historyczne; park
dworu w dobrzelinie, ul. jagiełły 82;
wstęp wolny.
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.
ilość miejsc jest ograniczona. żychliński
dom kultury.
Piątek, 29 września:
godz. 12.00 – „to ci śliczności...” –
o stroju łowickim w reymontowskich
klimatach – uroczyste podsumowanie
projektu. w programie: prezentacja pieśni
ludowych i czytanie fragmentów powieści
„chłopi” przez zespół Śpiewaczy
ksinzoki i uczniów zSp nr 3 im. wł. St.
reymonta w Łowiczu; pokaz tkania na
warsztacie tkackim. Muzeum w Łowiczu,
Stary rynek 5/7. wstęp wolny.
Niedziela, 1 października:
godz. 10.00-14.00 – „Oficerskie szlify” –
gra terenowa poświęcona historii
37. pułku piechoty; drużyny odwiedzą
10 miejsc na terenie kutna oraz poznają
obiekty związane z historią pułku.
zapisy drużyn do 29 września:
oswiata@muzeumkutno.com.

KRONiKA
WYPADKóW
miŁOSNYCH
Dominika Woźniak z przemysłowa
i Łukasz Dzik z błędowa
martyna Rybus ze złakowa kościelnego
i tomasz Górczyński z wolskiej koloni
 ewa Kępka z Łowicza i marcin Gaede
z Łodzi
 Dominika ulanowska i Andrzej Kapusta
oboje z Łowicza
 Jagoda Sołtyszewska i Piotr Kotus
oboje z Łowicza



SKARB ROLNiKA

noTowAniA z TArGowiSkA MiejSkieGo
(ceny z dnia 19.09.2017 r.)
borówki
0,25 kg
brokuły
szt.
brukselka
kg
buraki czerwone
kg
brzoskwinie
kg
cebula
kg
cebula dymka
pęczek
cukinia
kg
czosnek
szt.
fasola zielona
kg
fasola żółta
kg
gruszki
kg
jabłka
kg
jaja fermowe
15 szt.
jaja wiejskie
15 szt.
kalafior
szt.
kapusta biała
szt.
kapusta kiszona
kg
kapusta pekińska
szt.
koperek
pęczek
maliny
0,5 kg
miód
0,9 litra
marchew
kg
natka pietruszki
pęczek
ogórki kiszone
kg
ogórek gruntowy
kg
papryka czerwona
kg
papryka zielona
kg
papryka żółta
kg
pieczarki
kg
pietruszka
kg
pomidor malinowy
kg
pomidor polny
kg
pomidor szklarniowy kg
por
szt.
rzodkiewka
pęczek
sałata
szt.
seler
szt.
szczypiorek
pęczek
słonecznik
szt.
śliwki
kg
wiśnie
kg
włoszczyzna
pęczek
ziemniaki
kg

w Łowiczu
1,50
1,50
2,00-3,00
1,00/szt.
0,80-2,00
3,00-6,00
5,00
2,00-5,00
2,00-4,00
5,00-8,00
10,00-12,00
2,00-4,00
2,50
5,00
5,00/kg
1,00
4,50-5,00
30,00
1,00-2,00
1,00
6,00
3,00
2,50-5,00
5,00
6,00-8,00
5,00
0,50-2,00
2,00-4,00
1,50-2,00
2,00
2,50
4,00
1,00
1,00-2,50
4,00-6,00
2,50
0,60-1,00

w Głownie
5,00
3,00
6,00
1,50-2,00
4,00-5,00
1,50
1,50
1,00
2,50
2,50
4,50
2,50-3,00
6,00-8,00
10,00-11,00
2,50-4,00
2,50
2,00
1,00
6,00
1,50
1,50
1,00-3,00
3,00-4,00
3,00-4,00
3,00-4,00
2,50
4,00-5,50
1,50-2,00
1,50
1,50
2,00
2,00
1,00-3,00
4,50-6,00
1,50
1,00

OFeRtY PRACY
powiATowy urząd prAcy w kuTnie
(stan na 20.09.2017 r.)

operator maszyn cnc(laser,plazma,krawędziarka)
 pomocnik brukarza
 pomocnik murarza
 handlowiec
 Specjalista ds. handlu na rynek chiński
 Technik serwisu
 kierowca samochodu ciężarowego
kat. c
 inspektor ds. obronnych i obrony
cywilnej
 Muzykoterapeuta
 pielęgniarka
 Monter maszyn elektrycznych uzwajacz
 kontroler procesów produkcji
 pomocnik murarza
 informator ruchu pasażerskiego
 Serwisant monter/urządzeń udojowych


ROLNiK SPRzeDAJe
(ceny z dnia 19.09.2017)
Żywiec wieprzowy:


różyce: 4,90 zł/kg+VAT



domaniewice: 4,90 zł/kg+VAT



chąśno: 4,90 zł/kg+VAT



kiernozia: 4,80 zł/kg+VAT



Skowroda płd.: 5,20 zł/kg+VAT



karnków: 4,90 zł/kg+VAT

Żywiec wołowy:


Skowroda płd.: jałówki 7,00 zł/kg+VAT,
krowy 5,00 zł/kg+VAT; byki 7,70 zł/kg+VAT;



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



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

Ogłoszenia
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www.lowiczanin.info
ToyoTA Avensis, 2008 rok, tel. kom.
788-293-343.
ToyoTA yaris hybrydowy, 2013 rok,
tel. kom. 788-293-343.
ToyoTA rav4, 2006 rok, tel. kom.
788-293-343.
Suzuki Swift, 2011 rok, tel. kom.
788-293-343.
ToyoTA yaris, 1.0, 2003 rok,
bezwypadkowy, garażowany, stan bdb.,
tel. kom. 604-706-309.
ToyoTA yaris, 1.3, 2007 rok,
sprzedam, tel. kom. 884-371-667.
VolVo V40, 1.8, 1997 rok, 1.400 zł,
tel. kom. 512-476-760.
VolVo V40 benzyna+gaz, 2000 rok,
bezwypadkowy, tel. kom. 884-880-726.
Vw bora Tdi, 2003 rok, tel. kom.
788-293-343.

samochodowe

ciTroËn Xara picasso, 1.6 hdi,
2004 rok, 5.200 zł, do opłat, tel. kom.
734-418-939.

opel Astra ii, 1.7 cdTi, 2005
rok, klimatyzacja, 8.200 zł, tel. kom.
604-706-309.

renAulT Megane Scenic,
1.6 benzyna, 2002 rok, tel. kom.
509-837-633.

kupno

ciTroËn Xsara picasso, 1.8 benzyna,
2003 rok, tel. kom. 509-837-633.

opel corsa, 1.4 benzyna, 1994 rok,
tel. kom. 601-975-868.

renAulT Thalia, benzyna/gaz, 2002
rok, tel. kom. 792-180-011.

Vw Golf iV, 1.9, 2001 rok, 5-drzwiowy,
klimatyzacja, tel. kom. 513-375-786.

dAewoo lanos, 1.6 benzyna, 1998
rok, tel. kom. 697-780-166, 725-630-642.

opel corsa, 1.2 16V, 2014
rok, 50.000 km, serwisowany,
bezwypadkowy, kupiony w polskim
salonie, tel. kom. 600-944-728.

renAulT Trafic, 2007 rok, tel. kom.
788-293-343.

Vw Golf iV, 1.6 Sr, po kolizji, tel. kom.
603-395-360.

renAulT Twingo, 2011 rok, tel. kom.
788-293-343.

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.

Subiekt Nieborów Auto-kasacja,
sprzedaż części, tel. (46) 838-55-41.
Auto skup całe i uszkodzone,
najlepsze ceny, tel. kom. 604-191-186.
kupię auto do 4.000 zł, tel. kom.
691-270-855.
kupimy każdą Toyotę i Mercedesa,
stan obojętny, tel. kom. 734-734-300.
kupimy każde auto, całe lub rozbite,
tel. kom. 798-602-197.
Skup aut za gotówkę. Szybki
dojazd i wycena na miejscu, tel. kom.
536-266-926.
Skup Mercedes Sprinter, kaczor,
inne dostawcze, stan obojętny, tel. kom.
734-734-300.
Skup pojazdów samochodowych.
zaświadczenia do WK. Sprzedaż
części, tel. kom. 605-695-882.
Skup powypadkowych, starych,
skorodowanych samochodów, tel. kom.
512-476-760.
Skup skrzyni biegów (1.6 polonez)
i lpG sekwencja,
tel. kom. 512-476-760.
złomowanie pojazdówzaświadczenia, auto-skup: uszkodzone,
rozbite, wyeksploatowane, rząśno 13,
tel. kom. 602-123-360.

dAewoo lanos, 1999 rok, sedan,
1.800 zł, tel. (46) 838-88-52, tel. kom.
734-418-939.
dAewoo Matiz life, 1999 rok,
103.000 km, tel. kom. 518-806-255.

opel corsa, 1000 cm3, 2005 rok,
klimatronik, domykanie szyb z pilota,
światła przeciwmgłowe, tel. kom.
505-044-468.

FiAT brava, 1.2 16V, 1999 rok, 91.000
km, i właściciel, tel. kom. 510-411-917.

opel Frontera, 1992 rok, stan dobry,
tel. kom. 506-355-899, 798-521-820.

FiAT cinquecento, 704, 1994 rok,
1.150 zł, tel. kom. 519-376-820.

opel insignia, 2012 rok, kombi, tel.
kom. 788-293-343.

SeAT ibiza, 1.4 benzyna/gaz, 1997
rok, tel. kom. 692-199-767.

opel Vectra, 1.9 cdTi 150 kM, 2008
rok, kombi, tel. kom. 606-486-555.

SkodA citigo, 2013 rok, 3-drzwiowy,
i właściciel, tel. kom. 668-950-995, po
18:00.

FiAT doblo, 2004 rok, ciężarowy, tel.
kom. 605-670-867.

peuGeoT 206, 1.1, 2002 rok,
klimatyzacja, mały przebieg, tel. kom.
600-445-127.

SkodA Felicja, 1.6, 2001 rok,
100.000 km, stan bdb., tel. kom.
513-375-786.

peuGeoT 207, 1.6 hdi, 2007 rok,
120.000 km, 5-drzwiowy, bogate
wyposażenie, 14.900 zł, tel. kom.
513-375-786.

SkodA octavia ii, 2007 rok,
stan bdb, 16.500 zł, tel. kom.
512-251-357.

Fiat punto 1.2, 2000 rok, lpG, tel.
kom. 605-587-039.
FiAT Siena, 1.6 benzyna/gaz, 1997
rok, tel. kom. 693-172-904.
Ford c-Max, 2.0 Tdci, 2006 rok, 136
kM, tel. kom. 692-136-459.
Ford Focus, 2.0 diesel, 2006 rok, full
opcja, tel. kom. 509-283-124.
Ford Focus, 2013 rok, kombi, tel.
kom. 788-293-343.

sprzedaż
Audi Q7, 2007 rok, tel. kom.
788-293-343.

hyundAi Santa Fe, 2.0 benzyna,
2005 rok, tel. kom. 509-837-633.

Audi A4, 1999 rok, model 2000, tel.
kom. 604-948-642.

hyundAi iX20, 2012 rok, tel. kom.
788-293-343.

Audi b4 kombi, 1.9 Tdi, 1995 rok,
klima, tel. kom. 694-968-611.
bMw 520, 2.0 i, 1998 rok, bogate
wyposażenie, stan bdb., możliwa
zamiana (mniejszy), tel. kom.
604-706-309.

bMw e-46, 2.0 i, 2002 rok,
czarny metalik (możliwa zamiana
na mniejszy), tel. kom. 513-375-786.

SeAT Altea, 2005 rok, tel. kom.
788-293-343.

FiAT croma, 1.9 jTd, 2006 rok,
184.000 km, tel. kom. 502-024-243.

hondA civic Vii, 1.4 instalacja lpG,
2001 rok, klimatyzacja, elektryczne
szyby, centralny zamek, wspomaganie,
tel. kom. 502-712-484.

bMw 520d, e 61 170 kM, 2009
rok, klimatronik, nawigacja, alufelgi,
stan bdb., tel. kom. 505-926-212,
793-186-378.

SAAb 93, 2006 rok, tel. kom.
534-740-832.

Vw Golf iV, 1.8, 1999 rok, tel. kom.
787-124-884.

Vw Golf V kombi, 2007 rok, tel. kom.
601-164-948.
Vw Golf V, diesel, 2004 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 602-497-311.
Vw Golf V, 1.9 Tdi, 2008 rok, i
właściciel, tel. kom. 668-104-479.
Vw passat, 1.8 T, 2003 rok, tel. kom.
507-031-071.
Vw passat b5, 1.9, 2002 rok, tel. kom.
783-707-277.
Vw polo, 1.0, tel. kom. 693-051-319.

SkodA octavia, 1.6, benzyna/gaz,
2007 rok, klima, tel. kom. 721-169-137.

Vw polo, betoniarka, tel. kom.
504-507-730.

peuGeoT 207 Sw, 2011 rok, tel. kom.
788-293-343.

SkodA rapid, 1.2 TSi, 2013 rok,
i właściciel, salonowa, tel. kom.
600-966-269.

peuGeoT 308 Sw, 2009 rok, tel. kom.
788-293-343.

Sprzedam żuka, tel. kom.
692-286-665.

Vw Sharan, 1.9 Tdi, 2008 rok,
7-osobowy, w rozliczeniu mogę
przyjąć mniejszy, 22.900 zł, tel. kom.
604-706-309.

polonez ATu plus, 1.6, 1999
rok, 60.000 km, i właściciel,
niekwestionowany stan
(dla konesera), tel. kom.
513-375-786.

STAr 244 wywrotka, hdS, tel. kom.
504-072-526.

peuGeoT 207, 2006 rok, tel. kom.
788-293-343.

renault kangoo, 2007 rok i crosa
250, tel. kom. 790-398-998.

Suzuki SX4, 2008 rok, tel. kom.
788-293-343.
Suzuki Swift, 2011 rok, tel. kom.
788-293-343.
ToyoTA yaris i, tel. kom. 720-162-713.

kiA Sportage, 2.0 benzyna/gaz, 2006
rok, tel. kom. 509-837-633.

renAulT laguna ii, 1.9 dci,
2004 rok, kombi, czarna, tel. kom.
604-676-608.

ToyoTA corolla, 2006 rok, tel. kom.
788-293-343.

MAzdA 626, 2.0 diesel, 1999 rok, tel.
kom. 669-452-029.

renAulT laguna, 1.9 dci, 2003 rok,
kombi, tel. kom. 781-927-445.

ToyoTA corolla Verso, 2005 rok, tel.
kom. 788-293-343.

Sprzedaż przyczepek
samochodowych, homologacja, różne
typy, www.phu-wimar.pl, tel. kom.
608-171-821.
kupię przyczepkę samochodową do
remontu, tel. kom. 502-163-313.
Felgi „15”, tel. kom. 693-054-784.
opony zimowe 155/65/14, tanio, tel.
kom. 668-162-199.

motorowe
kupno
Skup starych motocykli wSk, Shl,
junak, innych, tel. kom. 513-185-357.
kupię stare motocykle: wSk, Mz,
Motorynka, komarek itp., tel. kom.
609-942-407.
kupię wS, Shl oraz części, tel. kom.
603-444-431.

sprzedaż
yamaha Virago 535, 1993 rok;
motorower romet 1985 rok, tel. kom.
608-402-296.

garaże
sprzedaż
Sprzedam garaż Tkaczew, tel. kom.
664-372-375.
Sprzedam garaż w centrum, tel. kom.
660-795-151.
Garaż wolnostojący, Tuszewska,
na wysokości bursztynowej, tel. kom.
601-946-284.

wynajem
do wynajęcia garaż ul. Starzyńskiego,
rejon bloków 6,7,8,9, tel. kom.
604-192-784.
Garaż do wynajęcia, okolice
konopnickiej, tel. kom. 603-555-327.

nieruchomości
kupno

Vw T4 Td, 1998 rok, tel. kom.
600-744-821.

kupię ziemię, gm. Łyszkowice
i okolice, tel. kom. 502-602-463.

Vw T4, 1.9 diesel, 1999 rok, srebrny,
samochód dostawczy, 9.000 zł, tel. kom.
574-324-174.

przyjmę w dzierżawę lub kupię
grunty rolne w bocheniu (bardzo dobre
warunki), tel. kom. 601-857-267.

Vw Touran, 2005 rok, 7-osobowy,
granatowy metalik (w zamianie mogę
przyjąć mniejszy), 15.200 zł, tel. kom.
604-706-309.

kupię/przyjmę w dzierżawę ziemię,
tel. kom. 696-736-701.

inne
klucze, piloty, immobiliser,
Głowno Strażacka 2, tel. kom.
606-319-335.

przyjmę w dzierżawę ziemię, łąki,
dobre warunki, tel. kom. 534-936-733.
Małe mieszkanie w Łowiczu, tel. kom.
791-776-110.
kupię działkę, ziemię, bloki, tel. kom.
607-809-288.

MAzdA 6, 2.0 diesel (121 kM), 2007
rok, kombi, tel. kom. 575-767-742.
MercedeS 208d, tel. kom.
788-870-752.
mitSuBiSHi Outlander, 2.0 diesel,
2010 rok, tel. kom. 600-201-163.
Mini clubman, 2008 rok, tel. kom.
788-293-343.

bMw e46, 1999 rok, tel. kom.
693-858-637.

niSSAn Micra, 1.0, 1999 rok,
tel. (46) 837-93-21.

cinquecento, 1994 rok, tel. kom.
662-872-141.

opel Astra ii, 2.0 Ti hatchback, 1999
rok, tel. kom. 514-047-404.

ciTroËn c4 picasso, 1.6 hdi, 2008
rok, 7-osobowy, beżowy metalik, tel.
kom. 722-152-794.

opel Astra ii, 2.0 dTi, 1999 rok,
215.000 km, 4.500 zł do uzgodnienia,
tel. kom. 727-210-205.

PuNKtY PRzYJmOWANiA OGŁOSzeń DROBNYCH DO „NŁ”: BiuRO OGŁOSzeń ŁOWiCz, ul. pijArSkA 3A; BeDNARY, Sklep p. pApiernik 24A; BOBROWNiKi 27, Sklep p. pAcler; BOLimóW, ul. rynek koŚciuSzki 17,
Sklep „ewA”, p.pApiernik; DOmANieWiCe, ul. GŁównA 26, Sklep p. jAkubiAk; GąGOLiN POŁuDNiOWY, Sklep „koS”; HumiN 1A, Sklep p. GreFkowicz; iŁóW: pl. rynek STAroMiejSki 2A; Sklep p. pApierowSkieGo;
KieRNOziA, rynek kopernikA, kioSk p. weSoŁowSkiej; KOCieRzeW PóŁNOCNY 37A, Sklep p. kryGier; KuRABKA 17A, Sklep p. TopolSkiej; ŁOWiCz, oS. brATkowice, kioSk loTTo; ŁYSzKOWiCe, Sklep „dueT”,
ul. GMinnA 6; NieBORóW, Al. leGionów polSkich 18, Sklep p. FiGATA; NOWA SuCHA 22, Sklep p. Siewiery; OStRóW 20, Sklep p. bejdy; OSmOLiN: ul. rynek 2, Sklep p. SerwAch; ul. rynek 19, Sklep Spożywczo-przeMySŁowy; PSzCzONóW 147, Sklep p. lipińSkieGo; SANNiKi, ul. wArSzAwSkA 183, Sklep p. olkowicz; SOBOtA, pl. zAwiSzy czArneGo 12, Sklep p. bińczAk; SOKOŁóW 19, Sklep p. GŁowAckieGo; StACHLeW 113A, Sklep
p. wierzbickiej; StARY DęBSK 6A, Sklep p. pAwŁA TArGASzewSkieGo, ŚLeSzYN, ul. GórnA 5, Sklep p. MączyńSkiej; WALiSzeW StARY 19, Sklep p. pAbijAńczyk; zABOStóW DuŻY, Sklep p. SzAleniec; zAWADY 67, Sklep
p. SokAlSkiej; zŁAKóW BOROWY 139A, Sklep p. piecki.
PuNKtY PRzYJmOWANiA OGŁOSzeń DROBNYCH DO „WieŚCi”: BiuRO OGŁOSzeń GŁOWNO, ul. ŁowickA 40; DmOSiN 1, bożenA krzeSzewSkA, piekArniA: StRYKóW: Sklep „zoSiA”, ul. TArGowA 25/27; Sklep p. ŁukASzA
pApińSkieGo, STAry rynek 4/29.
PuNKtY PRzYJmOWANiA OGŁOSzeń DROBNYCH DO „NŁ DLA ŻYCHLiNA, OPOROWA, BeDLNA i PACYNY”: BeDLNO 28, Sklep Mini-MAG; DOBRzeLiN, ul. wŁ. jAGieŁŁy, Sklep MAGdA; PACYNA, ul. TowArowA 4, Sklep p. MAGdAleny durki; PLeCKA DąBROWA, Sklep „MonikA”; PODCzACHY 16, Sklep Spożywczo-przeMySŁowy; ŚLeSzYN, ul. GórnA 5, Sklep p. MączyńSkiej; ŻYCHLiN, ul. ŁąkowA 9A, Sklep „MAGdA”; ul. nAruTowiczA 85F, Sklep
„MAGdA”; ul. 29 liSTopAdA 25-26, 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”
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sprzedaż

Mieszkanie 48 mkw. bratkowice, tel.
kom. 696-274-457.

dwie ładne działki rekreacyjne,
300 mkw. przy ul. wiśniowej (ogródki
działkowe relaks - ul. Łódzka, Łowicz),
tel. kom. 662-129-669.

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

Sprzedam działkę budowlaną 3.000
mkw we wsi Gzinka przy wrzeczku, tel.
kom. 733-750-101.
działka 4,6 ha, Łazin, tel. kom.
501-020-993.
Sprzedam dom, tel. kom. 881-087-040.
działka budowlana, Mysłaków, tel.
kom. 692-363-474.
działki budowlane, Mysłaków, tel.
kom. 665-981-200.
Sprzedam mieszkanie w borowie, tel.
kom. 503-608-793.
ziemia rolna z możliwością zabudowy
2,4 ha, gmina domaniewice, tel. kom.
794-944-434.
Sprzedam posiadłość, Łowicz,
katarzynów 42, tel. kom. 603-879-720.
Sprzedam dom nowy, wykończony,
otolice 28A, tel. kom. 603-879-720.

budynek nadający się na magazyn
lub halę produkcyjną 1000 mkw, tel.
kom. 663-881-721.
Sprzedam dom na żwirki i wigury 7A,
tel. kom. 500-287-713.
działka 6.600 mkw., z domem
drewnianym, bąków Górny, tel. kom.
607-517-238.
Sprzedam dom, Łowicz, tel. kom.
662-127-575.
działka rolno-budowlana 3000 mkw.,
przy drodze asfaltowej, blisko Głowna,
15.000 zł, tel. kom. 503-719-301.
Mieszkanie M 4, Łowicz, os.
Starzyńskiego, iV piętro, 48 mkw., tel.
kom. 664-912-197.

ziemię 3,5 ha, kraszew wielki, tel.
kom. 502-539-686.

Ładne, czyste 3-pokojowe 60
mkw, iii piętro, przy dworcu Łowiczprzedmieście, cena do negocjacji, tel.
kom. 666-254-020.

wulkanizacjaz budynkami,
napoleońska 6, Łowicz, tel. kom.
502-163-313.
działka budowlana, klickiego 42, tel.
kom. 502-163-313.
kawalerka 24 mkw, tel. (46) 837-23-02.
dom 293 mkw, stan surowy otwarty,
działka 1900 mkw, wszystkie media,
Łowicz, ul. Grunwaldzka, tel. kom.
501-932-818.
budowlana, 1.155 mkw., media,
bełchów, ul. polna, tel. 517-640-507.
dom mieszkalny i budynki
gospodarcze na działce 0,65 ha,
wiskienice. cena do uzgodnienia po
obejrzeniu, tel. kom. 601-505-585.
działki budowlane, 1.082 mkw., 2.443
mkw., tel. kom. 606-995-687, zielkowice.
Sprzedam działkę rekreacyjną, tel.
kom. 795-563-722, dzwonić po 18-stej.
działka budowlana, 1.500 mkw.,
media, Łowicz, Górki zagórskie, tel.
kom. 883-666-093.

Sprzedam ładne, 2-pokojowe
mieszkanie 46 mkw w bloku TbS w
Głownie ul. Łódzka, tel. kom. 728-959930, 604-458-676.
bratkowice 60 mkw., blok 34, tel. kom.
691-961-280.
Sprzedam kawalerkę 26 mkw, os.
kostka, tel. kom. 508-289-601.

Sprzedam gospodarstwo 10 ha
wraz z budynkami, Tydówka, tel. kom.
785-641-209.

Sprzedam 5 ha, Tydówka, gm.
kiernozia, pilne!, tel. kom. 515-607-294.

dwie działki budowlane, Antoniew,
gm. Głowno, tel. kom. 721-651-936.

Sprzedam działki budowlane
uzbrojone, ogrodzone, Łowicz, ul.
wschodnia przy bolimowskiej: 800
mkw., 1000 mkw., 1.600 mkw., tel. kom.
602-615-399.

działka budowlana 1.400 mkw.,
chąśno, tel. kom. 666-287-727.

dom z działką w stanie surowym w
Głownie, tel. kom. 601-814-018.

Mieszkanie 61 mkw., iii piętro, kaliska,
tel. kom. 668-955-030.

Mieszkanie 3-pokojowe, 51 mkw., iii p.,
os. Tkaczew, tel. kom. 502-323-404.

działka budowlana, 0,15 ha, tel. kom.
727-568-262, otolice.

dom, Łowicz, tel. kom. 880-651-700.

działka budowlana, nieborów, tel.
kom. 795-015-269.

Sprzedam działkę rolną ok. 1,5 ha z
dojazdem, tel. kom. 663-703-647.

Sprzedam ziemię 9 ha, Mąkolice, tel.
kom. 695-696-281.

Sprzedam działkę budowlaną 2700
mkw, bobrowniki, tel. kom. 793-562-555.

Sprzedam działkę, zielkowice, tel.
kom. 889-376-672.

działka 38 arów w Stępowie, gmina
kiernozia, zabudowana, ogrodzona,
częściowo utwardzona, tel. kom.
512-179-465.

Działka budowlana, Głowno, ul.
Graniczna 17, tel. kom. 694-903-240.
Sprzedam zabudowaną działkę,
Tomczyce 20, tel. kom. 664-906-235.
Sprzedam 2,5 ha ziemi, gmina
Łyszkowice, tel. (46) 839-29-72, tel. kom.
601-379-628.
Sprzedam M-4, tel. kom. 732-830-824.
Sprzedam ziemię orną w
Strugienicach 2,13 ha i 1,5 ha łąki za
bzurą, basen na mleko 520 l. i podajnik
do zboża, tel. kom. 661-230-235.
Mieszkanie 2-pokojowe na
parterze, zduńska dąbrowa, tel. kom.
518-606-556.
ziemia orna, 3.67 ha, bobrowa, tel.
kom. 606-626-575.
Gspodarstwo rolne z zabudowaniami,
2,97 ha, gmina zduny, tel. kom.
602-756-975.
Sprzedam działkę, Łowicz, ul.
zduńska, tel. kom. 609-514-291.
ziemia rolna, 1,65 ha, chąśno, tel.
kom. 666-287-727.
Sprzedam ziemię 1,17 ha w brodnym
józefów, okolice kiernozi - klasa1
przechodzi w 2, cena 85.000 zł do
negocjacji, tel. kom. 669-965-251.
oddam ziemię w dzierżawę około 10
ha za dopłaty, Świące 3.

Meble kuchenne, zlewozmywak
stalowy, tel. kom. 609-219-294.

Tanio futro z norek, tel. kom.
723-917-808.

Monety, medale, dokumenty, militaria,
starocie, tel. kom. 606-941-752.

Sprzedaż drewna opałowego, tel.
kom. 510-832-050.

krokwy budowlane, ze słupów
telefonicznych, tel. kom. 691-033-754.

kupię topolę, dęba inne, tel. kom.
696-379-599.

oddam piach za pogłębienie stawu,
tel. kom. 504-221-009.

kupię skrzynki uniwersalne drewniane,
tel. kom. 607-325-906.

Łuparka do drzewa, tel. kom.
601-297-797.

kupię koparko-ładowarkę i wywrotkę,
tel. kom. 607-809-288.

Sprzedam wiąz, tel. kom. 609-261-389.

kupię cegłę, drut, deski, łaty, krokwie,
tregry, tel. kom. 607-809-288.

Sprzedam sosnę budowlaną
do wycinki, gm. bielawy, tel. kom.
782-596-215.

sprzedaż różne

Sprzedam kanapę, tel. kom.
667-115-453.

produkcja, sprzedaż kruszywa
kamiennego, tel. kom. 501-029-833.
kliniec pod kostkę i utwardzenia
terenu, tel. kom. 601-239-779.

płyty drogowe 3x1,25, tel. kom.
697-289-514.
betoniarki: sprzedaż, remonty, części,
tel. kom. 603-072-751.

domek 60 mkw., działka 6.000 mkw.,
budowlano-usługowa, narożna, Łowicz,
tel. kom. 603-878-783.

drewno kominkowe, opałowe (buk,
brzoza, olszyna, grab); workowane, tel.
kom. 501-658-261.

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

Sprzedam działkę usługową ok.
7.000 mkw w obrębie Łowicka wieśprymasowska, tel. kom. 669-568-174.

wyprzedaż płytek chodnikowych
i ogrodowych, kolor, kręgi, pokrywy,
przepusty, tel. kom. 531-467-981.

Sprzedam mieszkanie w blokach
59,47 mkw, tel. kom. 503-067-846.

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

Sprzedam krajalnicę do wędlin i wagi,
tel. kom. 502-224-102.
Strój łowicki damski, tel. (46) 83884-44, wieczorem.
płot betonowy, ekopłyta, słupki, tanio,
tel. kom. 504-072-526.

praca
dam pracę
przyjmę do pizzerii kelnerkę
z możliwością przyuczenia - praca
na stałe oraz pomoc na kuchnię weekendowo, tel. kom. 601-846-354.
Hurtownia budowlana
w Strykowie zatrudni kierowców
C+e. Dobre wynagrodzenie, tel. kom.
601-153-348.
przyjmę do pizzerii kierowcę na stałe
oraz pomoc kucharza weekendowo, tel.
kom. 669-852-983.
zatrudnię do pizzerii kierowcę
oraz pomoc kelnerki. praca w weekendy,
tel. kom. 607-481-852.
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.
zatrudnię do pracy w stolarni, z okolic
Łowicza, tel. kom. 696-086-527.
monterów ścian g/k, sufitów,
szpachlarzy, malarzy, tel. kom.
500-027-261.

Sprzedam gospodarstwo rolne 7,5 ha
(1 ha sady) nowe budynki - ok. rybna,
tel. kom. 519-184-403.

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

rury pcV: fi=355, gr. 2,1 cm, dł. 8 m. 3 szt., tel. kom. 721-737-369.
Sortownica do jaj, tel. kom.
697-688-625.

zatrudnię kierowcę kat. C+e
na rozładunki, załadunki, tel. kom.
601-720-805.

dom 80 mkw., działka 650 mkw., w
wiskitkach, tel. kom. 601-297-780.

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

wełniak nowy, drugi gratis, tel. kom.
726-732-589.

zatrudnię kierowców c, c+e, tel. kom.
691-621-098.

Sprzedam dom do zamieszkania
od zaraz z zabudowaniami i działką
budowlaną 8 km od Łowicza, tel. kom.
609-541-325.

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

butla acetylen, rębak do gałęzi,
bojler co 120 l, śrutownik, tel. kom.
510-411-917.

zatrudnię operatorów: koparki,
spycharki, tel. kom. 691-621-098.

wynajem
Łódź, mieszkanie 3 pokoje do
wynajęcia, tel. kom. 606-953-977.
Małżeństwu niepalącemu wynajmę
mieszkanie, Łowicz, tel. kom.
604-362-195.
udostępnię wyposażony salon
fryzjerski, lniana 1, tel. 501-011-198.

zbiorniki plastikowe, 1.000-litrowe, tel.
kom. 502-919-192.
palety 1.200x1.000, tel. 502-919-192.
Sprzedam domki holenderskie:
7x3,20m i 10x3,20m z
wyposażeniem: łazienka, pokój dla
dziecka, łóżko piętrowe, ogrzewanie
(drzewo, węgiel), natrysk, cena do
negocjacji, tel. kom. 797-758-589,
572-951-122.

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

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

do wynajęcia lokal/mieszkanie 20
mkw, Łowicz, Sienkiewicza 34, kontakt
7:00-9:00, po 20:00, tel. (46) 837-32-49.

Agregat prądotwórczy 12/230/380
Steinen profesional ST 8300, nowy, tel.
kom. 508-132-400.

lokale na biura, gabinety do
wynajęcia, tel. kom. 692-725-590.

daszki betonowe 4-spadowe,
2-spadowe, tel. kom. 531-467-981.

lokal na zakład fryzjerski, inne,
Łowicz, ul. jana pawła ii, tel. kom.
508-191-628.

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

Sprzedam 2 ha ziemi, niedzieliska, tel.
kom. 604-454-461.

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie
3-pokojowe z kuchnią, Głowno, tel. kom.
798-461-235.

wydzierżawię 7 ha, okolice białej, tel.
kom. 608-641-030.

Głowno. Sprzedam dom jednodwurodzinny 200 mkw. wszystkie
media, dobra lokalizacja, dwa
garaże, działka 1.700 mkw., tel. kom.
792-307-975.

do wynajęcia restauracja,
wyposażona, Łowicz, tel. 570-990-363.

reklAMA

kupię poroże, tel. kom. 607-409-915.

Sprzedam betoniarkę, tel. kom.
667-837-817.

działka 2.580 mkw, tel. 530-880-830.

działki 47 m szerokości, pod
Łowiczem, tel. kom. 793-707-234.

Sprzedam meble pokojowe +
narożnik, tel. kom. 661-141-187.

żwir 16-32 do ogrodu i drenażu, tel.
kom. 601-239-779.

Łowicz, 72 mkw, parter, tel. 698-581-666.

budowlano-rolna, 9.400 mkw., polesie,
rzeka, możliwość wykopania stawu, tel.
kom. 603-878-783.

Sprzedam stemple budowlane ok.
470 szt, 4 zł/szt., tel. kom. 663-766-584.

kupno różne

Sprzedam 3 ha ziemi z zabudową,
plecka dąbrowa, tel. kom. 511-684-640.

Sprzedam siedlisko, tel. kom.
576-948-177.

Mieszkanie 48 mkw., dąbrowskiego,
tel. kom. 885-194-475.

duże akwarium, panoramiczne, tel.
kom. 505-949-957.

Sprzedam meblościankę, tel. kom.
664-906-235.

Tanio sprzedam kawalerkę 34,80
mkw, tel. kom. 609-688-554.

29

lada chłodnicza, witrynowa, tel. kom.
605-539-291.

żwir 2-8, tel. kom. 601-239-779.

M-4, 60 mkw., os. bratkowice, tel. kom.
608-580-065.

Mieszkanie 58,9 mkw., iV p., ul.
ciemna 1, tanio, tel. kom. 665-744-061.

poszukuję współlokatorki, tel. kom.
789-469-555.
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wynajmę lokal nad apteką Słoneczko,
tel. kom. 607-809-288.

do wynajęcia lokal 40 mkw., w
centrum Łowicza, ul. kozia 8, tel. kom.
508-324-558.

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

krajzega kompletna, szlifierka
taśmowa, przecinarka metalu, tel. kom.
503-830-451.
Maszyna do szycia „Łucznik”,
maszyna dziewiarska ręczna, pralka
„Frania”, lodówka „Ardo”, tanio, tel.
kom. 501-250-479.
kostka brukowa behaton, 6 cm z
rozbiórki ok. 200 m. Szara i czerwona +
krawężniki, tel. kom. 724-115-912.
huśtawki ogrodowe, akacjowe, stoły,
ławki, altanki, piaskownice, budy dla
psów, toalety, tel. kom. 502-981-959.
Altanka 2,60x2,55, tel. kom.
511-311-145.
duża buda dla psa, tel. kom.
511-311-145.
kuchnia gazowa, maszyna do szycia
walizkowa, terma, klej do dociepleń, tynk
elewacyjny, piecyk grzewczy na butlę,
tel. kom. 502-980-287.

Kierowca kat. B w systemie 3:1
na trasach międzynarodowych, tel.
kom. 663-077-050.
zatrudnię do pracy na magazynie
w hurtowni spożywczej, Łowicz
Fabryczna 9, tel. kom. 661-880-276.
przyjmę brukarza lub pomocnika,
tel. kom. 786-263-355.
zatrudnię kierowcę c+e w transporcie
krajowym z doświadczeniem; chłodnia,
tel. kom. 509-252-837, 505-037-860.
zatrudnię kierowcę (może być
z ukrainy) kat. c+e w transporcie
międzynarodowym, tel. 608-071-798.
restauracja Mcdonald’s Mop parma
zatrudni pracowników. u nas zarobisz
nawet 2.400 zł brutto (wynagrodzenie
na pełnym etacie). więcej informacji, tel.
kom. 696-442-485, lub u kierownika w
restauracji.
zatrudnię murarzy z okolic Głowna,
tel. kom. 515-697-643.

betoniarki, części, naprawa.
rusztowania, tel. kom. 510-124-700.

zatrudnię murarzy na wykończenia,
Stryków, tel. kom. 603-872-901.

Sprzedam piec olejowy używany +
cały osprzęt, zbiornik na olej opałowy
1.700 l, tel. kom. 604-169-278.

zatrudnimy pracowników ochrony magazyny logistyczne, 13.00 zł brutto.
praca w systemie 24/48, tel. kom.
661-991-562.

Silnik 7,5 kw, tel. kom. 696-441-178.

Silnik 1,5 kw, nożyce do blachy, tel.
kom. 785-266-409.

żużel z dowozem, tel. kom.
600-323-947.

drzewo opałowe - kuźnia polowa, tel.
kom. 781-765-006.

piekarnia Łyszkowice zatrudni
piekarza na stanowisko piecowego lub
ciastowego. stałe zatrudnienie, wysokie
zarobki, tel. kom. 660-414-516.

30
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Szwaczki, chałupniczki kurtka męska,
tel. kom. 516-593-442.

przyjmę kierowcę do piekarni,
tel. kom. 509-771-352.

Firma biS w Skierniewicach zatrudni
doświadczonych monterów mebli
na atrakcyjnych warunkach,
tel. kom. 601-344-142.

zakład w Głownie zatrudni szwaczki,
tel. kom. 607-930-278.

zatrudnię osobę do obsługi
sklepu internetowego 1/2 etatu lub
studentka/student, dobrze jeżeli jest
zainteresowanie modą, fotografią, tel.
kom. 603-653-030.

zatrudnię kierowców c, c+e. praca na
miejscu. Stryków, tel. kom. 502-619-650.

przyjmę ślusarza, pomocnika, tel. kom.
506-771-822.

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.

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

Sprzedam pszenżyto do siewu
odczyszczone, tel. kom. 787-982-333.
zatrudnię kierowcę kat. b, Głowno,
tel. kom. 881-000-706.
Mechanik, pomocnik mechanika,
wiek do 35 lat, tel. kom. 793-777-035.
pracowników do kostki brukowej
z Łowicza i okolic, siedziba Gągolin,
tel. kom. 695-384-425.
zatrudnię osobę do prowadzenia
biura. wymagania: dobra znajomość
komputera (excel, word, Subiekt).
oferty na: kadrybratex@op.pl.
przyjmę szwaczki, dzianina, Głowno,
tel. kom. 604-081-248.
zatrudnię murarza, tynkarza,
pomocnika oraz do ociepleń, tel.
kom. 513-985-412.
Firma dziewiarska w Łowiczu
zatrudni osoby do formowania
skarpet, tel. kom. 601-332-896.
przyjmę na pół etatu do saloniku
prasowego, tel. kom. 784-666-477.
zatrudnię do pracy w kuchni,
tel. kom. 660-733-348.

zatrudnię osoby do zbioru kapusty,
tel. kom. 664-369-981.
Stacja paliw orlen w Strykowie
zatrudni osobę, tel. kom. 605-170-483.
Stacja paliw orlen wyskoki koło
Głowna zatrudni pracownika na pełen
etat, tel. kom. 501-735-821, 661-224-026.
Fabryka Maszyn XcMG-europa
z kompiny zatrudni mechaników.
praca na terenie zakładu w kompinie,
bez wyjazdów w teren. wymagane
wykształcenie: techniczne zawodowe
lub średnie (przyjmujemy również po
szkole rolniczej), tel. kom. 609-842-746,
info@xcmgeuropa.com.
zatrudnię pracownika wykończenia
wnętrz: glazura, terakota, elewacje,
roboty murarskie. Głowno i okolice, cały
rok, tel. kom. 607-606-414.

pracownika do pracy przy koniach,
Gozdów, tel. kom. 695-605-939.

zatrudnię spawaczy MiG/TiG,
z doświadczeniem min. 3 lata. praca
w hali produkcyjnej w Łowiczu, tel. kom.
795-760-605.

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

zatrudnię operatora maszyny cnc
z doświadczeniem i/lub do przyuczenia.
praca w Łowiczu, tel. kom. 507-932-252.

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

upS poszukuje magazynierów.
Miejsce pracy: Stryków, 5/8 etatu,
poniedziałek - piątek, godz. 21.30 - 2.30.
umowa o pracę, tel. kom. 605-201-697,
praca@ups.com.

ApT randstad (47) zatrudni
operatorów maszyn, system
równoważny, Stryków, darmowy dojazd,
wysokie zarobki, praca na stałe, tel. kom.
501-327-839.
tonsmeier Centrum zatrudni osobę
na stanowisko kierowca-ładowacz,
wymagana kat. C, praca na terenie
Żyrardowa, Łowicza i okolic,
tel. (46) 830-35-25.
ApT randstad (47) zatrudni
pracowników magazynu, system
równoważny, Stryków, darmowy dojazd,
wysokie zarobki, praca na stałe , tel.
kom. 501-327-839.
zatrudnię kierowcę kat. c+e, transport
międzynarodowy, tel. kom. 605-094-166.
zatrudnię pracownika na ubojnię, cały
lub pół etatu, tel. kom. 501-735-775.
zatrudnię szwaczki (bielizna),
możliwość przyuczenia, Głowno, tel.
kom. 517-852-240.
zatrudnię prasowaczkę, Głowno,
tel. kom. 509-571-801.
zatrudnię pracownika fizycznego do
budowlanki, tel. kom. 697-801-028.
zatrudnię do zbioru jabłek, możliwość
noclegu, tel. kom. 501-475-421.
zatrudnię kierowcę kat. c, tel. kom.
601-297-797.
Do formowania skarpet,
chałupniczo, tel. kom. 608-529-538.
przyjmę do kostki brukowej,
tel. kom. 697-289-514.
zatrudnię pomocników na budowę
w Łowiczu, tel. kom. 795-417-248.
zatrudnię brygadzistę i samodzielnych
brukarzy, tel. kom. 725-710-267.
zatrudnię kierowcę c+e, w ruchu
międzynarodowym, z praktyką, tel. kom.
694-841-996.
zatrudnię pracownika i operatora, tel.
kom. 606-939-170.
pomocnika na budowę, tel. kom.
783-406-925.
zatrudnię kierowcę C+e, transport
międzynarodowy,
tel. kom. 505-823-932.
zatrudnię handlowca z bardzo dobra
znajomością j. obcych do biura
w Łowiczu, cV na biuro@foodtrade.pl,
tel. kom. 888-431-443.
zatrudnię do układania kostki, tel.
kom. 692-789-266.
przyjmę pracownika do dociepleń, tel.
kom. 607-612-176.
przyjmę do zbioru pomidorów, tel.
kom. 505-356-014.
zatrudnię kierowcę c+e, wolne
weekendy, dobre zarobki, tel. kom.
601-211-863.
zatrudnię kierowcę
z doświadczeniem, kategoria c+e,
na chłodnię, w ruchu krajowym, stałe
miejsca załadunku i rozładunku, tel.
kom. 607-403-256, 609-455-846.

kierowcę c+e, firanka, kontenery, tel.
kom. 600-042-184, Sochaczew.
zatrudnię kierowcę kat. c + karta
kierowcy, tel. kom. 508-188-138.
zatrudnię kierowcę kat. c+e
z doświadczeniem, do pracy w
transporcie miedzynarodowym, praca
w systemie 2/1, tel. kom. 602-779-790,
604-458-676.
zatrudnię kierowcę kat. b, busy do
3,5 t. Trasy międzynarodowe, wyjazdy
3/1 i 4/1, kontakt: pon.-pt. 8-17. dobre
zarobki., tel. kom. 793-666-876,
604-458-676.
kierowca c+e, kraj, wolne weekendy,
Łowicz, tel. kom. 500-333-660.
zatrudnię kierowcę c+e w ruchu
krajowym, tel. kom. 605-731-767.
zatrudnię kierowcę c+e, Łowicz-kraj,
tel. kom. 605-993-107.
zatrudnię do pracy w ogrodzie, tel.
kom. 600-262-693.
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poszukuję do pracy (glazura, terakota,
klinkier, k/G), tel. kom. 607-809-288.
zatrudnię pracownika na warsztat
samochodowy do naprawy
do samochodów Tir, tel. kom.
605-094-165.
Szwaczki na overlock i stębnówkę
(dzianina), tel. kom. 795-793-755.
zatrudnię opiekunkę do 1,5-rocznego
dziecka, 3-4 dni w tygodniu, tel. kom.
508-190-855.
pomocnika na budowę, tel. kom.
785-402-533.
zatrudnię od zaraz mężczyznę do
zbioru jabłek, okolice kompiny, tel. kom.
664-324-016.

remontowobudowlane

budowanie kominów z klinkieru,
przeróbki budynków gospodarczych,
pokrycia dachowe, tel. kom.
723-917-819.

usługi

układanie kostki brukowej, krótkie
terminy, tel. kom. 883-215-523.

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

usługi koparko-ładowarką jcb,
transport kamaz 15 t., tel. kom.
784-464-959.

układanie kostki brukowej, tanio, tel.
kom. 667-837-817.
usługi minikoparką, tel. kom.
608-612-013.
tynki maszynowe gipsowe,
cementowo-wapienne oraz posadzki
(mixokret), tel. kom. 502-452-907.
dachy, pokrycia dachowe,
konstrukcje, obróbki, tel. kom.
609-846-316.
docieplanie budynków, stropodachów
granulatem styropianowym;
kondygnacja: 1100 zł, tel. kom.
602-570-424.
usługi minikoparką, przeciski kretem,
tel. kom. 668-591-725.

zatrudnię szwaczki, okolice Głowna,
tel. kom. 605-211-509.

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

zatrudnię do pracy w handlu, tel. kom.
605-679-749.

remonty kompleksowe, tel. kom.
606-428-162.

zatrudnię kierowcę kat.c+e w
transporcie krajowym, naczepa
chłodnia, dobre zarobki, tel. kom.
608-067-847.

usługi koparko-ładowarką jcb, tel.
kom. 604-411-266.

zatrudnię kierowcę ce, kraj, załadunki
Agros Łowicz, praca w kółkach, wolne
weekendy, tel. kom. 667-839-346.
zatrudnię kierowcę kat. b do
pracy w firmie kurierskiej, wymagane
doświadczenie na busach, praca stała,
tel. kom. 502-510-403.

szukam pracy
przyjmę pracę chałupniczą (oprócz
szycia), tel. kom. 692-590-735.
pomoc domowa, opieka nad
dzieckiem, tel. kom. 692-590-735.

inne
zwrot podatku z pracy, rodzinne,
niemcy, holandia, Austria, Anglia,
belgia, norwegia., tel. (71) 385-20-18, tel.
kom. 601-759-797.

usługi wideo
wideofilmowanie hd, fotografowanie,
tel. (46) 837-94-85, tel. kom.
608-484-079.
wideofilmowanie hd, tel. kom.
606-852-557.
wideofilmowanie, fotografowanie
www.fotowideo.webt.pl, tel.
(46) 837-79-81, tel. kom. 606-302-466.

Tynki maszynowe, wylewki, tanio,
solidnie, tel. kom. 604-144-668.
rozbiórki, wyburzenia. kompleksowo
„od A do z”. porządkowanie terenów, tel.
kom. 665-412-890.
kierowanie budowami, ekspertyzy,
przeglądy techniczne, projekty
indywidualne, adaptacje, tel. kom.
693-184-322.
kompleksowe remonty, tel. kom.
511-568-525.
Łazienki od podstaw, tel. kom.
533-076-850.
cyklinowanie, polerowanie, układanie
parkietu, tel. kom. 501-249-461.
Kompleksowe malowanie
natryskowe mieszkań, domów,
budynków gospodarczych, tel. kom.
571-272-033.
okna: naprawa, regulacja, tel. kom.
609-135-411.

Dachy: profesjonalnie, papa
termozgrzewalna, malowanie,
smarowanie, rynny, z gwarancją!, tel.
kom. 735-300-550.
Murowanie, kominy, klinkier,
malowanie, tel. kom. 505-225-425.
Malowanie, gładź, hydraulika, tel. kom.
515-830-969.
układanie kostki brukowej granitowej,
betonowej, utwardzanie placów
manewrowych, odwodnienia terenu, tel.
kom. 692-789-266.
krycie dachów i sprzedaż materiałów
budowlanych. Tanio, solidnie!, tel. kom.
608-677-525.
krycie papą, tanio, solidnie!, tel. kom.
608-677-525.
parkiety: profesjonalne układanie,
cyklinowanie z polerowaniem,
lakierowanie. Schody: cyklinowanie,
lakierowanie, tel. kom. 607-090-260.
Montaż pokryć dachowych, podbitki,
itp., tel. kom. 507-542-210.
Malowanie, gipsowanie, tapetowanie,
panele, płyta G/k, glazura, terakota,
wykańczanie poddaszy, tel. kom.
535-466-501.
usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
781-151-525.
usługi minikoparką, tel. kom.
781-151-525.
dachy, elewacje. Szybko, tanio, 8%
VAT, tel. kom. 502-859-742.
Łazienki, kompleksowo, tel. kom.
733-788-522.
Malowanie pomieszczeń, tel. kom.
733-788-522.
malowanie wnętrz, tel. kom.
531-980-252.
Brukarstwo, tel. kom. 724-631-536.
układnie kostki brukowej, tel. kom.
724-631-536.

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

usługi remontowo-budowlane (tynki,
gipsy, układanie płytek, malowanie, itp),
tel. kom. 793-098-999.

Glazura, terakota, tel. kom.
537-663-191.

remonty, wykończenia wnętrz,
tel. kom. 799-268-890.

Brukarstwo, tel. kom.
791-306-104.

docieplanie budynków, elewacje,
struktury: agregatem. Tanio, szybko,
solidnie, tel. kom. 607-612-176.

budowa i przeróbki domów
i budynków gospodarczych.
Tanio, szybko, solidnie!, tel.
kom. 609-497-778.

Adaptacja poddaszy, ścianki działowe,
gipsowanie, malowanie,
tel. kom. 607-612-176.

Wylewki, tynki agregatem, tel. kom.
605-416-083.
Docieplenia stropu, styrobeton,
zamiennik styropianu, tel. kom.
605-416-083.
Tynki ręczne, tel. kom. 575-661-940.
Tynki tradycyjne, mułkowane,
murowanie, tel. kom. 725-668-616.
cyklinowanie bezpyłowe, tel. kom.
504-960-515.
podłogi drewniane, parkiety:
układanie, cyklinowanie,
polerowanie, lakierowanie, olejowanie.
Schody: renowacja. profesjonalnie,
solidnie, tel. kom. 733-552-113,
601-378-677.
budowa domów, tynki kwarcowe,
docieplenia budynków, glazura, tarakota,
adaptacja poddaszy,
tel. kom. 791-966-970.
wykończenia wnętrz, glazura, terakota,
gipsowanie, murowanie,
tel. kom. 535-868-376, 600-934-964.
Malowanie natryskowe mieszkań,
domów, dachów, hal i magazynów, tel.
kom. 792-048-280.
bramy garażowe, wrota, drzwi,
ogrodzenia, balustrady, tel. kom.
506-771-822.

sprzedaż
producent siatki ogrodzeniowej,
Mysłaków, tel. kom. 886-562-223.
Sprzedam stemple budowlane,
drewniane, tel. kom. 512-370-174.
piec c.o. 0,6 m sześć., tel. kom.
887-676-269.
Stemple budowlane, eurofala, tel. kom.
692-101-989.
Sprzedam stemple, tel. (46) 838-57-46.
piec do centralnego defro komfort
eko duo 20 kw, 2015 rok, tel. kom.
504-556-015.

usługi
instalacyjne
oczyszczalnie przydomowe
z montażem. dofinansowanie. www.
bioinstalacje.pl, tel. kom. 693-413-492.
instalacje elektryczne: nowe,
przeróbki, tel. kom. 696-081-582.
Anteny: montaż, instalacje,
tel. kom. 601-306-566.
usługi hydrauliczne, spawalnicze,
mechaniczne. złota rączka,
tel. kom. 506-891-289.
Alarmy, monitoring,
tel. kom. 576-613-350.
hydraulika, przyłącza gazowe, wodne,
kanalizacyjne, kotłownie gazowe,
węglowe, tel. kom. 691-991-000.
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Vertal: żaluzje poziome, pionowe,
rolety materiałowe, antywłamaniowe,
siatki przeciw owadom. produkcja,
montaż, tel. kom. 602-736-692.
instalacje, przeróbki elektryczne, tel.
kom. 509-838-364.
usługi elektryczne, instalacje nowe,
przeróbki, tel. kom. 501-782-451,
506-522-852.
hydraulik, także awarie, tel. kom.
733-788-522.
usługi hydrauliczo-spawalnicze, tel.
kom. 785-543-610.
Monitoring, kamery, sprzedaż, montaż,
serwis, darmowa wycena, tel. kom.
884-371-667.

Sala, wynajem, imprezy
okolicznościowe, nieborów, wolne
terminy, tel. kom. 605-695-882.
nowe Xc90 do ślubu, tel. kom.
660-541-668.

matrymonialne
poznam kobietę 40-60 lat, SMS o
sobie, tel. kom. 664-209-680.
Samotny pozna panią do 45 lat, tel.
kom. 727-352-443.
poznam pana do 65 lat, tel. kom.
669-380-199.

Matematyka, fizyka. Matury, egzaminy,
tel. kom. 604-449-538.

usługi inne
dekoracje sal weselnych, tel. kom.
886-328-694, www.facebook.com/
wardArt7.

nauka

Angielski, niemiecki korepetycje,
tłumaczenia, tel. kom. 693-833-062.

rozdrabnianie gałęzi rębakiem,
wycinka drzew i zakrzaczeń, tel. kom.
667-732-751.

pomoc przy pisaniu prac
licencjackich, magisterskich i innyc,
analizie badań. Transkrypcja nagrań,
komputerowe przepisywanie tekstów.
kontakt: pomogewpisaniu@onet.pl, tel.
kom. 794-060-711.

korepetycje, wszystkie poziomy, język
angielski i polski, tel. kom. 607-328-038.

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

korepetycje: historia, woS; egzaminy,
matura, tel. kom. 669-046-703.

Angielski, profesjonalnie, dzieci,
młodzież, tel. kom. 694-515-130.
Fizyka, tel. kom. 660-795-151.
Angielski i hiszpański. korepetycje 40
zł/h, tel. kom. 725-555-345.

wycinka drzew, usługi podnośnikami
koszowymi 27-metrowymi, tel. kom.
668-591-725.

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

kamaz: przewóz piasku, żwiru, ziemi,
tel. kom. 601-630-882.

nauczyciel języka niemieckiego,
lekcje, tel. kom. 505-256-528.

Masz problem z komputerem:
zadzwoń. Fachowo. Szybko. Tanio, tel.
kom. 504-070-837.

Angielski, mgr filologii angielskiej,
nauczyciel, doświadczenie, lekcje, tel.
kom. 501-475-100.

wypożyczę stół wiejski, nalewak
piwny, ławeczki, parasol, dowóz, tel.
kom. 889-994-992.

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

Malowanie obór, dezynsekcja
(muchy, wołek zbożowy), deratyzacja,
dezynfekcja , tel. (44) 725-02-95, tel.
kom. 504-171-191.

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

płody rolne

nauka czytania i pisania. problemy
z ortografią dla uczniów szkół
podstawowych, tel. kom. 784-686-235.

kupię zboże, tel. kom. 508-471-814.

dekoracja sal weselnych (pokrowce,
obrusy w komplecie), tel. kom.
693-776-474.
okna: naprawa, regulacja, tel. kom.
609-135-411.
dj, oprawa muzyczna imprez, 18-stki,
dyskoteki, itp, tel. kom. 782-718-483.
zespół, wokalistka, deejay, tel.
kom. 503-746-892.
profesjonalne cięcie drzew
niebezpiecznych, pielęgnacja zieleni i
ogrodów, tel. kom. 782-718-483.
naprawa telewizorów, Łowicz,
Topolowa 19, tel. (46) 837-70-20, tel.
kom. 728-227-030.
pranie dywanów i tapicerki meblowosamochodowej w zakładzie i u klienta,
tel. kom. 501-431-978.
wycinka drzew, krzewów, podcinka
gałęzi, tel. kom. 510-832-050.
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odnawianie wanien, tel. kom.
600-979-826.

poznam panią do 40 lat, tel. kom.
884-856-651.

wycinka drzew www.
wycinkaskierniewice.pl, tel. kom.
506-660-095.
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Angielski, profesjonalnie, dzieci,
młodzież, tel. kom. 733-555-833.

Matematyka, tel. kom. 607-440-582.

korepetycje z matematyki (szkoła
podstawowa), tel. kom. 781-120-628.
język niemiecki, korepetycje, tel. kom.
508-186-351.
Angielski do matury, tel. kom.
889-999-312.

rolnicze – kupno

kupię każde zboże, odbiór własnym
transportem, tel. kom. 783-112-512.

nauka języka Angielskiego jacek
romanowski, tel. kom. 607-440-582.

kupię każde zboże, odbiór własnym
transportem, tel. kom. 607-202-732.

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

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

Angielski i francuski dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjum i
średnich. nauka, korepetycje, tel. kom.
604-621-125.
nauczyciel języka niemieckiego
udzieli korepetycji, tel. kom. 691-715-557.

Skup jabłek przemysłowych - dobra
cena. lubianków 70b, czynne od
poniedziałku do soboty 14-18..

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

kupię prasę kostkującą: Sipma
z-224/1, welger, claas, Famarol, john
deere; kombajn: Anna, bolko, karlik;
kopaczkę; sadzarkę; ciągnik władimirec
T-25, MTz-82, belarus, pronar; prasę
rolującą: claas rollant, Arobale, welger,
tel. kom. 518-857-308.

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

kupię glebogryzarkę, kopaczkę,
ładowacz Troll, tel. kom. 500-642-300.

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

kupię maszyny rolnicze, kombajny
ziemniaczane, ciągniki, kopaczki
elewatorowe, inne, tel. kom.
505-587-206.
kupię rozsiewacz do nawozu lej,
tel. (46) 838-61-22.
kupię c-328, c-330, c-360, c-355,
c-380, MTz, MF-255, T-25 władimirec
bez dokumentów, do remontu, tel. kom.
502-939-200.

rolnicze sprzedaż
płody rolne
Nawozy - azotowe, fosforowe,
wieloskładniki inne. ilość:
całosamochodowa 24 t, tel. kom.
604-110-392.

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

maszyny

Nawozy - azotowe, fosforowe,
wieloskładniki inne.
Dostawa i rozładunek, tel. kom.
696-009-079.

korepetycje angielski, przygotowania
do matury, 30 zł/lekcja, tel. kom.
535-077-033.

kupię kosiarkę rotacyjną, rozsiewacz
Motyl, talerzówkę, ciągnik ursus, tel.
kom. 797-513-264.

Otręby melasowane. Dostawa
i rozładunek, tel. (23) 661-10-13, tel.
kom. 789-333-677.

Angielski, nauczyciel, egzaminator
maturalny, tel. kom. 662-611-189.

kupię cielaki, tel. kom. 662-240-085.

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

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

żyto hybrydowe kwS, tel. kom.
721-021-154.
Sprzedam żyto dańkowskie i
pszenżyto Twingo do siewu, tel. kom.
724-551-112.
Sprzedam pszenżyto, i odsiew, tel.
kom. 501-658-261.
Łubin żółty, słodki, tel. kom.
602-689-205.
Siano, tel. kom. 692-101-976.
pszenica do siewu, tel. kom.
518-164-650.

Otręby: pszenne, jęczmienne.
Dostawa i rozładunek, tel. (23) 66110-13, tel. kom. 789-333-677.

pszenżyto, żyto siewne, tel. kom.
880-263-930.

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

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

Sadzonki truskawek, tel. kom.
534-331-065.

Sadzonki truskawek, tel. kom.
509-853-384.

Sadzonki truskawek, tel. kom.
661-098-313.

ziemniaki jadalne,
tel. kom. 696-604-979.

Sprzedam pszenicę do siewu
Arkadia i pszenżyto rotondo, tel. kom.
664-778-301.

Sadzonki truskawek Asia,
Malwina i inne, tel. kom.
883-237-644.

dynia, tel. kom. 667-524-942.
pszenica ozima, mieszanka zbożowa,
tel. kom. 889-013-143.

Sprzedam pszenicę ozimą,
odmiana Tonacja (czerwona,
wysokoglutenowa), tel. kom.
660-106-664.

Marchew paszowa, Łowicz, tel. kom.
535-916-420.

Sprzedam owies, okolice rybna, tel.
kom. 696-796-696.

ziemniaki paszowe, tel. kom.
601-654-447.

Słoma ze stodoły, sucha 120 baloty,
tel. kom. 517-544-028.
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Sadzonki czarnej porzeczki 5 tys., tel.
kom. 603-591-514.

Sprzedam pszenżyto pierwszy rok po
centrali, tel. kom. 607-031-482.

Sprzedam dynię, tel. kom.
532-365-546.

wysłodki suszone toffi, tel. kom.
789-319-421.

Sprzedam pszenżyto ozime Meloman,
panteon, tel. kom. 606-939-170.

Przywóz wytłoków buraczanych,
tel. kom. 502-384-747.

Sprzedam kukurydzę na kiszonkę,
popów koło Głowna, tel. kom.
536-999-943.

Sprzedam sadzonki truskawek
Malwina, tel. kom. 511-184-369.

przywóz wytłoków buraczanych, tel.
kom. 605-255-914.

pszenica ozima jantarka, linus,
pszenżyto Augustino, kiernozia, tel. kom.
605-278-719.

Słoma 45 zł/szt., tel. kom.
697-638-898.

Sadzonki truskawek, różne odmiany,
tel. kom. 605-725-688.
owies, tel. kom. 538-455-989.
kukurydzę na kiszonkę 10 ha
sprzedam, tel. kom. 665-103-042.
Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
509-473-106.

Sprzedam 4 ha kukurydzy na
kiszonkę, tel. kom. 505-318-718.
owies, pszenżyto, tel. kom.
511-390-901.
ziemniaki do bydła, tel. kom.
501-220-604.

pszenżyto witon pierwszy rok ze
Strzelc po czyszczeniu pektus, tel. kom.
885-254-502.

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

pszenżyto Meloman z odnowy, okolice
bielaw, tel. kom. 606-145-529.

żyto, pszenżyto, pszenica z odnowy,
tel. kom. 693-830-160.

żyto Antonińskie po centrali, tel. kom.
665-734-042.

pryzmy kukurydzy i krowę na
ocieleniu, tel. kom. 724-850-714.

Sadzonki truskawek, bardzo ładne,
tanio, tel. kom. 570-432-482.

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

Siano, tel. kom. 721-466-381.

otręby pszenne, marchew paszowa,
wapno nawozowe, słoma z dowozem,
tel. kom. 600-323-947.

Sprzedam sianokiszonkę, tel. kom.
512-520-546.

Sadzonki truskawek roksana, tel.
kom. 519-127-400.
pszenżyto Meloman, czyszczone,
okolice Strykowa, tel. kom. 603-877-390.
Sprzedam jęczmień jary, tel. kom.
692-119-203.
Sprzedam sadzonki truskawek
roksana, tel. kom. 781-267-288.
Sprzedam odpady z różyczkowania
brokuła dla bydła, brzezia, tel. kom.
609-797-829.

Pszenżyto Borowik, żyto Rubin, i
odsiew (szkoła na Blichu), tel. kom.
784-602-809, 608-686-489.
zamienię baloty słomy na obornik, tel.
kom. 515-748-006, jamno.
kukurydza, żyto, pszenica, pszenżyto,
owies, sianokiszonka, tel. kom.
506-115-015.
pszenżyto pierwszy odsiew po centrali,
tel. kom. 609-790-037.
kukurydza, ziarno, tel. kom.
660-667-464.

kombajn ziemniaczany Anna, tel. kom.
531-791-123.

byczki do dalszego chowu, tel. kom.
604-432-909.

Sprzedam 7 prosiąt, waga 24-27 kg,
tel. kom. 728-927-358.

pług 4-skibowy obrotowy, kultywator
uprawowy 4,5 m,głębosz 3 łapy, tel.
kom. 607-992-213.

Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 691-097-150.

Sprzedam 0,80 ha kukurydza
na kiszonkę, niedzieliska, tel. kom.
692-781-091.

likwidacja stada 8 krów, tel. kom.
660-329-753.

Sprzedam sadzonki truskawek, tel.
kom. 607-034-098.

Sprzedam jałówkę cielną, termin:
koniec września, tel. kom. 600-287-313.

Sadzonki truskawek, tel. kom.
574-260-340.

Sprzedam prosiaki, tel. (24) 277-64-24.
Sprzedam krowę na wycieleniu,
tel. (46) 838-02-49.

Sprzedam pszenżyto panteon,
Meloman, 1 rok po centrali, tel. kom.
883-962-922.

Sprzedam kukurydzę na kiszonkę, tel.
kom. 781-284-648.

Sprzedam kukurydzę na zielonkę
1,30 ha, okolice osmolina, tel. kom.
665-236-883.

Sprzedam pszenicę Arkadia, Sanniki,
tel. kom. 730-813-043.

Sprzedam łubin biały, słodki, 4 tony,
tel. kom. 600-249-468.

byczki do chowu 180-200 kg, tel. kom.
883-237-644.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
664-724-850.

Sprzedam kukurydzę, Mastki, tel. kom.
607-150-316.

Sprzedam kozy mleczne, tel. kom.
601-141-164.

owies, tel. kom. 695-178-017.

pszenica ozima, tel. kom.
502-670-409.

jałówki wysokocielne, tel. kom.
607-494-146.

Sprzedam słomę okrągłe belki 120,
lipka, tel. kom. 513-149-322.

Sprzedam prosiaki, tel. kom.
785-543-610.

Wysłodki buraczane z dowozem,
tel. kom. 691-174-194.

jałosia, tel. kom. 728-894-563.

pszenżyto Tomko, ii rok, po wymianie,
tel. kom. 668-315-020.

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

odpady marchwi, tel. kom.
514-323-077.

pszenżyto „rotundo”, 1-szy rok, po
centrali, tel. kom. 604-212-720, patoki.

Sprzedam 30 arów lasu do wycięcia,
tel. kom. 692-434-273.

Sadzonki truskawek: Miss, honeyone,
tel. kom. 606-218-403;, 727-532-399.

pszenżyto Grinko, po wymianie, tel.
kom. 697-289-514.

Sadzonka truskawki, tel. kom.
514-323-077.

pszenżyto 60 zł, oczyszczone 70 zł,
tel. kom. 604-871-975.
żyto i pszenżyto z żytem, tel. kom.
602-689-205.

jęczmień ozimy Stradivarius i rok
po centrali, okolice kiernozi, tel. kom.
609-842-747.

żyto, pszenżyto, tel. kom.
796-990-860.
Sprzedam winogron ciemny, klewków
7, tel. kom. 781-174-730.
Marchew paszowa, tel. 693-692-539.
Sprzedam grykę, tel. 601-141-164.

Sprzedam żyto, tel. kom. 692-916-507.

Sprzedam jęczmień jary, dmosin, tel.
kom. 500-190-988.

Sprzedam pszenżyto „Meloman”
po wymianie ze Strzelec, tel. kom.
509-195-030.

Sprzedam siano kostka oraz
mieszankę zbożową, pszenicę jarą, tel.
kom. 668-419-928.

kukurydza na kiszonkę, boczki, tel.
kom. 784-621-588.

pszenica ozima do siewu, tel. kom.
695-986-065.

Sprzedam 3 ha kukurydzy
na kiszonkę, urzecze, tel. kom.
888-153-945.

jednoroczne sadzonki agrestu
puszkinskij, niesłuchowskie, tel. kom.
606-615-497.
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Sprzedam mieszankę zbożową, tel.
kom. 510-516-101.

Siano, tel. kom. 695-304-897.
Sprzedam mieszankę, tel. kom.
516-477-037.
kukurydza 4 ha na kiszonkę, tel. kom.
508-248-212.

Agregat uprawowo-siewny Ares Xl
i polonez oraz opryskiwacz 600 l.,
pilmet i siewnik do kukurydzy, tel. kom.
696-253-998.

hodowlane

pszenżyto ozime panteon, pszenica
ozima desamo, tel. kom. 606-370-704.

nasiona bobu i sadzonki aronii 2
letnie, tel. kom. 602-457-674.

byczek i jałoszka, tel. kom.
889-712-432.

ciągnik S-320, tel. kom. 502-981-959.

Sprzedam prosięta 15 szt., tel. kom.
782-233-997.

Sprzedam 4 t mieszanki, tel. kom.
605-828-245.

pszenica, pszenżyto, tel. kom. 607403-261, nieborów.

dojenie krów, tel. kom. 726-811-028.

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

Sprzedam tonę żyta na paszę,
tel. (46) 839-29-72, tel. kom.
601-379-628.

Sprzedam pędy truskawek Alba,
roksana, hanoi, tel. kom. 607-889-451.

Sprzedam 5 sztuk, byczki mięsne, 80100 kg, kolor, tel. kom. 609-874-395.

Sprzedam maszynę do ważenia bobu,
tel. kom. 500-696-667.

pszenżyto borowik, i rok po wymianie
75 zł, tel. kom. 733-174-409.

Sprzedam 5 ha potrawu, Łowicz, tel.
kom. 608-659-507.

Sprzedam sadzonki truskawek, różne
odmiany, tel. kom. 690-357-975.

Sprzedam jałówkę biało-czerwoną,
wycielenie: 16.10.2017, tel. kom.
533-110-710.

pług unia Tur 4+1 2003r.,
zabezpieczenie sprężyna, stan
bdb., cena do negocjacji, tel. kom.
880-877-715.

Trzy krowy cielne, termin: październiklistopad; jałówka, wycielenie: listopad,
likwidacja stada, tel. kom. 603-321-496,
wieczorem.

wysłodki buraczane z dowozem, tel.
kom. 600-323-947.

pszenicę zwyczajną z odnowy, tel.
kom. 694-057-900.

Sprzedam prosiaki, tel. kom.
536-880-865.

Jałówka cielna, tel. kom.
664-932-986.
jałówka cielna, wycielenie: koniec
września, tel. kom. 607-889-775.
Sprzedam 2 byczki mięsne, 100 kg,
tel. kom. 510-158-246.

kury, tel. kom. 518-537-028.
Sprzedam byczka i jałoszkę waga
około 60-70 kg, tel. kom. 669-324-290.
prosiaki, tel. kom. 601-962-832.
Sprzedam prosiaki 10 sztuk,
tel. (24) 277-62-28.

Śrutownik, tel. kom. 600-833-180.

Agregat uprawowy 6 m, zachodni, tel.
kom. 601-272-521.

likwidacja, krowy i basen, tel. kom.
570-598-480.

Siewnik poznaniak, tel. kom.
509-853-384.

odchowane cielaki 5 sztuk, tel. kom.
728-749-058.
jałówka hF 10-miesięcy, tel. kom.
695-304-897.

beczka asenizacyjna 7.000 litrów,
kompletne koła 405/70/20 do
ładowarki teleskopowej Manitu, Merlo,
Matbro, itp, 70% bieżnika, tel. kom.
602-325-159.

byczek 5-tygodni, tel. kom.
695-304-897.

przyczepa wywrotka oraz śrutownik
walcowy, tel. kom. 535-275-229.

jałówka 300 kg, tel. kom.
695-304-897.

Sadzarkę, kopaczkę, orkan ii,
talerzówkę, tel. kom. 660-329-753.

cielaki, tel. kom. 601-052-026.

Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy z
nadstawkami, tel. kom. 693-698-352.

maszyny

Sprzedam pług 3-skibowy, obrotowy,
kverneland, tel. kom. 507-275-624.

jałówki na wycieleniu, pod oceną,
termin: listopad, tel. kom. 695-945-598.

prasę pasową john deere 590, 2000
rok, stan bdb; kosiarka bębnowa polska
Meduza, tel. kom. 721-105-235.

dziesięć byczków żarłoków, tel. kom.
794-970-444.

ursus 360-3p, tel. kom. 692-101-976.

jałoszki Simentaler, jałówka roczna,
tel. kom. 607-623-576.

Sprzedam cielaki, tel. kom.
888-953-006.

dwie jałówki, tel. kom. 502-768-905.

pług unia 3x40, tel. kom. 696-441-178.

pługi kverneland, tel. kom.
601-272-521.

Sprzedam jałówkę 15 miesięcy spod
oceny, tel. kom. 503-419-805.

Sprzedam cielaki mięsne, tel. kom.
607-613-259.

T-25 władimirec, tel. kom.
793-162-206.

Sprzedam krowę na wycieleniu, tel.
kom. 724-850-714.

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

Sprzedam krowy na wycieleniu, tel.
kom. 606-571-566.

kopaczkę, tel. kom. 511-804-826.

cyklop, rozrzutnik obornika, sadzarka
czeska, pług 3-skibowy, prasa z-224,
sieczkarnia Fortschrit, przyczepa
8-tonowa, tel. kom. 512-179-465.

jałówka cielna, tel. kom. 881-858-358.

Sprzedam kompletny przedni napęd
do zetora 5748, tel. kom. 509-065-711.

Sprzedam 3 jałówki wysokocielne.
likwidacja stada, tel. kom. 884-647-832.

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

kombajn Anna do zbioru buraków,
ziemniaków, cebuli, tel. kom.
696-852-770.
kombajn do ziemniaków bolko, tel.
kom. 604-413-509.
Talerzówkę szer. 5,60 m, rozrzutnik 10
t sprzedam, tel. kom. 665-103-042.
Sprzedam ładowacz cyklop, rozrzutnik
obornika, tel. kom. 602-628-670.
Sprzedam siewnik poznaniak, tel.
kom. 664-715-685.
Schładzalnik Frigomilk do mleka 430
l, kultywator 2,7 m, tel. kom. 512-443-751.
kombajn ziemniaczany Anna 1992
rok, tel. kom. 723-528-084.
Sprzedam prasę kostkę, polską, tel.
kom. 693-975-404.
Sprzedam przyczepę samozbierającą,
tel. kom. 604-866-936.
Śrutownik walcowy, maszt widlaka i
inne maszyny, tel. kom. 695-243-117.
Sprzedam przyczepę samozbierającą,
tel. kom. 792-577-256.
ciągnik landini legend 130,
2000 rok, pługi obrotowe 4-skibowe
kverneland overum, tel. kom.
696-425-214.
dwa rozrzutniki 1-osiowy 3,5 tony,
pług Agromasz 4x40, mało używany,
przyczepa 2,5 tony 1-osiowa, wywrotka,
wszystkie garażowane, tel. kom.
698-034-855.
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Sprzedam kombajn ziemniaczany
Anna, tel. kom. 512-520-546.

przyczepa ciągnikowa, talerzówka 10,
tel. kom. 506-355-899, 798-521-820.

Siewnik „poznaniak”, przyczepa
samozbierająca, tel. kom. 601-052-026.

ursus c-360, 1979 rok, tel. kom.
608-402-296.

zbiornik na mleko 420 litrów, tel. kom.
695-986-065.

Przeglądy opryskiwaczy,
Chemfil, tel. kom. 609-455-676.

Sprzedam kombajn bolko, tel. kom.
694-057-900.

części używane do c-328, c-330,
c-360, c-380, c-355, MTz, T-25
władimirec, tel. kom. 880-353-819.

Siewnik poznaniak, tel. kom.
603-592-345.

kosiarka, siewka kos, młynek,
mieszalnik 2-tonowy, przyczepa, siewnik,
tanio, tel. kom. 517-914-085.

zbiornik na mleko 550 l, tel. kom.
668-952-191.

cięcie kukurydzy na ziarno,
tel. kom. 691-730-169.

Sprzedam wialnię, tel. kom.
505-812-296.

beczka asenizacyjna 4.000 litrów
pomot-chojna, 2010 rok, tel. kom.
726-531-606.

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

rozrzutnik 1-osiowy 3,5 tony, tel. kom.
605-762-800.

worki po śrucie sojowej, tel. kom.
667-872-453.

Agregat uprawowo-siewny 3 m i 2,5 m,
pług 3 i 4-skibowy, zabezpieczenie, tel.
kom. 505-128-289.

Oddam grunty w dzierżawę
około 30 ha, okolice Gąbina,
tel. (24) 277-28-20.

Siewnik zachodni, z dociskiem,
3,20 m, stan dobry, 2.100 zł, tel. kom.
880-454-989.

Obornik z dowozem, tel. kom.
726-121-861.

Sprzedam kopaczkę do ziemniaków,
stan bdb, dużo części zamiennych, cena
2.300 zł, tel. kom. 668-843-427.
kombajn Anna, sortownik z taśmą
selekcyjną, tel. kom. 721-169-137.
pług 4-skibowy na podwyższonym
korpusie, tel. kom. 662-089-395.
Sprzedam kombajn bizon, tel. kom.
785-240-262.
beczka asenizacyjna 4000l., tel. kom.
608-826-975.
Sprzedam ciągnik MTz-82, tel. kom.
607-889-451.
ciągnik władimirec T25A leda,
1997r., stan bdb., tel. kom. 603-332-421.
Sprzedam opryskiwacz 400 litrów 12
m, pług 3-skibowy grudziądzki, tel. kom.
604-457-742.
Sprzedam siewnik zbożowy
poznaniak, używany, zielony, rok
prod.1987, cena do negocjacji, tel. kom.
608-727-125.
Siewnik poznaniak 2,70 m 1987 rok,
tel. kom. 693-093-619.
Sprzedam sadzarkę polską, kopaczkę
elewatorową, siewnik konny, tel. kom.
664-837-390.
Silnik c-360 po kapitalnym remoncie i
kabina c-330, tel. kom. 691-863-492.
kombajn Anna w dobrym stanie, tel.
kom. 663-722-485.

Stanowiska do bydła, nowe,
ocynkowane, tel. kom. 693-830-160.
rozrzutnik obornika Fortschritt
oraz wszystkie części nowe, tel. kom.
693-830-160.
nadstawki podwójne do rozrzutnika
czarna białostocka, tel. kom.
693-830-160.
c-360 z turem lub bez, 1976 rok, tel.
kom. 665-373-897.
kopaczkę ciągnikową, tel. kom.
665-574-178.
Sortownik do ziemniaków, tel. kom.
501-206-533.
prasę john deere 550, tel. kom.
788-983-178.
pług 5-skibowy grudziądzki, brony
5, siewnik zbożowy poznaniak,
rozsiewacz do nawozu rauch, tel. kom.
663-513-400.
Siewnik zbożowy Amazone d7, tel.
kom. 799-081-590.

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

Sprzedam talerzówkę grudziądzką
16 talerzy, 1.900 zł, tel. kom.
798-831-131.

reklAMA

Suszarnia do kukurydzy neuro 6T;
kombajn M-F-87 2,6 m; prasa Fortschritt
k-454 kostka, tel. kom. 696-736-701
wieczorem.

Sprzedam zgrabiarkę karuzelową
Fella, stan bdb, tel. kom. 509-336-821.

Sprzedam basen do mleka 500
litrów wedholms, stan bdb, tel. kom.
691-223-793.

króliki duże, małe, tel. kom.
531-467-981.

Sprzedam ursus c-330, rejestracja,
tel. kom. 500-190-988.

Sprzedam pług 3-skibowy, tel. kom.
600-375-436.

Sprzedam szczeniaki owczarka
niemieckiego, tel. kom. 601-615-639.

Sprzedam pług unia tur 4-skibowy
2008 rok, śrutownik walcowy z bocznym
podajnikiem, wyciąg linowy obornika, tel.
kom. 606-875-466.

dojarka Alfa laval, tel. kom.
692-199-767.

owczarki niemieckie, tel. kom.
782-547-693.

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

Sprzedam małe yorki, tel. kom.
605-599-747.

rolnicze - usługi

jamniki, tel. kom. 721-466-381.

Mieszalnik 1 t, śrutownik ssącotłoczący 11 kw, tel. kom. 508-659-301.

Sprzedam wybierak do kiszonki Fella,
stan bdb., tel. kom. 691-223-793.

ciągnik c-360, 1988 rok, kopaczkę,
siewnik poznaniak, tel. kom.
516-005-742.
cyklop nowy typ z kabiną, łyżka +
widły, tel. kom. 793-721-669.

Sprzedam zetor 5211, 1985
rok, tel. (46) 838-02-94, tel. kom.
790-596-202.
przyczepa rolnicza z dokumentami do
remontu, tel. kom. 695-304-897.

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

ciągnik T-25 władimirec 1985 rok,
pług 2-skibowy, brony 3-polowe, 2 szt.
platform 2x4 m, tel. kom. 608-686-489.

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

pług 4-skibowy, agregat 3,2 bomet,
brony 5, rozrzutnik 1-osiowy, rozsiewacz
lej, siewnik, tel. kom. 697-094-770.

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

pług 4-skibowy, tel. kom. 721-169-137.
Agregat uprawowy unia 370, 2012
rok, tel. kom. 506-360-053.

Agregat uprawowo-siewny, tel. kom.
512-592-291.

inne

Siewnik poznaniak, pług 4-skibowy,
tel. kom. 604-413-509.
wyciąg krotoszyn, karmniki osypowe,
tel. kom. 691-881-726.

kabina blaszana c-360 z błotnikami,
sprężarka 3-fazowa, tel. kom.
505-201-737.

ciągnik ursus c-328, stan dobry, tel.
kom. 509-479-016.

dojarka przewodowa Alfa-lawal,
schładzalnik do mleka 840 l,
pług 4-skibowy, tel. kom.
668-500-753.

Sprzedam ursus c-385, stan dobry,
tel. kom. 516-477-037.

prasa rolująca 279/1, tel. kom.
511-862-710.

Siewnik Amazone d7 talerzowy 3 m,
tel. kom. 791-125-486.

Ładowacze czołowe, pługi do śniegu
do ursus c-330, c-360, T-25, 3512,
MF255. hydrauliczne lub na linkę, tel.
kom. 608-686-489.

Piaskowanie, spawanie, naprawa
i konserwacja maszyn, Olmet, tel.
kom. 665-825-192.

Sprzedam MF255, stan bdb, tel. kom.
509-336-821.

Sprzedam dwuosiówkę 3 m długość
1,70 szerokość, 1,70 wysokość, tel. kom.
506-355-899, 798-521-820.

rozrzutnik obornika, tel. kom.
602-457-674.

Sprzedam działkę rolną o pow. 3,5 ha
(4,5 ha przel.) położoną we wsi Stary
waliszew. Szczegóły pod numerem, tel.
kom. 501-671-373.

dojenie krów, tel. kom.
726-811-028.

Sprzedam rozrzutnik 1-osiowy oraz
kosiarkę rotacyjną, tel. kom. 512-822-212.

pług 2-skibowy grudziądzki, tel. kom.
604-973-885.

wialnia, bąk, przetrząsałka do siana,
tel. kom. 530-930-104.

Sprzedam zbiornik na mleko 550
litrów Frigo-Milk, tel. kom. 509-137-971.

wycinka i obcinka drzew
z podnośnika, tel. kom. 696-049-953.

Sprzedam c-330, tel. kom.
500-002-737.

c-360 z turem, tel. kom. 505-929-983.

Sprzedam kopaczkę ciągnikową, tel.
kom. 607-325-906.

kabina c-360, tel. kom. 728-749-058.

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

Sprzedam ciągnik władimirec T-25 z
ładowaczem, tel. kom. 602-579-154.

wybierak do kiszonki, waga
inwentarska 1 tona, mało używana,
walce ciągnikowe, okolice Strykowa, tel.
kom. 660-331-168.

MF 255, c-330, brony, silnik 11 kw, tel.
kom. 664-909-913.

Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy,
śrutownik, żmijkę do zboża, tel. kom.
602-781-330.

Sieczkarnia new holland FX-450 z
kamperem, ciągnik ursus u902, tel.
kom. 512-179-465.

Siewnik poznaniak, tel. kom.
666-041-832.

przyczepę 6 t., sztywną, tel. kom.
721-737-369.

rozrzutnik 1-osiowy, tel. kom.
572-211-050.

Śrutownik bąk 12 kw, pług
Staltech 3-skibowy, wialnia, tel. kom.
793-707-234.

kompletne widły do Tura, tel. kom.
799-081-590.

Sprzedam cyklop, tel. kom.
502-436-234.

kombajn ziemniaczany Anna
zamienią na bolka lub sprzedam, tel.
kom. 508-364-849.

Sprzedam kombajn bolko, 1995 rok,
tel. kom. 724-734-247.

pługi kverneland zagonowe, tel. kom.
799-081-590.

pług obrotowy 4 kverneland,
resor, siewnik Amazone 3 m, pełne
wyposażenie, tel. kom. 605-884-584.

Sprzedam ursusa c-330 M,
1989 rok, kosiarkę rotacyjną,
tel. kom. 607-317-171.

pług grudziądzki 3-skibowy; pompa
wodna, silnik Andoria, tel. kom.
502-559-193.

przyczepa 1-osiowa, siano kostka,
kosiarka rotacyjna do naprawy, pompa
do gnojowicy, tel. kom. 509-323-342.

Sprzedam kosiarkę dyskową
Samasz (do remontu), dwukółkę do
ciągnika, pług obracalny ibis, siewnik
Farmarol, agregat ścierniskowy, tel. kom.
604-281-093.

pług do odśnieżania do ursusa
c-360, tel. kom. 883-605-469.

pług 4x40, tel. kom. 502-224-240.

Sprzedam dwukółkę ciągnikową,
siewnik poznaniak 3 m, agregat 2,70,
przetrząsarko-zgrabiarkę Sipma, tel.
kom. 886-135-119.
koła 23/X5, opony 9.5/36, tel. kom.
607-809-288.
Łyżka; obciążnik 800 kg, tel. kom.
607-809-288.

obornik z dowozem, tel. kom.
601-630-882.
Wapno polowe, luz 25 t, z dostawą,
tel. kom. 604-110-392.
Skrzynki jedynki, tel. kom.
692-749-175.
Sprzedam gnojowicę bydlęcą
oraz obornik z dowozem, tel. kom.
607-244-368.
opony do przyczep: 1000, 1100,
1200/20 oraz ciągnikowe 16,9/30,
13,6/38, tel. kom. 601-272-521.
Sprzedam schładzalnik do mleka
550 litrów Frigomilk,
tel. kom. 668-816-945.

zbiór kukurydzy sieczkarnią
claas jaguar z przystawką
kemper 4,5 m, z odwozem,
możliwe ugniatanie, tel. kom.
787-606-080.
Podsiew łąk siewnikiem firmy
Vredo, tel. kom. 660-330-597.
przyjmę zapisy na cięcie kukurydzy,
770 zł/godz., tel. kom. 693-698-295,
796-200-720.
koszenie kukurydzy nową sieczkarnią
claas jaguar z odwozem przyczepami
objętościowymi Veenhuis 16 t,
30 m3. F.h.u. burzyński, tel. kom.
696-130-651.
piaskowanie z dojazdem do klienta,
tel. kom. 518-168-598.

zwierzęta
sprzedaż

Szczenięta owczarka niemieckiego,
3,5-miesięczne, tel. kom. 694-308-076.
Sprzedam bażanty złote, tel. kom.
668-958-322.
długowłose owczarki niemieckie, tel.
kom. 697-753-260.
Sprzedam bernardyna 14 miesięcy,
tel. kom. 502-224-102.
Sprzedam bażanty diamentowe
i bananowe, tel. kom. 606-432-666.
Szczeniaki owczarka niemieckiego
(ostre), tel. kom. 609-435-670.
ryby do stawu karp kroczek i inne, tel.
kom. 506-671-456.
bernardyny, tel. kom. 785-641-210.
kozy mleczne, tel. kom. 501-632-719.
yorki szczenięta, tel. kom.
501-632-719.
oddam koty za darmo:
dwa 5-miesięczne, dwa 1,5-roczne, tel.
kom. 693-278-952.
psa haski oddam, tel. kom.
519-716-665.

białkowanie obór, tel. kom.
518-168-598.

Sprzedam owczarka
niemieckiego 2 miesiące,
tel. kom. 694-694-428.

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

Sprzedam źróbkę rasy Sztum
i ogierka z dobrymi papierami,
tel. kom. 693-848-103.
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Sport
Piłka nożna | relacja z meczu pelikan – lechia

Sentymentów nie było!
Lider zmiażdżony w Łowiczu
4 (1)
1 (1)

0:1 – jakub rozwandowicz (15), 1:1 – jakub bistuła (45+2), 2:1 – Taras jaworśkyj (63 – karny), 3:1 – daniel bończak (69), 4:1 – Mateusz kasprzyk (87).
Pelikan: daniel Malina – Mateusz jagiełło (46 przemysław bella), Grzegorz wawrzyński, Mateusz kasprzyk, Michał Adamczyk – daniel bończak,
Taras jaworśkyj – rafał parobczyk (80 bartosz bujalski), jakub bistuła,
Michał wrzesiński (74 kamil kuczak) – robert kowalczyk (89 daniel ciechański).
Lechia: patryk Grejber – patryk jakubczyk, kamil cyran, patryk walasek,
piotr kornacki – krystian kolasa (71 Artur Golański), Łukasz bocian (81
krystian Sornat), wiktor żytek, kamil Szymczak, jakub rozwandowicz –
Tomasz płonka (71 przemysław orzechowski).
Sędziował: rafał Michalak (Skierniewice). Żółte kartki: piotr kornacki (1),
jakub rozwandowicz (1), Tomasz płonka (2) – wszyscy lechia.

Czwarty raz z rzędu w meczu
z udziałem Pelikana padło pięć
bramek. Tym razem jednak nie
skończyło się minimalnym zwycięstwem którejś ze stron. W niedzielę to biało-zieloni zmiażdżyli
rywala sprawiając niemałą niespodziankę. Na Starzyńskiego 6/8,
wraz ze swoją świetnie spisującą
się w tym sezonie bandą, stawił się
były trener Ptaków – Bogdan Jóźwiak. Lechia Tomaszów Mazowiecki była faworytem spotkania.
Przed potyczką z Pelikanem przewodziła stawce III-ligowców i do
tej pory tylko raz straciła punkty
remisując z Ursusem Warszawa.
Nie pierwszy raz w Łowiczu
był Bogdan Jóźwiak i nie pierwszy raz obecny szkoleniowiec tomaszowian mierzył się z Marcinem Płuską. W zeszłym sezonie
obaj Panowie stanęli naprzeciwko siebie. Jóźwiak jako trener Pe-

likana, Płuska był wtedy ze sterami Widzewa. Górą był młodszy z
nich – łodzianie wygrali przy Starzyńskiego 1:0.
Trener biało-zielonych dokonał lekkich roszad w składzie. W
środku pola obok Tarasa Jaworśkyja zagrał Daniel Bończak, a Jakub Bistuła został przesunięty do
przodu. Na ławkę powędrował zatem Bartosz Bujalski. Znów zabrakło kontuzjowanych Bartosza
Broniarka oraz Damiana Dudały.
Łowiczanie, jak to już zazwyczaj bywa, odważnie weszli w
mecz szybko chcąc otworzyć wynik spotkania. Pierwszą groźną
sytuację mieli jednak przyjezdni. Najpierw błąd techniczny popełnił Michał Wrzesiński, który zdaniem arbitra, przyjął piłkę
ręką przed własnym polem karnym. Bezpośredni strzał z rzutu wolnego oddał Wiktor Żytek,

ale Daniel Malina nie dał się zaskoczyć i sparował futbolówkę na
rzut rożny. Podrażnieni gospodarze odpowiedzieli błyskawicznie.
Po dośrodkowaniu z prawej strony Rafała Parobczyka futbolówkę opanował Michał Wrzesiński,
przyjęciem uwolnił się spod krycia obrońców, ale z kilku metrów
uderzył w słupek.
Po tej sytuacji łowiczanie nabierali wiatru w żagle. Nie zaczęli stwarzać sobie wielu groźnych sytuacji (bo w pierwszym
kwadransie należy jeszcze odnotować uderzenie Roberta Kowalczyka sprzed pola karnego, które
Patryk Grejber z trudem sparował
na rzut rożny), ale utrzymywali się
przy piłce i rozgrywali ją na połowie rywala. Piłkarze lidera ograniczali się do defensywy, a gdy
tylko przekroczyli linię środkową
boiska to biało-zieloni szybko odzyskiwali futbolówkę.
Tym bardziej szkoda straconej po kwadransie bramki i to w
tak prosty sposób. Mateusz Kasprzyk przegrał główkę w środku pola, Kamil Szymczak łatwo
oszukał Mateusza Jagiełło i podał
na wolne pole do Jakuba Rozwandowicza. Z asekuracją nie zdążył
Grzegorz Wawrzyński i napastnik tomaszowian silnym strzałem
na długi róg wyprowadził gości na
prowadzenie.
Bramka zmieniła obraz gry, ale
nie za bardzo na korzyść przyjezdnych. Pelikan nadal dłużej utrzymywał się przy piłce, jednak w

grze łowiczan dominowała niedokładność. Lechiści nie kwapili
się do ataku, jakby mieli świadomość o tym, jak niebezpieczni w
ofensywie są podopieczni Płuski.
Biało-zieloni uderzali głównie z
dystansu, ale ani próba Rafała Parobczyka, ani Michała Wrzesińskiego nie trafiła w światło bramki.
Kibice byli świadkami typowej III-ligowej kopaniny. Za wiele z tego
nie wynikało, ale w takim wypadku nawet z pozoru niegroźna sytuacji może zmienić oblicze gry.
I tak właśnie było w samej końcówce pierwszej połowy. Dośrodkowanie Michała Adamczyk z lewej strony zostało przyblokowane
i dodatkowo futbolówkę wybijał
Kamil Cyran. Obrońca Lechii zrobił to jednak bardzo nieudolnie, a
piłka trafiła na środek pola karnego pod nogi Jakuba Bistuły. Młody pomocnik Pelikana skierował
ją w stronę bramki (bo strzałem
nazwać tego nie można), po drodze jeszcze zrykoszetowała i wtoczyła się do siatki obok rozpaczliwie próbującego ją zatrzymać
Patryka Grejbera.
Drugą połowę obie strony rozpoczęły z dużym respektem do
siebie, a łowiczanie dodatkowo z
jedną zmianą. Mateusza Jagiełło
zastąpił Przemysław Bella. Tym
razem to piłkarze Jóźwiaka częściej utrzymywali się przy piłce,
ale obu stronom brakowało ostatniego podania. Wreszcie po godzinie gry czujność Daniela Maliny sprawdził Łukasz Bocian, ale
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Pelikan ŁowiCz
leChia toMaSzów MazowieCki

Jakub Bistuła (nr 16) był jednym z głównych bohaterów meczu,
zdobywając gola wyrównującego.

jego silne uderzeni z pola karnego
golkiper Ptaków pewnie wyłapał.
W 62. minucie zabójczą kontrę
przeprowadzili łowiczanie. Piłkę z
lewej strony dośrodkował Wrzesiński, Kowalczyk nie przejął tego
zagrania, ale całą akcję zamykał Rafał Parobczyk. Filigranowy
pomocnik zamarkował strzał, ale
zamiast tego wszedł w drybling.
Nabrał się na to Piotr Kornacki i
sfaulował gracza Ptaków. Sędzia
wskazał na „wapno”, a rzut karny
wykorzystał Taras Jaworśkyj.
Lechia dążyła do wyrównania, ale sześć minut później było
już 3:1. Michał Adamczyk dośrodkował z rzutu rożnego, a piłkę w zamieszaniu wyłuskał Grzegorz Wawrzyński. Stoper Ptaków
podciągnął do linii końcowej i dośrodkował miękko na długi słupek, gdzie powietrzny pojedynek
wygrał Daniel Bończak i z bliska
skierował piłkę do siatki.
Przyjezdni przy takim wyniku
wreszcie zaatakowali odważniej
szukać gola kontaktowego. Groźnie, ale metr obok słupka uderzył
z ponad 20 metrów Kamil Szymczak. Aktywni byli gracze rezer-

wowi, ale partnerzy nie potrafili
spożytkować ich dograń. Piłkarze
Pelikana szybko zdali sobie sprawę, że goście nie mogą przejąć
inicjatywy. Umiejętni uspokoili
grę i utrzymując się przy piłce na
połowie rywala oddalili zagrożenie spod własnej bramki. To oni
byli bliżsi kolejnych bramek. Kapitalny strzał z dystansu oddał Daniel Bończak, ale trafił tylko w poprzeczkę. Dobrze przymierzył też
Kamil Kuczak, jednak on pocelował w boczną siatkę.
Dojrzała postawa łowiczan
została nagrodzony trzy minuty
przed końcem regulaminowego
czasu gry. Piłkę z rzutu wolnego
dośrodkował Michał Adamczyk, a
skuteczną główką popisał się Mateusz Kasprzyk ustalając wynik
spotkania na 4:1. Biało-zieloni zasłużenie zgarnęli komplet punktów.
Przegrana Lechii w Łowiczu wielką niespodzianką raczej nie jest, ale
jej rozmiary już tak. Podopieczni Marcina Płuski, już nie po raz
pierwszy w tym sezonie, udowodnili, że w piłkę grać potrafią. Kluczem do sukcesu musi być jednak
stabilizacja formy.
mateusz Lis

Piłka nożna | komplet wyników 8. kolejki iii ligi

Piłka nożna | Trenerzy po meczu

Po raz pierwszy w tym sezonie
na fotelu lidera zasiadł Widzew
Łódź. Franciszek Smuda nie może
być jednak w pełni zadowolony. Po
raz pierwszy w swojej karierze nie
wygrał meczu w III lidze. Łodzianie prowadzili w Morągu z Huraganem, ale jedenaście minut przed
końcem wyrównał Joao Criciuma,
który z sześcioma trafieniami jest
wiceliderem klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców.
Łodzianie są liderem, ale mają
tyle samo punktów, co Lechia Tomaszów Mazowiecki (Widzew
ma lepszy bilans bramkowy) oraz
Sokół Aleksandrów Łódzki (aleksandrowianie przegrali mecz bezpośredni z nowym liderem). W
niedzielę podopieczni Piotra Kupki skromnie ograli Legią II Warszawa, a komplet punktów zapewnili
sobie dopiero w samej końcówce
meczu.
Tabelę niezmiennie zamyka
GKS Wikielec. Beniaminek tym
razem przegrał z Sokołem Ostróda. Tuż przed nim znajduje się Tur
Bielsk Podlaski, który po raz trzeci w tym sezonie stracił w jednym
meczu sześć bramek – 0:6 z Victorią Sulejówek. Niegdyś ekstraklasowiec, tym razem przegrał z Finishparkietem.
mateusz Lis

Po meczu trener Lechii Tomaszów Mazowiecki uczciwie przyznał, że gospodarze zasłużenie
zgarnęli komplet punktów, chociaż zwrócił uwagę, że jego podopieczni mieli okazje ku temu, by
jeszcze w pierwszej połowie zapewnić sobie wygraną. Podobną
opinię wyraził również Marcin
Płuska.
mateusz Lis

Smuda po raz pierwszy stracił punkty, ale jest liderem Jesteśmy bezkompromisowi

Bogdan Jóźwiak (Lechia): wynik 4:1 na pewno nie mówi o tym,
co działo się na boisku. Mogliśmy
to spotkanie rozstrzygnąć na swoją
korzyść w pierwszej połowie. po
pierwszych dziesięciu minutach,
gdzie pelikan miał swoje sytuacje, to my strzeliliśmy bramkę i
wydawało się, że mamy mecz pod
kontrolą. Graliśmy dobrze i zdecydowanie. próbowaliśmy wyjść do
szybkich ataków, zwłaszcza lewą
stroną. wydawało się, że wszystko dobrze wygląda. bramka, którą
straciliśmy tuż przed przerwą to jakieś kuriozum z naszej strony. nie
można popełniać takich błędów, ta
piłka wturlała się do siatki. w drugiej połowie pelikan zdobywając
bramkę z rzutu karnego ustawił
sobie mecz. później mógł robić
to, co najlepiej potrafi – grę z szybkiego kontrataku, bo ma ku temu



GoGo

Wyniki 8. kolejki iii ligi:
 Huragan morąg – Widzew Łódź
1:1 (0:0); br.: 0:1 – daniel Świderski (52), 1:1 – joao criciuma (79).
 Olimpia zambrów – mKS ełk
0:1 (0:0); br.: 0:1 – Michał Świderski (70).
 tur Bielsk Podlaski – Victoria
Sulejówek 0:6 (0:4); br.: 0:1 – wiktor lach (13), 0:2 – wojciech wocial (23 – karny), 0:3 – wojciech
wocial (26), 0:4 – daniel Smuga
(29), 0:5 – wojciech wocial (75),
0:6 – daniel Smuga (90).
 Pelikan Łowicz – Lechia tomaszów mazowiecki 4:1 (1:1); br.:
0:1 – jakub rozwandowicz (15),
1:1 – jakub bistuła (45+2), 2:1 –
Taras jaworśkyj (63 – karny), 3:1
– daniel bończak (69), 4:1 – Grzegorz wawrzyński (89).
 ursus Warszawa – Warta Sieradz 2:1 (1:0); br.: 1:0 – paweł
wolski (45), 1:1 – Marcin kobierski
(72), 2:1 – patryk kamiński (82).
 Polonia Warszawa – ŁKS 1926
Łomża 3:1 (1:1); br.: 0:1 – rafał
Maćkowski (6), 1:1 – Mariusz Marczak (17), 2:1 – bartosz wiśniewski
(76), 3:1 – daniel choroś (90).
 Sokół Aleksandrów Łódzki –
Legia ii Warszawa 1:0 (0:0); br.:
1:0 – bartosz Mroczek (87).
 Finishparkiet Drwęca Nowe 

Robert Kowalczyk (przy piłce) składa się do strzału, który z trudem na
rzut rożny sparuje patryk Grejber.
miasto Lubawskie – Świt Nowy
Dwór mazowiecki 3:2 (2:2); br.:
1:0 – Grzegorz domżalski (31),
1:1 – Marcin kozłowski (39), 2:1
– ołeh Majik (45), 2:2 – kamil
dankowski (45), 3:2 – Grzegorz
domżalski (48).
 GKS Wikielec – Sokół Ostróda
2:3 (0:1); br.: 0:1 – daniel Mlonek
(15), 0:2 – Adrian bieńkowski (55),
0:3 – patryk rosoliński (57), 1:3
– paweł Sagan (63), 2:3 – borys
piórkowski (66).


1. widzew Łódź

8

19

16-4

2. lechia Tomaszów Maz.

8

19 17-10

3. Sokół Aleksandrów Łódzki 8

19

12-5

4. ursus warszawa

8

17

11-8

5. Finishparkiet

8

16 14-12

6. Victoria Sulejówek

8

15 19-13

7. huragan Morąg

8

14

13-8

8. polonia warszawa

8

14

15-7

12 20-14

9. Pelikan Łowicz

8

10. olimpia zambrów

8

12

11. legia ii warszawa

8

10 16-10

12. ŁkS 1926 Łomża

8

10

13. Sokół ostróda

8

10 12-14

14. MkS ełk

8

9

7-11

15. warta Sieradz

8

5

8-15

16. Świt nowy dwór Maz.

8

4

8-18

17. Tur bielsk podlaski

8

3

4-27

18. GkS wikielec

8

0

5-18

9-10
8-10

naprawdę fajnych zawodników.
później była już tylko kwestia czy
zdobędzie kolejną bramkę, czy nie.
z przebiegu całego spotkania pelikan odniósł zasłużone zwycięstwo.
My moglibyśmy mówić o trzech
punktach, gdybyśmy ten mecz rozstrzygnęli w pierwszej połowie.
 marcin Płuska (Pelikan): Muszę zgodzić się z trenerem jóźwiakiem. początek meczu to były
nasze dwie sytuacje, po których
mogliśmy prowadzić. w kolejnych
minutach to jednak lechia była
stroną dominującą, która przeważała i zdobyła bramkę. nam udało
wyrównać się jeszcze przed końcem pierwszej połowy i to na pewno nas w jakimś stopniu napędziło.
druga połowa była już dużo lepsza
w naszym wykonaniu. zmieniliśmy
sposób rozgrywania akcji i wyglądało to troszkę lepiej. cieszymy
się z tych punktów, są one dla nas
bardzo ważne. cieszymy się też, że
pierwszy raz od dłuższego czasu
nie straciliśmy bramki po stałym
fragmencie gry. zespół włożył
w ten mecz bardzo dużo serca i
walki. Mamy nadzieję, że w końcu
złapiemy stabilizację, bo na razie
gramy w kratkę. jesteśmy obecnie
bezkompromisowi.
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Piłka nożna | 4. kolejka klasy b

Olimpia jest nie do zatrzymania

ostatnio namiętnie traci bramki.
Piłkarze ze wschodu Polski średnio tracą ponad 3 bramki na mecz.
Gorzej dla nowodworzan, że oni
średnio strzelają gola co 90 minut.

Zespół Macieja Grzegorego
czyli Olimpia Niedźwiada idzie
jak burza w tym sezonie rozgrywkowym w klasie B. Spadkowicz
z klasy A pokazuje, że celem numer jeden jest powrót właśnie
do „Serie A”.
Olimpia tym razem nie dała
najmniejszych szans Victroii Zabostów, wygrywając przed własną publicznością aż 8:2! Gole
dla zwycięskiej drużyny strzelili – Łukasz Skierski, Bartłomiej
Grzegory po dwa, Przemysław
Zabost, Adrian Strugacz, Patryk
Brzozowski. Dla pokonanych
na listę strzelców wpisali się Sebastian Tomaszkiewicz i Rafał
Gładki.
W innym meczu Meteor Reczyce wygrał po hattricku Roberta Kubiaka wyjazdowy mecz
z Kopernikiem Kiernozia. Zwycięskiego gola na 3:2 Kubiak
strzelił na trzynaście minut przed
końcem spotkania.
Wyjazdową wygraną zaliczyli gracze Fenixu Boczki, którzy
dzięki bramkom Piotra Pisarka,
Michała Skrzyneckiego i Adriana Grzanki wygrali z Naprzodem
Jamno 3:1. Jedynego gola dla zespołu z Jamna strzelił Maciej Płatek. Ostatnie spotkanie tej kolejki
spotkań czyli mecz Zjednocze-

mateusz Lis

9. kolejka iii ligi: widzew Łódź
– ursus warszawa / pt 22.09.2017
r., godz. 19:10; MkS ełk – huragan Morąg / sob 23.09.2017 r.,
godz. 13:00; ŁkS 1926 Łomża –
Sokół Aleksandrów Łódzki / sob
23.09.2017 r., godz. 15:00; warta
Sieradz – Finishparkiet drwęca
nowe Miasto lubawskie / sob
23.09.2017 r., godz. 16:00; Sokół
ostróda – pelikan Łowicz / sob
23.09.2017 r., godz. 18:00; Świt
nowy dwór Mazowiecki – Tur
bielsk podlaski / sob 23.09.2017
r., godz. 18:00; Victoria Sulejówek
– GkS wikielec / sob 23.09.2017
r., godz. 19:00; lechia Tomaszów
Mazowiecki – polonia warszawa
/ nd 24.09.2017 r., godz. 11:00;
legia ii warszawa – olimpia zambrów / nd 24.09.2017 r., godz.
12:00.



Piłka nożna | przed meczem z Sokołem

Zatrzymać Majaka
i podtrzymać formę

Robert Kubiak, strzelec hattricka dla Meteoru.

nie – Jutrzenka został przełożony
na 29 września.
ever

4. kolejka klasy B:
 Olimpia Niedźwiada – Victoria

Piłka nożna | 5. kolejka klasy A

taras Jaworśkyj (nr 20) został
w pelikanie etatowym wykonawcą
rzutów wolnych. czy w ostródzie
uda mu się znów zaskoczyć
rywala z tego elementu gry.

po 14 bramek, gorszy bilans mają
tylko Warta Sieradz, Świt Nowy
Dwór Mazowiecki, Tur Bielsk
Podlaski i GKS Wikielec, a więc
cztery ostanie ekipy w lidze.
W kadrze Sokoła Ostróda znajduje się Arkadiusz Ciach, który rundę wiosenną poprzedniego
sezonu spędził w Pelikanie. Dla
swojego nowego klubu 25-latek zdobył na razie jedną bramkę
– w meczu Pucharu Polski przeciwko Polonii Warszawa. Łowiccy obrońcy będą musieli zwrócić szczególną uwagę na Kamila
Zalewskiego – najskuteczniejszego strzelca Sokoła. W dziewięciu spotkaniach tego sezonu (dwa
razy zagrał w Pucharze Polski)
zdobył pięć goli, a tylko cztery
z nich rozegrał w pełnym wymiarze czasowym.
Spotkanie pomiędzy Pelikanem a Sokołem zostało zaplanowane na sobotę 23 września,
na godzinę 18:00. W zeszłym
sezonie w meczu rozegranym
w Ostródzie górą byli gospodarze zwyciężając 4:2, biało-zieloni
lepsi byli w Łowiczu zwyciężając
1:0.
mateusz Lis

Laktoza Łyszkowice od 27. minuty grała w osłabieniu po czerwonej kartce Radosława Mazurkiewicza, jedenaście minut
później przegrywała z Olimpią Jeżów 0:1.
Grając w osłabieniu Laktoza
w doliczonym czasie gry dokonała
cudu w Łyszkowicach. Najpierw
Krzysztof Trepa nieczysto trafił
w piłkę, a ta wpadła do siatki,
a kilkanaście minut później doświadczony Dawid Ługowksi
wykorzystał nieporozumienie pomiędzy bramkarzem, a obrońcą
i wpakował piłkę do siatki głową!
Swoje spotkanie wygrała również Korona Wejsce, która na własym boisku pokonała bez problemów Wole Wola Chojnata 3:0.
Gole dla gospodarzy strzelili Ma-

teusz Wójcik, Mateusz Dobrzyński i Sebastian Szafraniec.
Punktów nie zdobyli w tej kolejce gracze Czarnych Bednary,
Astry Zduny i Startu Złaków Borowy. Czarni ulegli przed własną
publicznością liderującej Miedniewiczance 1:4 (jedyny gol Huberta Taczalskiego), Astra przegrała również u siebie 2:3 z GKS
Głuchów (bramki zdobyli Marcin
Guzek i Rafał Ignaczak), zaś Start
przegrał w Białej Rawskiej z Białką aż 6:1 (trafienie zaliczył Sebastian Malinowski).
ever
5. kolejka klasy A:
 Czarni Bednary – miedniewiczanka miedniewice 1:4; br.:
hubert Taczalski (87) – jarosław
wieprzkowicz (27), Mariusz bursz-

tynowicz 2 (53, 70), Tomasz Michalski (64)
 Astra zduny – GKS Głuchów
2:3; br.: Marcin Guzek (9), rafał
ignaczak (75) – jakub pąśko (3),
Michał Maciejewski (66), piotr
przybył (72)
 Korona Wejsce – Wola Wola
Chojnata 3:0; br.: Mateusz wójcik
(12), Mateusz dobrzyński (20), Sebastian Szafraniec (89)
 Laktoza Łyszkowice – Olimpia
Jeżów 2:1; br.: krzysztof Trepa
(90), dawid Ługowski (90) – Sebastian pałygiewicz (38)
 Białka Biała Rawska – Start
złaków Borowy 6:1; br.: jakub
Mierzejewski 2 (21, 61), Mariusz
darnowski (27), Mateusz dzikowski 2 (37, 63), Szymon ochlik (79)
– Sebastian Malinowski (47)

Piłka nożna | Skierniewicka liga okręgowa juniorów młodszych

Tym razem 20 goli Pelikana 2002
Aż 20 goli strzelili w Makowie
gracze MUKS Pelikan Łowicz z
rocznika 2002, którzy rywalizowali z miejscową Macovią. Łowiczanie przed przerwą strzelili
dziewięć goli, a po przerwie kolejne 11 bramek! W tym spotkaniu gra toczyła się tylko do jednej
bramki o czym świadczy wynik
spotkania. Golami dla Pelikana
w tym meczu podzielili się: Jakub
Bylewski (5 goli), Dawid Kaczmarek (4 gole), Adam Siekiera (3
gole), Maciej Siejka (2 gole), Bartosz Graczyk (dwa gole) oraz zawodnicy którzy zapisali na swoim
koncie po jednym trafieniu – Damian Czajka, Maciej Lesiak, Kacper Kołaczyk i Dorian Dziedzic.
– Pierwszy raz w tym sezonie mogłem skorzystać z chłopców, którzy na co dzień występują
w roczniku 2001, stąd okazałe

zwycięstwo. Mecz toczył się całkowicie pod nasze dyktando, a gospodarze tylko raz zagrozili naszej
bramce. Należy pochwalić zespół,
że nie spoczął na laurach i do samego końca realizował założenia oraz walczył o jak najwyższą
zdobycz bramkową. Rzadko się
zdarza tak wysoki wynik w juniorach. Brawo! – ocenił po spotkaniu trener Jędrachowicz.
W sobotę 23 września łowiczanie zagrają na stadionie OSiR
z Olimpią Chąśno. Mecz rozpocznie się o godzinie 10:00.
ever
3. kolejka skierniewickiej ligi okręgowej juniorów młodszych B2:
 LzS macovia maków – muKS
Pelikan-2002 Łowicz 0:20 (0:9);
br.: damian czajka (2), Adam Siekiera 3 (8, 22 i 34), jakub bylewski
5 (10, 12, 46, 58 i 59), dawid kacz-

1 olimpia niedźwiada

4

12

23-5

2. Meteor reczyce

4

10

12-7

3. Fenix boczki

4

6

12-6

4. zjednoczenie dzierzgów

2

4

5-4

5. naprzód jamno

3

3

9-8

6. jutrzenka Mokra prawa

3

3

6-8

7. Victoria zabostów

4

3

7-18

8. korona ii wejsce

4

3

7-14

9. kopernik kiernozia

3

0

5-16

 5. kolejka klasy B (23-24 września): Meteor – naprzód (sob,
15:00), Fenix – korona ii (nie,
11:00), Victoria – zjednoczenie
(nie, 11:00), jutrzenka – kopernik
(nie, 14:00).

GLKS RzD Żelazna – Rawka
Bolimów 3:1



Laktoza wyszarpała wygraną

GoGo

Zeszły sezon piłkarze Sokoła Ostróda mogą uznać za udany.
Prowadzeni przez Karola Szwedę piłkarze w zreformowanych
rozgrywkach III ligi zajęli szóste
miejsce (o punkt wyprzedzając
Pelikana Łowicz), a spośród klubów ze swojego regionu dali się
wyprzedzić tylko Finishparkietowi Drwęca Nowe Miasto Lubawskie. Ponadto wygrali edycję
Warmińsko-Mazurskiego Pucharu Polski ogrywając w finale Concordię Elbląg 3:1.
Dzięki temu Sokół w tym sezonie mógł grać w ogólnopolskiej edycji Pucharu Polski.
Na tej płaszczyźnie klub wypadł nieźle. W rundzie wstępnej ograł 2:0 Polonię Warszawa,
później po dogrywce wyeliminował II-ligową Stal Stalową Wolę,
a w 1/16 finału odpadł z beniaminkiem ekstraklasy – Górnikiem Zabrze. Gorzej szło jednak w lidze.
Klub zaledwie po jednym meczu
wygrał oraz zremisował. Pozostałe pięć spotkań przegrał, a porażka 0:2 z Finishparkietem przelała
czarę goryczy – zwolniony został
Karol Szweda.
Jego następcą na początku
września został Sławomir Majak
– trener odpowiedzialny ze sukces
Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie
w zeszłym sezonie. Współpracę
z klubem rozpoczął imponująco
– od wygranej 6:1 z Turem Bielsk
Podlaski. Później ograł GKS Wikielec 3:2, ale to spotkanie miało
dziwny przebieg. W 57. minucie
ostródzianie prowadzili już 3:0,
ale niespełna dziesięć minut później beniaminek był o gola od remisu. Majak rozpoczął współpracę najlepiej jak mógł, ale z drugiej
strony rywalizował tylko z zespołami z dołu tabeli.
Aktualnie Sokół z dorobkiem
10 punktów jest na 13. miejscu
w tabeli. Łowiczanie są na 9. pozycji, ale mają tylko dwa punkty
więcej. Starcie tych klubów będzie mieć niebagatelne znaczenie
dla ich pozycji w tabeli. Głównym
problemem obu drużyn jest gra
w obronie. Oba kluby straciły już

zabostów 8:2; br.: Łukasz Skierski 2 (14, 68), piotr Skoneczny (17),
bartłomiej Grzegory 2 (23, 56),
przemysław zabost (38), Adrian
Strugacz (47), patryk brzozowski
(90) – Sebastian Tomaszkiewicz
(36), rafał Gładki (54).
 Kopernik Kiernozia – meteor
Reczyce 2:3; br.: krzysztof Motyl
(18), piotr brzozowski (72) – robert kubiak 3 (22, 54, 77).
 Naprzód Jamno – Fenix Boczki
1:3; br.: Maciej płatek (63) – piotr
pisarek (40), Michał Skrzynecki
(43), Adrian Grzanka (67).
 zjedonoczenie Dzierzgów Bobrowniki – Jutrzenka mokra Prawa; przełożona na 29 września.

MAriuSz SAŁudA

Duże emocje już w piątek,
Świt odbije się od dna?
Duże emocje dostaniemy już na
początek zmagań dziewiątej kolejki III ligi. Widzew Łódź w piątek
podejmie Ursusa Warszawę. Stołeczni robią wszystko, aby zmazać
złe wrażenie po zeszłym sezonie
i aktualnie tracą do lidera tylko
dwa punkty. Jeżeli sprawiliby niespodziankę i ograli faworyzowanego rywala to mieliby szansę,
aby zasiąść na szczycie tabeli.
Jednak zespołów liczących na
potknięcie Widzewa jest więcej.
Piąty Finishparkiet zagra z będącą w dole tabeli Wartą Sieradz –
beniaminek będzie gospodarzem,
także Sokoła Aleksandrów Łódzki czeka wyjazdowa potyczka
z drużyną z drugiej połówki tabeli
– ŁKS 1926 Łomża. Najtrudniejsze zadanie stoi przed Lechią Tomaszów Mazowiecki. Niedawny
lider rozgrywek podejmie spadkowicza z II ligi – Polonię Warszawa.
Na odbicie się niemal od dna
liczą w Nowym Dworze Mazowieckim. Świt zagra u siebie
z Turem Bielsk Podlaski, który
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marek 4 (15, 20, 70 i 73), Maciej
lesiak (17), Maciej Siejka 2 (55 i 57),
bartosz Graczyk 2 (64 i 75), kacper
kołaczyk (67) i dorian dziedzic (77).
Pelikan-2002: karol Szczepański (45 Maciej Mionsek) – piotr
piekacz (55 dominik zabost),
jan wieczorek, Łukasz Sejdak,
damian czajka (63 bartłomiej kosiacki) – jakub kępka (45 bartosz
Graczyk), Artur pawłowicz, jakub
bylewski (60 kacper kołaczyk),
Maciej lesiak (41 Maciej Siejka) –
dawid kaczmarek, Adam Siekiera
(55 dorian dziedzic).
 Pozostałe wyniki: lkS pogoń
bełchów – rkS Mazovia rawa Mazowiecka 2:6, MGkS białka biała
rawska – SlukS lubania 1:3,
lkS korona wejsce – lkS dar placencja 3:3, GkS olimpia chąśno
– ukS Sokół regnów 3:1. pauza:
lukS juvenia wysokienice.

1 Miedniewiczanka Miedniewice 5

15

18-5

3. korona wejsce

5

10

19-6

5. laktoza Łyszkowice

4

10

6-3

7. GlkS rzd żelazna

5

9

9-5

5. Macovia Maków

4

8

11-7

6. Astra zduny

5

7

9-6

7. białka biała rawska

4

6

17-8

8. czarni bednary

4

6 11-11

9. GkS Głuchów

5

6 13-20

10. olimpia jeżów

5

5

7-10

11. wola wola chojnata

5

3

9-19

12. rawka bolimów

4

3

5-15

13. Start złaków borowy

4

1

7-17

14. Sierakowianka Sierakowice

3

0

1:10

 6. kolejka klasy A (23-24 września): białka – Asta (sob, 15:00),
GkS – czarni (sob, 16:00), Miedniewiczanka – korona (sob, 16:30),
rawka – Macovia (sob, 16:30),
olimpia – żelazna (sob, 16:30),
Start – Sierakowianka (nie, 14:00),
wola wola – laktoza (nie, 15:00).

tabela:
1. rkS Mazovia rawa Mazowiecka(1) 3

9

2. muKS Pelikan-2002 Łowicz (4) 3

6 30-5

23-3

3. lukS juvenia wysokienice (2)

2

6

4. GkS olimpia chąśno (6)

3

6

5-3

5. lzS Macovia Maków (3)

3

6

6-24

6. SlukS lubania (8)

3

3

7-7

7. lkS pogoń bełchów (5)

2

3

6-9

8. lkS dar placencja (9)

2

1

3-10

9. lkS korona wejsce (10)

4-12

11-1

2

1

10. ukS Sokół regnów (7)

2

0

2-5

11. MGkS białka biała rawska (11)

3

0

5-23

reklAMA
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Piłka nożna | 7. i 8. kolejka iV ligi łódzkiej

na pewno wyciągniemy wnioski
na przyszłość – podsumował spotkanie trener Gawlik.
Kolejnym rywalem „Biało-Zielonych” będzie LKS Kwiatkowice. Spotkanie odbędzie się
w niedzielę 24 września o godzinie 11:15 na stadionie miejskim
w Łowiczu.
ever

społu. Teraz czekają nas derby w
Skierniewicach, do których będziemy jechali po zdobycz punktową – podsumował spotkanie trener Gawlik.
W sobotnim meczu z Unią
Skierniewice nie było już tak kolorowo. Unia już w 6. minucie
strzeliła gola, a jego autorem był
wychowanek Pelikana – Maciej
Wyszogrodzki. Dziesięć minut
później było już 2:0 po golu Kamila Sabiłło. Unia na dwadzieścia
minut przed końcem meczu zadała trzeci cios, a wykonał go bardzo
doświadczony na boiskach polskiej
Ekstraklasy Adrian Budka. Łowiczanie w tym meczu byli zespołem
słabszym i zasłużenie przegrali
z faworytem do awansu do III ligi.
– Spotkanie w Skierniewicach
przegraliśmy praktycznie w ciągu pierwszych dwudziestu minut,
w których Unia skrupulatnie wykorzystywała nasze błędy w obronie. Zasłużona porażka, z której

7. kolejka iV ligi:
 KS Pelikan ii Łowicz – LKS
Omega Kleszczów 3:1 (1:1); br.:
Michał Świdrowski (34), przemysław bella (51 wolny) i patryk krzeszewski (70) – paweł kowalski (22).
Pelikan ii: Gabriel Łodej – piotr
Gawlik, damian Górowski, patryk
krzeszewski – kamil kuczak (60
Szymon panek), przemysław bella
(60 patryk nasalski), krystian Mycka (60 bartłomiej Tkacz), Tomasz
dąbrowski – Sebastian kaczyński,
Michał Świdrowski (70 Maciej balik), Anton hartman (60 kacper
rześny).

Piłka nożna | Turniej, rocznik 2010

odpowiednie wnioski, niektóre rzeczy poprawić podczas jednostek treningowych i na pewno
będzie lepiej. Najważniejsze, że
podczas treningów chłopcy dają
z siebie wszystko, a efekty z pewnością przyjdą – powiedział trener
Maciej Grzegory z UKS Soccer
Kids.
ever
uKS Soccer Kids: Maksymilian
Gurowski, jan węglik, Mateusz
Szczepanik, Maciej Szczęsny, Miłosz Soja, Filip pawlata, Franciszek
kosmowski, bartosz kośmider.

Szachy | X puchar Starosty juniorów

Dominik Fudała
bezkonkurencyjny
W świetlicy przy OSP Bednary, w sobotę 9 września, odbył się
X Puchar Starosty Juniorów
w szachach szybkich.
Do jubileuszowych rozgrywek
stanęło 18 szachistów z Powiatu
Łowickiego, a postacią dnia była
Zuzanna Mazgaj, która po raz
ostatni w swojej szachowej przygodzie wystąpiła jako juniorka.
Zawodnicy rozegrali 9 rund
systemem szwajcarskim, ale tym
razem niespodzianki nie było.
Zwyciężył będący ostatnio w ży-

ciowej formie Dominik Fudała,
który nie dał szans swoim rywalom i wygrał wszystkie swoje partie.
O drugie miejsce Zuzka walczyła więc z Kacprem Zakrzewiczem, ale tym razem nie dała rady
„młodemu Jogibabuuu” i to on
stanął na drugim miejscu podium.
Najlepszą dziewczyną w rozgrywkach była Magdalena Walczak, a nagrodę dla najmłodszej
zawodniczki otrzymała 5-letnia
Maja Wysocka.
Fischer

11. GkS orkan buczek (11)

8

11

17-14

12. kS ceramika opoczno (8)

8

11

8-9

13. kS paradyż (12)

8

10

21-14

14. MukS Stal niewiadów (15)

8

8

18-13

26-5

15. GkS ii bełchatów (14)

8

7

19-21

1. MkS unia Skierniewice (1)

8

22

2. lkS Termy ner poddębice (2)

8

22

18-9

16. MkS pilica przedbórz (16)

8

3

9-29

3. kS warta działoszyn (4)

8

17

20-8

17. lkS zawisza pajęczno (17)

8

0

1-32

4. kS pelikan ii Łowicz (3)

8

16

17-7

18. GlkS zjednoczeni bełchatów (18) 8

0

3-60

5. zkS włókniarz zelów (7)

8

15

12-14

6. lkS kwiatkowice (5)

8

14

24-7

7. lkS omega kleszczów (6)

8

13

18-18

8. kS Sand-bus kutno (10)

8

13

15-10

9. MkS zjednoczeni Stryków (9)

8

13

25-8

8

12

18-15

10. Mkp boruta zgierz (13)

9. kolejka iV ligi (2017.09.2324): kS pelikan ii Łowicz – lkS
kwiatkowice (n, godz. 11.15), lkS
Termy ner poddębice – lkS omega kleszczów (p, godz. 18.30),



kS paradyż – MukS Stal niewiadów (s, godz. 16.00), Mkp boruta
zgierz – MkS unia Skierniewice
(s, godz. 16.00), MkS zjednoczeni Stryków – kS warta działoszyn
(s, godz. 16.00), MkS pilica przedbórz – zkS włókniarz zelów
(s, godz. 16.30), GkS ii bełchatów – kS Sand-bus kutno
(n, godz. 12.00), lkS zawisza pajęczno – kS ceramika opoczno
(n, godz. 16.00), GkS orkan buczek – GlkS zjednoczeni bełchatów (n, godz. 16.00).

Pelikan 2006 bliski wygranej z Widokiem

Soccer kidS

zawodnicy Soccer Kids 2010
analizują grę,

Piotr Gawlik i jego drużyna wygrała z omegą i uległa unii Skierniewice.

Piłka nożna | Skierniewickiej liga okręgowa młodzik d2

Rocznik 2010 grał
w Rawie Mazowieckiej
Drugi turniej OZPN Skierniewice odbył się w Rawie Mazowieckiej. Organizatorem turnieju
była Mazovia Rawa Mazowiecka, a zawodnicy musieli radzić
sobie nie tylko z naturalna nawierzchnią i rywalami, ale przede
wszystkim z bardzo słabą, deszczową pogodą.
Do rywalizacji przystąpiło
siedem drużyn – UKS Soccer
Kids Łowicz, UKS AP Champions Łowicz, Mazovia Rawa
Mazowiecka, UKS AP Champions Rawa Mazowiecka, Widok Skierniewice, Zryw Wygoda
oraz Unia Skierniewice.
Zespół Soccer Kids prowadzony przez trenera Macieja Grzegorego tym razem nie zaliczył wielu
wygranych, ale kilka przegranych
z pewnością będzie dobrą nauka dla młodych zawodników.
Gracze Soccer Kids pokonali co
prawda UKS AP Champions Łowicz oraz Zryw Wygoda, zremisowali z Mazovią, ale ulegli
nieznacznie Champions Rawa
Mazowiecka, Unii oraz Widokowi Skierniewice.
– W treningu wyglądaliśmy
dużo lepiej niż podczas turnieju.
Zawodnicy w niedzielny poranek
i przy słabej pogodzie byli mocno
rozkojarzeni, brakowało nam dokładności. Dobrze, że taki turniej
też się zdarza, musimy wyciągnąć

8. kolejka iV ligi:
 mKS unia Skierniewice – KS
Pelikan ii Łowicz 3:0 (2:0); br.:
Maciej wyszogrodzki (6), kamil Sabiłło (16) i Adrian budka (69).
Pelikan ii: przemysław perzyna –
piotr Gawlik, damian Górowski (80
kacper rześny), patryk krzeszewski (58 dorian nasalski) – patryk
nasalski (55 Fabian woźniak),
roman periżhok, krystian Mycka,
Szymon panek (60 Maciej balik)
– Tomasz dąbrowski, Michał Świdrowski (85 przemysław kochanek).

cą tego dnia formację defensywną
gospodarzy i dzięki bramce Jakuba Grzejszczaka strzelili bramkę
na wagę 1 punktu. Gracze Pelikana 2006 rozegrali dobry mecz, ale
niestety w ostatnich sekundach dali
wyszarpać sobie wygraną.
ever

Pelikan-06: dominik bakalarski
– Szymon Ambroziak, bartosz Skonieczny, wojciech białas – kacper
Adamczyk, Maksymilian czeczko,
piotr czajka, jan pietrzak – jakub
rychlewski. na zmianę wchodzili:
jakub Tarkowski.

3. kolejka skierniewickiej ligi
okr. młodzików młodszych D2:
 muKS Pelikan-2006 Łowicz –
mLKS Widok Skierniewice 2:2
(2:1); br.: jakub rychlewski (9)
i Maksymilian czeczko (27) – jan
krupa (22) i jakub Grzejszczak
(60+3).

tabela:

Bardzo ciekawy w przebieg miał miejsce mecz pomiędzy MUKS Pelikan Łowicz 2006
z Widokiem Skierniewice. Po ciekawym i stojącym na dobrym poziomie meczu padł wynik 2:2.
Spotkanie rozgrywane na stadionie OSiR lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy wyszli na prowadzenie już w 9. minucie meczu.
Wtedy bardzo aktywny na boisku
Jakub Rychlewski znalazł sposób
na pokonanie bramkarza rywali
i wpakował piłkę do siatki.
Widok nie załamał się i dążył
do strzelenia gola wyrównujące-

go. Sztuka ta udała się rywalom w
22. minucie po celnym strzale Jana
Krupy. Łowiczanie odpowiedzieli
na stratę gola błyskawicznie bo już
pięć minut później ponownie prowadzili. Tym razem gola dla „Biało-Zielonych” strzelił Maksymilian
Czeczko.
W drugiej połowie Pelikan
2006 grał ostrożniej, Widok chciał
strzelić gola wyrównującego. Łowiczanie dzielnie walczyli o korzystny wynik aż do trzeciej minuty doliczonego czasu gry. Wtedy
rywale ze Skierniewic znaleźli
w końcu recepte na dobrze grają-

Blitz

Piłka nożna | liga okręgowa orlików e1

Fudała w żółtej
koszulce lidera

Po wakacyjnej przerwie do rywalizacji na OSiRze wrócili szachiści z powiatu łowickiego. Swoje rozgrywki w ramach Mistrzostw
Łowicza w szachach błyskawicznych rozpoczęli 8 września,
a o walkę o mistrza września stanęło 18 chętnych. Blitz był bardzo
wyrównany, gdyż nie było zawodnika bez porażki, każdy z czołówki
miał minimalne straty, ale najlepiej
na tym wyszedł Dominik Fudała. Zanotował on na swoim koncie
15,5 punktu i tylko o pół oczka wyprzedził Mateusza Brzozowskiego.
Całe podium należało tym razem do zawodników UKS „Pałac” Nieborów, gdyż trzeci był
„młody gniewny” Kacper Zakrzewicz, który zgarnął nagrodę dla najlepszego juniora w turnieju. Klasyfikację ranking 1400
wygrał Sylwiusz Marczyk z UKS
„Pijarski KS” Łowicz, a najlepszą
dziewczyną była oczywiście Zuzanna Mazgaj. Po bardzo dobrym
występie Dominika, a słabszym
jego trenera Roberta Chojnowskiego (tylko 6 miejsce) nastąpiła
zasłużona zmiana żółtej koszulki lidera, ale przewaga wynosi 16
punktów procentowych. Trzeci
w klasyfikacji generalnej jest
Zdzisław Czyżak, który Kacpra
Zakrzewicza wyprzedza tylko
o 3 punkty. Następny turniej przewidziany jest na piątek 6 października na godzinę 17.30.
Fischer

1. MlkS widok Skierniewice (1)

3

7

25-2

2. MkS unia Skierniewice (2)

2

4

6-2

3. kS jutrzenka drzewce (3)

2

4

6-4

4. MukS pelikan-2006 Łowicz (3)

2

2

4-4

5. lzS kopernik kiernozia (3)

2

1

4-6

6. champions rawa Mazowiecka (6) 1

0

0-9

7. GkS olimpia chąśno (7)

0

0-18

2

Pelikan 2007 przegrywa
w osłabionym składzie
Gracze MUKS Pelikan
Łowicz z rocznika 2007
przegrali w meczu 3.
kolejki skierniewickiej ligi
okręgowej orlików
z Macovią Maków 2:4.

Mecz został rozegrany na boisku Orlik przy ulicy Grunwaldzkiej. W składzie Pelikana 2007
zabrakło aż dwunastu zawodników, którzy pojechali z trenerem
Przemysławem Plichtą na turniej
do miasta partnerskiego Łowicza czyli Lublińca. Łowiczanie
w Lublincu zajęli piąte miejsce,
a osoby które na turniej nie pojechały rywalizowały w Łowiczu z
Macovią.
Trener Michał Adamczyk
mógł być zadowolony z pierwszej tercji w wykonaniu swoich
zawodników ponieważ gole Macieja Durki oraz Adriana Kreta
dały zespołowi z Łowicza prowadzenie 2:1.
W drugiej tercji żadna z drużyn
nie znalazła sposobu na ulokowanie piłki w siatkę i dalej utrzymywał się wynik korzystny dla Pelikana 2007. W ostatniej tercji aż
trzy gole zdobyli gracze Macovii
i ostatecznie wygrali mecz 4:2.
W składzie Pelikana 2007 wystąpiło w tym meczu 13 graczy,

GoGo

Podopieczni grającego trenera Piotra Gawlika i Roberta Nowogórskiego w dwóch meczach
IV ligi łódzkiej zdobyli 3 punkty,
wygrywając z Omegą Kleszczów
3:1 oraz przegrywając w Skierniewicach z tamtejszą Unią 0:3.
W spotkaniu z Omegą gracze
rezerw źle weszli w mecz ponieważ w 22. minucie gola dla rywali strzelił Paweł Kowalski. Jeszcze
przed przerwą do wyrównania
zdołał doprowadzić Michał Świdrowski, a jeden z graczy Omegi
został ukarany czerwoną kartką.
Łowiczanie potrafili wykorzystać grę w przewadze zawodnika i w drugiej połowie po trafieniach Przemysława Belli (piękne
uderzenie z rzutu wolnego) oraz
Patryka Krzeszewskiego pokonali rywali 3:1.
– Wzmocnieni zawodnikami
pierwszego zespołu odnieśliśmy
kolejne zwycięstwo. Cieszy wynik oraz także styl gry całego ze-

GoGo

Rezerwy z wygraną i porażką

trener michał Adamczyk przekazujący wskazówki zawodnikom.

każdy z nich grał w równym wymiarze czasowym. Gdy dodamy
do tego 12 graczy rywalizujących
w Lublińcu to mamy aż 25 zawodników z rocznika 2007, którzy w
weekend reprezentowali „Biało-Zielonych”. Co ciekawe w tym
gronie są dwie dziewczynki: Zofia Pągowska oraz Jagoda Znyk.
Pierwsza z nich znalazła się w kadrze na turniej w Lublińcu, a druga
rywalizowała w Łowiczu przeciwko Macovii.
MUKS Pelikan 2007 w następnym meczu zagra z Mazovią Rawa
Mazowiecka. Spotkanie odbędzie

się w Rawie Mazowieckiej w sobotę 23 września o 10:00.
ever
3. kolejka skierniewickiej ligi
okręgowej orlików e1:
 muKS Pelikan-2007 – LzS macovia 2:4 (2:1, 0:0, 0:3); br.: Maciej
durka i Adrian kret – igor różycki 3 i Filip białek. Pelikan-2007:
kacper kużmiński – dawid wawrzyńczak, dominik nowak, Adrian
kret, kacper Tomaszkiewicz, Maciej
durka i Maciej pytkowski oraz jagoda znyk, Mikołaj Majewski, Mikołaj
Łukasik, kacper Florczak, Marcin
Szczęsny i bartłomiej kowalik.
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Piłka nożna | 5. kolejka klasy okręgowej

Przełamanie Daru Placencja

Victoria Bielawy jest w dobrej formie.

Krystiana Iwanowskiego w doliczonym czasie gry Pogoń przywozi punkt z Wysokienic.
Nie udało się zdobyć punktów
Orłowi Nieborów. Zespół grającego trenera Pawła Kutkowskiego
prowadził do przerwy z Jutrzenką
Drzewce po golu Mateusza Krysiaka, ale w drugiej połowie Jutrzenka strzeliła dwa gole i wygrała. Orzeł w 85. minucie meczu nie
wykorzystał rzutu karnego…
W ostatnim meczu dotychczasowy lider tabeli Orlęta Cielądz
przegrały z Widokiem Skierniewice 1:2.
ever
5. kolejka klasy okręgowej:
 Vagat Domaniewice – Dar Placencja 1:5 (0:2); br.: przemysław
Mrzygłód (90) – jakub kędziora 2
(24, 40), Adrian zawadzki (61), patryk pęksa (63), jakub bogucki (90)
 Olympic Słupia – zryw Wygo-

da 5:3 (2:1); br.: przemysław kozłowski (23), Arkadiusz Świderek
2 (39, 68), zbigniew kargiel (59),
patryk karwat (80) – radosław domińczak (20), bartłomiej Miazek
(73), paweł wojda (83)
 Victoria Bielawy – Pogoń Godzianów 3:1 (0:0); br.: oktawian
Andrzejczak 3 (63, 64, 87) – zbigniew lipiński (14)
 Olimpia Chąśno – GLKS Wołucza 0:0;
 Juvenia Wysokienice – Pogoń
Bełchów 2:2 (1:0); br.: Szymon
Skibiński (16), Tomasz rosa (72) –
krystian iwanowski 2 (57, 90)
 Jutrzenka Drzewce – Orzeł
Nieborów 2:1 (0:1); br.: radosław
krocz (57), Tomasz pawelczak (63)
– Mateusz krysiak (10)
 Orlęta Cielądz – Widok Skierniewice 1:2 (1:1); br.: Mateusz białek (1) – wojciech borowiec (30)‚
rafał Sawicki (75)

Piłka nożna | i liga wojewódzka trampkarzy młodszych c2

Pelikan 2003 przegrał po raz pierwszy
Gracze trenera Dawida Ługowskiego w meczu na szczycie
I ligi wojewódzkiej trampkarzy
młodszych ulegli w Łodzi – AKS
SMS Łódź 4:1. Łowiczanie już w
pierwszej połowie zaprzepaścili
szansę na korzystny wynik w tym
meczu.
Gospodarze bardzo szybko objęli dwubramkowe prowadzenie
ponieważ w 10. i 12. minucie meczu AKS strzelił dwa gole, które
w dużym stopniu ułożyły spotkanie na kolejną fazę meczu. Zespół
z Łodzi w dodatku poszedł za ciosem bo w 24. minucie było już
3:0! Łowiczanom skrzydła podcięła jeszcze jedna bramka, którą stracili w doliczonym czasie
pierwszej połowie.
Pelikan 2003 zaczął grać odważniej po przerwie i efektem
takiej gry był gol strzelony przez
Krystiana Kruka, który popisał
się atomowym uderzeniem z rzu-

tu wolnego. Był to gol z serii „stadiony świata”.
Na więcej tego dnia drużyny z Łowicza nie było stać i Pelikan 2003 musiał po raz pierwszy
w tym sezonie przełknąć gorycz
porażki. Po meczu dwóch graczy
Krystian Kruk i Marcel Wnuk zostali docenieni przez trenera reprezentacji województwa łódzkiego
Jarosława Dziedzica i asystenta
Dawida Ługowskiego otrzymując powołanie na konsultację kadry województwa. W trakcie konsultacji reprezentacja Łódzkiego
ZPN rozegra mecz z reprezentacją Polski prowadzoną przez trenera Marcina Dornę. Mecz odbędzie się w czwartek 21 września w
Gutowie Małym.
– Niestety przytrafiła się nam
najsłabsza połowa meczu w tym
sezonie. Przeciwnik w opinii trenera zagrał najlepszy mecz w tym
sezonie. Tracimy cztery bramki, z

czego trzy po stałych fragmentach
gry. Brak konsekwencji w kryciu i
zdecydowania przy wybijaniu piłki. Druga połowa to już zupełnie
inny zespół. Doskakujemy pressingiem na całym boisku i to daje dobry efekt. Niestety przełożyło się to
tylko na jedną bramkę. Mogliśmy
jeszcze strzelić przynajmniej jedną
bramkę, ale po rzucie rożnym Kacper Ledzion uderza z kilku metrów
głową minimalnie obok bramki –
opowiedział trener Ługowski.
Pelikan 2003 ma już za sobą
mecz z Andrespolią Wiśniowa Góra, który odbył się w środę
20 września (zakończył się po
zamknięciu tego numeru NŁ).
W 6. kolejce Pelikan 2003 zmierzy
się z Widzewem Łódź. Mecz zostanie rozegrany w Łodzi w sobotę
23 września o godz. 12:00. ever
4. kolejka i ligi wojewódzkiej
trampkarzy młodszych C2:
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Soccer Kids w świetnej formie
Pierwszy turniej z ramienia
OZPN Skierniewice odbył się
w sobotę 16 września na boisku
w Nieborowie. Organizatorem
turnieju był Orzeł Nieborów,
a mecze rozgrywane były równocześnie na trzech boiskach. Do rywalizacji w Nieborowie przystąpiło sześć drużyn. W tym gronie
świetnie spisali się gracze UKS
Soccer Kids Łowicz. Zespół trenera Macieja Grzegorego wygrał
cztery mecze i raz zremisował.
Gracze Soccer Kids wysoko
pokonali UKS AP Champions

Czarna seria
trwa nadal
pokerowA/VicToriA bielAwy Fb

Historyczne zwycięstwo w klasie okręgowej mają za sobą gracze
trenera Radosława Gosławskiego
z Daru Placencja. Dar zaskakująco łatwo poradził sobie w Domaniewicach z Vagatem, zwyciężając aż 5:1. Dwa gole dla Daru
strzelił Jakub Kędziora, a po jednym Adrian Zawadzki, Patryk
Pęksa i Jakub Bogucki. Jedynego
gola dla gospodarzy zdobył z kolei
Przemysław Mrzygłód.
Bez humoru ze Słupii wracali gracze Zrywu Wygoda, którzy
przegrali z beniaminkiem Olympiciem 5:3. – Przegrywamy z bardzo słabym zespołem, podkreślę
bardzo słabym. Niestety w tym
meczu byliśmy jeszcze słabsi,
co leciało w naszą bramkę to do
niej wpadało. Popełnialiśmy kardynalne błędy. Był to kompromitujący mecz, szczególnie naszej
obrony. Mieliśmy swoje szanse
to zawodziła skuteczność. Każdy
kto był w Słupii z zawodników, na
czele ze mną najadł się wstydu –
ocenił trener Dawid Sut.
Victoria Bielawy mimo, że do
przerwy przegrywała z innym
z beniaminków Pogonią Godzianów potrafiła odwrócić losy meczu. Bohaterem meczu został
Oktawian Andrzejczak, który
w drugiej połowie popisał się klasycznym hattrickiem. Żaden gol
nie padł w Chąśno, gdzie Olimpia grała z GLKS Wołucza. Tydzień temu Pogoń Bełchów straciła punkty tracąc gola w ostatniej
minucie, a teraz dzięki trafieniu

Łowicz, Unię Skierniewice oraz
Fenix Boczki, skromnie wygrali z Orłem Nieborów oraz zremisowali z Widokiem Skierniewice.
W pięciu rozegranych meczach
zespół trenera Grzegorego strzelił
aż 26 goli, tracąc tylko dwa gole.
– Zagraliśmy już dużo lepiej
niż ostatnio w Skierniewicach.
Widać, ze zawodnicy sumiennie trenują, jest spora rywalizacja i to wszystko przynosi dobre
efekty. Dobrze operowaliśmy piłką co jest naszym głównym założeniem, ale też nieźle graliśmy

w obronie o czym świadczy, że
straciliśmy tylko dwa gole. Na
pochwałę zasługą wszyscy zawodnicy – ocenił trener Maciej
Grzegory.
ever
turniej OzPN Skierniewice, Nieborów:
 uKS Soccer Kids Łowicz –
uKS AP Champions Łowicz 4:0;
br.: Antoni bąba, Marcel liwarski,
Gabriel Adamczyk, jan uczciwek
 uKS Soccer Kids Łowicz –
unia Skierniewice 5:0; br.: Fabian chlebny 2, Franciszek uczci-

tabela:
1. jutrzenka drzewce

5

2. olympic Słupia

5

10

9-5

9 17-10

3. Victoria bielawy

5

9

11-5

4. olimpia chąśno

5

9

10-5

5. orlęta cielądz

5

8

11-7

6. GlkS wołucza

5

8

7-5

7. pogoń Godzianów

4

7

9-7

8. widok Skierniewice

5

7

8-11

9. orzeł nieborów

6-8

4

6

10. dar placencja

5

5 10-13

11. Vagat domaniewice

5

5

12. zryw wygoda

4

4

7-7

13. pogoń bełchów

5

3

8-14

14. juvenia wysokienice

5

1

6-16

7-12

6. kolejka klasy okręgowej
(23-24 września):
olympic – Victoria (sob, 16:00),
zryw – widok (sob, 16:00), orzeł
– orlęta (sob, 16:00), bełchów –
olimpia (nie, 11:00), Godzianów –
Vagat (nie, 11:30), GlkS – jutrzenka (nie, 16:00).


AKS SmS Łódź – muKS Pelikan-2003 Łowicz 4:1 (4:0); br.:
4 (10, 12, 24 i 35+1) – krystian
kruk (60).
Pelikan: kacper olesiński – Marcel Frątczak, piotr lisicki, bartosz
wojciechowski, Mateusz kołaczyk – jonatan politowicz, paweł
Graczyk, kacper ledzion, Marcel
wnuk – jan zagajewski, krystian
kruk. na zmiany wchodzili: oskar
pilny – kacper olak, kacper kosmowski, Sebastian kutkowski
i Marek piekacz.
 Pozostałe wyniki: GlkS Andrespolia wiśniowa Góra – kS warta
Sieradz jr 1:4, rTS widzew Łódź –
GkS ksawerów 0:2, kS ceramika
opoczno – ŁkS Łódź 1:2


tabela:
12

37
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1. AkS SMS Łódź (1)

4

2. MukS pelikan-2003 (2)

4

12-4

3. ŁkS Łódź (3)

4

9

4. kS ceramika opoczno (4)

4

6

8-6

5. GkS ksawerów (6)

4

6

5-7

6. rTS widzew Łódź (5)

4

3

5-7

7. kS warta Sieradz jr (7)

4

3

9-12

8. Andrespolia wiśniowa Góra (8) 4

0

1-1

9 11-10
13-5

wek, Gabriel Adamczyk, Adam
werwiński
uKS Soccer Kids Łowicz – Widok Skierniewice 1:1; br.: Fabian
chlebny
 uKS Soccer Kids – Orzeł Nieborów 1:0; br.: wojciech żyto
 uKS Soccer Kids Łowicz – Fenix Boczki 15:1; br.: Marcel liwarski 5, Fabian chlebny 3, Adam
werwiński 2, kacper bolimowski 2,
jan uczciwek, Maciej Majchrzak,
Gabriel Adamczyk
uKS Soccer Kids: Maciej Majchrzak – wojciech żyto, Franciszek uczciwek, jan uczciwek, Marcel liwarski, kacper bolimowski,
Adam werwiński, Antoni bąba, Fabian chlebny, Gabriel Adamczyk.

Zespół MUKS Pelikan Łowicz
z rocznika 2004 po raz czwarty
w tym sezonie przegrał swoje spotkanie w II lidze wojewódzkiej
trampkarzy młodszych. Tym razem łowiczanie przegrali w Wieluniu z tamtejszym WKS-em 4:0.
Łowiczanie niestety po raz kolejny źle weszli w meczu. Już w 5.
minucie WKS objął prowadzenie
po samobójczym trafieniu jednego z graczy Pelikana. W 22. minucie WKS strzelił drugiego, a w 34.
minucie trzeciego gola. Do przerwy łowiczanie przegrywali zatem różnica trzech goli, choć sami
mieli kilka okazji bramkowym, ale
szwankowała skuteczność. W drugiej połowie meczu WKS strzelił
jeszcze jednego gola, a łowiczanie
nadal mieli duże problemy ze skutecznością pod bramką rywali i nie
zdołali strzelić chociażby jednego
gola.
– Generalnie myślałem, że jedziemy tam na pożarcie, że rywal
jest bardzo mocną drużyną, patrząc
wcześniej na wyniki, natomiast
z przebiegu gry do końca to nie
wynikało. Mieliśmy sporo szans
na bramkę, niestety nie udało się
ich wykorzystać. Uważam, że nie
była to dużo lepsza od nas drużyna,
tylko taka, która nie popełniła tylu
indywidualnych błędów. Pierwsze
trzy, a na pewno pierwszą i trzecią,
straciliśmy po drastycznych indywidualnych błędach i to jest powód
naszej porażki. Natomiast jest kilka
pozytywnych aspektów, wychodziło to, co trenowaliśmy przez cały
tydzień. No cóż, dalej trzeba trenować i nadrabiać braki, które ewi-

dentnie są w stosunku do innych
zespołów grających w tej lidze, ale
idziemy do przodu – podsumował
po meczu trener Kutkowski.
Pelikan w środę 20 września
grał z Różą Kutno (mecz zakończył się po zamknięciu tego numer NŁ), zaś w weekend zmierzy
się z Kasztelanem Żarnów. Mecz
zostanie rozegrany w Żarnowie
w niedzielę 24 września o godzinie
12:00.
ever
4. kolejka ii liga wojewódzkiej
trampkarzy młodszych C2:
 WKS Wieluń – muKS Pelikan-2004 Łowicz 4:0 (3:0); br.: 4
(5 samobójcza, 22, 34 i 61).
Pelikan: radosław chrząszcz –
Filip Marszałek, piotr Strycharski,
Mateusz Gozdowski, Łukasz pięta
– Fabian pliszka, Aleksander Sokół,
bartosz wudkiewicz, bartosz Tomaszewicz, Michał holewa – kacper
Styszko. na zmianę wchodzili: Mateusz wróblewski, Mateusz Motyl,
bogusław jakiel i Filip Stobiecki.
 Pozostałe wyniki: rkS Mazovia
rawa Mazowiecka – ukS SMS
Łódź 0:19, kS kasztelan żarnów –
diament / MkS zduńska wola 3:3,
Sl SAloS róża kutno – ukS Ap
piotrków Trybunalski (2017.10.11,
godz. 15.30)
1. ukS SMS Łódź (1)

4

12

56-0

2. wkS wieluń (2)

4

12

14-1

3. ukS Ap piotrków Trybunalski (3) 3

6

8-3

4. diament / MkS zduńska wola (4) 4

5

9-10

5. Sl SAloS róża kutno (5)

3

4

9-15

6. kS kasztelan żarnów (6)

4

4

7-22

7. MukS pelikan-2004 Łowicz (8)

4

0

3-23

8. rkS Mazovia rawa Maz. (7)

4

0

5-37
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Trzecia wygrana
Pelikana 2005
Kolejny mecz i kolejna wygrana MUKS Pelikan Łowicz
z rocznika 2005. Tym razem zespół trenera Marcina Rychlewskiego pokonał w wyjazdowym
meczu Pogoń Bełchów 7:1!
Łowiczanie od pierwszej do
ostatniej minuty meczu kontrolowali przebieg wydarzeń boiskowych i dzięki skutecznym
i celnym strzałom Bartłomieja Kowalskiego, Mateusza Skoniecznego, Igora Wróblewskiego (trzy
trafienia) oraz Igora Wolińskiego
(dwa gole) nie mieli problemów
z pokonaniem rywali z Bełchowa.
– Mecz trochę dziwny, jeżeli chodzi sam sposób jego rozegrania, dlatego że gospodarze
przygotowali go w poprzek boiska, na połowie. Było więc dla
nas bardzo ciasno. Jesteśmy przyzwyczajeni do gry skrzydłami,
a w tych warunkach było nam
ciężko skonstruować akcje oskrzydlające, dlatego mecz toczył się
głównie w środkowej części boiska. O strzeleniu bramki było naprawdę trudno. Zagraliśmy spokojnie, próbowaliśmy realizować
swoje taktyczne założenia. Myślę, że wynik 7:0 to umiarkowany
wymiar kary. Szkoda tylko, że nie
mogliśmy zagrać na dużym, szerokim boisku, bo bardzo ograniczało to nam pole gry. Cieszę się
z kolejnego zwycięstwa, mam
nadzieję, że będzie to duży krok
do osiągnięcia naszego główne-

go celu. Pogoń Bełchów to fajny
młody zespół, który zawiązał się
dopiero w wakacje, ale dzielnie
walczył. Myślę, że jest fajna przyszłość przed tym zespołem – ocenił po meczu trener Rychlewski.
W sobotę 23 września MUKS
Pelikan 2005 zagra w Łowiczu
z Astrą Zduny. Mecz odbędzie
się na stadionie OSiR o godzinie
13:00.
ever
3. kolejka skierniewickiej ligi
okręgowej młodzików D1:
 LKS Pogoń Bełchów – muKS
Pelikan-2005 Łowicz 1:7 (1:3);
br.: Mateusz kuchta (25) – bartłomiej kowalski (2), Mateusz Skonieczny (16), igor wróblewski 3 (22,
45 i 48) i igor woliński 2 (32 i 38).
Pelikan-05: patryk Stępniak –
paweł Golis, krystian wróbel, jan
Siurek – bartłomiej kowalski, Mateusz Skonieczny, kacper Misiak,
Alan palos – igor wróblewski. na
zmiany wchodzili: jan Mikoś – igor
wolińskim kornel woliński, jakub
oblicki, Filip deka, jakub Milczarek, Mateusz Sierota, jakub Fabiszewski i Mateusz lisiewski.
tabela:
1. muKS Pelikan-2005 (1)

3

9 27-2

2. rkS Mazovia rawa Maz. (2)

2

3

4-4

3. lukS juvenia wysokienice (3) 2

4

1-0

4. MlkS widok Skierniewice (4) 2

3

4-6

5. SkS Astra zduny (5)

1

1

0-0

6. lukS pogoń bełchów (6)

2

0

2-10

7. lzS Vagat domaniewice (7)

2

0

0-16
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Wysoka wygrana
GKS Bedlno

rozbieGAni żychlin

W minionym tygodniu
drużyna GKS Bedlno
rozegrała dwa spotkania
w ramach łódzkiej
ligi okręgowej.

Krzysztof mielczarek z grupy Rozbiegani Żychlin podczas biegu przez Most w warszawie.

Lekkoatletyka | 5. bieg przez Most w warszawie; 36. Łowicki półmaraton jesieni

Żychlińscy Rozbiegani biegli
w Warszawie i w Łowiczu
sta. Dystans 21,0975 km najszybciej pokonał Ukrainiec Pawel
Olijnyk (czas 1:09:38), wyprzedzając drugiego Mykolę Gorbuszko z Mołdawii o zaledwie 0,01
sekundy! Na najniższym stopniu podium stanął Seweryn Duda
(1:12:01). Wśród pań triumfowała
zawodniczka z Mołdawii 28-letnia Oesia Smowjenko z wynikiem
1:20:59. Druga była jej rodaczka
Lilia Fiskovicz (1:21:10), a trzecia Ukrainka Swietlana Olijnyk
(1:21:54). W łowickim półmaratonie wziął udział reprezentant
Rozbieganych z Żychlina – Andrzej Dzięgielewski.
mr

rozbieGAni żychlin

Już po raz piąty odbył się organizowany przez Urząd Dzielnicy
Białołęka Bieg przez Most 2017.
W niedzielę, 17 września, biegacze mieli do pokonania 10-kilometrową trasę poprowadzoną przez
most Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie. W biegu tym wystartowało 784 uczestników.
Wśród nich pobiegł reprezentant żychlińskiej grupy biegaczy
– Rozbiegani Żychlin, Krzysztof mielczarek. Wśród pań bieg
przez most zwyciężyła Dominika Stelmach z czasem 00:36:05.
Pierwszym mężczyzną na mecie
był natomiast Łukasz Parszczyński, osiągając wynik 00:31:57.
Drugą imprezą biegową, która
odbyła się w niedzielę, 17 września i w której brał udział jeden
z Rozbieganych był Łowicki Półmaraton Jesieni. Była to 36. edycja
zwana także Łowickim Biegiem
Jesieni. Biegacze wystartowali
o godzinie 11:15 ze stadionu OSiR
Łowicz i biegli pętle ulicami mia-

Andrzej Dzięgielewski na trasie półmaratonu w Łowiczu.

 Reprezentant Rozbieganych
Żychlin w 5. Biegu Przez most w
Warszawie: krzysztof Mielczarek,
czas: 00:40:58, miejsce open: 46
 Reprezentant Rozbieganych
Żychlin w 36. Łowickim Półmaratonie Jesieni: Andrzej dzięgielewski, czas: 02:01:17, miejsce
open: 306, miejsce M: 267

PROGNOzA POGODY | 21.09.2017 – 27.09.2017
SYtuACJA SYNOPtYCzNA:
pogodę kształtuje zatoka niżowa.
napływa chłodna i wilgotna masa powietrza
polarno-morskiego.

mecze podczas 6. kolejki:
 Orzeł Parzęczew – GKS Bedlno 2:2
 ŁKS ii Łódź – Włókniarz Konstantynów Łódzki 4:1
 Włókniarz Pabianice – Górnik
Łęczyca 1:1
 zawisza Rzgów – Stal Głowno
0:3
 uKS SmS Łódź – Widzew ii
Łódź 0:0
 termy uniejów – Andrespolia
Wiśniowa Góra 0:4
 Sokół ii Aleksandrów Łódzki –
PtC Pabianice 5:4
 LKS Sarnów – LKS Rosanów
0:1
mecze podczas 7. kolejki:
GKS Bedlno – ŁKS ii Łódź 7:3
 PtC Pabianice – LKS Sarnów
3:1
 Andrespolia Wiśniowa Góra –
Sokół ii Aleksandrów Łódzki 7:0
 Widzew ii Łódź – termy uniejów 3:1
 Stal Głowno – uKS SmS Łódź
1:3
 Górnik Łęczyca – zawisza
Rzgów 3:1

Włókniarz Konstantynów
Łódzki – Włókniarz Pabianice
1:3
 LKS Rosanów – Orzeł Parzęczew 3:0 (walkower)


1. Aleksandrów wiśniowa Góra7 19

24:2

2. lkS rosanów

7

18

18:8

3. Górnik Łęczyca

7

14 19:13

4. zawisza rzgów

7

13 22:11

5. Sokół ii Aleksandrów Łódzki7 13 15:17
6. pTc pabianice

7

12 22:13

7. Stal Głowno

7

12 20:12

8. GkS bedlno

7

11 18:23

9. ŁkS ii Łódź

7

10 17:18

10. widzew ii Łódź

7

8

10:9

11. włókniarz pabianice

7

8

9:15

12. ukS SMS Łódź

7

8 10:19

13. Termy uniejów

7

4

14. orzeł parzęczew

7

4 11:21

15. lkS Sarnów

7

3

8:14

16. włókniarz konst. Łódzki

7

1

6:24

9:19

Kolarstwo | pętla Łowicka 2017

CzWARteK – PiąteK:
pochmurno z przejaśnieniami,
okresami z opadami deszczu oraz chłodno.
widzialność dobra, w czasie opadów
umiarkowana. wiatr północno-zachodni,
słaby do umiarkowanego, 3-8 m/s.
Temp. max w dzień: + 15 st. c do + 16 st. c.
Temp. min w nocy: + 11 st. c do + 10 st. c.

Bez pucharów i medali,
z historią w tle

SOBOtA – NieDzieLA:
pochmurno, miejscami przejaśnienia,
okresami opady deszczu oraz chłodno.
widzialność dobra, w czasie opadów
umiarkowana. wiatr północno-zachodni,
słaby do umiarkowanego, 3-8 m/s.
Temp. max w dzień: + 15 st. c do + 16 st. c.
Temp. min w nocy: + 11 st. c do + 10 st. c.
PONieDziAŁeK – WtOReK – ŚRODA:
zachmurzenie umiarkowane, okresowo duże,
lokalnie przelotne opady deszczu.
widzialność dobra, w opadach umiarkowana.
wiatr wschodni, słaby i umiarkowany , 3-7 m/s.
Temp. max w dzień: + 16 st. c do + 18 st. c.
Temp. min w nocy: + 10 st. c do + 8 st. c.

6. kolejka ligi odbyła się we
wtorek 12 września, podopieczni Łukasza Znyka zagrali na wyjeździe przeciwko drużynie Orzeł
Parzęczew.
Spotkanie zakończyło się remisem 2:2 (0:0). Gole po obu stronach boiska padły dopiero w drugiej połowie meczu. Pierwsze dwa
gole strzelili gospodarze. Jednak
drużyna z Bedlna zdołała doprowadzić do wyrównania wyniku.
Zespół GKS wywiózł z trudnego terenu jeden punkt. Bramki dla
GKS Bedlno strzelili: Bartłomiej
Lewańczyk i Kamil Kowalczyk.
Natomiast w niedzielę, 17
września podczas 7. kolejki zespół GKS Bedlno zmierzył na
własnym boisku, podejmując
ŁKS II Łódź. Po pierwszych 38.
minutach gry goście z Łodzi prowadzili już 3:0. Gospodarze jednak pokazali charakter jeszcze w
pierwszej połowie meczu, zmniejszyli straty do przeciwnika, strzelając dwa gole. Wynikiem 2:3 zakończyła się pierwsza część gry.
Mając na uwadze to, ze łodzianie przyjechali do Pniewa bez rezerwowych zawodników, zespół
GKS liczył na podwyższenie rezultatu. Gol wyrównujący wynik
meczu padł w 67. minucie meczu.
Zdobyta bramka upewniła drużynę z Bedlna, iż z tego meczu mogą
wyjść zwycięsko.
W 76. minucie sędzia podyktował rzut karny po zagraniu ręką
zawodnika z Łodzi, przyznając
mu czerwona kartkę. Rzut karny został zamieniony na gola dla
GKS.
Następne minuty na boisku
to całkowita dominacja Bedlna.
Zdobywają oni jeszcze trzy bramki, całe spotkanie ostatecznie kończy wynik 7:3 dla gospodarzy.
Bramki dla GKS Bedlno strzelili: Kamil Kowalczyk (3), Michał
Wiśniewski (2), Łukasz Znyk, Łukasz Górczyński.
Następna, 8. kolejka łódzkiej
ligi okręgowej odbędzie się w niedzielę, 24 września 2017. GKS
Bedlno zagrają na własnym boisku przeciwko drużynie LKS Rosanów.
mr

Skład drużyny GKS Bedlno
w meczu 6. kolejki: Mateusz
Sawicki, Maciej jackowski, kamil
kowalczyk, kamil błęcki, patryk Gałecki, Marcin panek, Łukasz Szczygielski, Michał wiśniewski, Łukasz
Górczyński, Łukasz znyk, kamil
Gałązka, bartłomiej lewańczyk,
Adrian Szymański, damian okupski, damian Michalski, Mateusz
Mierzejewski. Trener: Łukasz znyk.

PROGNOzA BiOmeteOROLOGiCzNA
pogoda niekorzystnie wpływać będzie na
nasze samopoczucie. osłabiona sprawność
psychofizyczna i fizyczna.
biuro MeTeoroloGiczne cuMuluS

W niedzielę 17 września Klub
Kolarski Łowicz zaprosił wszystkich pasjonatów kolarstwa szosowego na wspólną przejażdżkę
śladami Bitwy nad Bzurą. Z zaproszenia skorzystało ponad 2 śmiałków ze Zgierza, Strykowa , Skierniewic, Żychlina i Głowna, których
nie odstraszyła zła pogoda.
Trasa pokrywa się z terenem
działań wojennych kampanii wrześniowej 1939 r.: Łowicz – Łęczyca
– Kutno – Łowicz (132 km). Start
odbył się o godzinie 9.00 spod Bazyliki Katedralnej, a wcześniej kolarze spotkali się na kawie w Restauracji Powroty.
Organizatorzy podkreślają, że
organizowana już po raz trzeci
impreza ma charakter towarzyski.

Warunkiem uczestnictwa jest dobry humor i „chilloutowy” rytm
jazdy (tempo 30-33 km/h). W kalendarzu imprez sportowych jest
wiele wyścigów kolarskich. Pętlę
Łowicką wyróżnia brak rywalizacji, co przekłada się na dobrą atmosferę w peletonie.
W tym roku kolarze mieli dwa
przystanki. W Skansenie w Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie
oraz bufet w Skansenie w Maurzycach. Byli też zaproszeni na
kutnowskie uroczystości z okazji
78. rocznicy największej bitwy
kampanii wrześniowej połączone ze Świętem Chorągwi Łódzkiej ZHP. Pojawili się tam symbolicznie i zaraz ruszyli w dalszą
trasę.
zł
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Piłka nożna | Łódzka klasa b Grupa iii

Awans KS Żychlin na czwarte miejsce

Niedzielny mecz 8. kolejki iV ligi pomiędzy kS kutno a pilicą przedbórz, wygrany przez gospodarzy 3:2.

Piłka nożna | Łódzka iV liga

Remis i wygrana
KS Kutno
realnego zagrożenia. Piłkarzom
z Pilicy udało się dwukrotnie pokonać bramkarza KS. Pierwszy
gol padł w 59 minucie, drugi
w 90 minucie. Gości na więcej
jednak nie było już stać i ostatecznie podopieczni Andrzeja
Grzegorka wygrali 3:2. Bramki
dla KS Kutno strzelili: Rafał Serwaciński, Oskar Szumer, Przemysław Nawrocki.
Po ośmiu kolejkach w łódzkiej
grupie IV ligi już tylko dwa zespoły nie mają na koncie żadnej
porażki. Również dwa pozostają
bez zwycięstwa. Z grupy niepokonanych odpadła Warta Działoszyn, a pierwsze punkty w sezonie
zdobyła Pilica Przedbórz.
Następna, 9. kolejka rozgrywek IV ligi z udziałem KS Kutno odbędzie się 24 września 2017
(niedziela). Wówczas piłkarze KS
Kutno zagrają w Bełchatowie z
tamtejszym zespołem GKS Bełchatów.
mr
mecze podczas 7. kolejki:
 Stal Niewiadów – KS Kutno
1:1
Skład KS Sand-Bus Kutno podczas 7. kolejki: Sokołowicz, padzik, piotr nawrocki, kowalczyk,
Mysona, retkowski, cichacki, pietrow, kaczor, Serwaciński, placek,
Góralczyk, kralkowski, przemysław nawrocki, Marcioch. Trener:
Andrzej Grzegorek.
 GKS ii Bełchatów – Warta
Działoszyn 1:0
 KS Paradyż – zjednoczeni Bełchatów 8:1
 zjednoczeni Stryków – LKS
Kwiatkowice 0:0
 Orkan Buczek – unia Skierniewice 0:4
 Pelikan ii Łowicz – Omega
Kleszczów 3:1
 Boruta zgierz – Ceramika
Opoczno 3:2

nowy Łowiczanin Tygodnik ziemi Łowickiej
członek Stowarzyszenia Gazet lokalnych
WYDAWCA:
oficyna wydawnicza „nowy Łowiczanin”
waligórscy s.c. w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. pijarska 3a, tel./fax 46 837-46-57,
e-mail: redakcja@lowiczanin.info
adres dla korespondencji:
99-400 Łowicz, skrytka pocztowa 68.
Kontakt w sprawie wydania dla Żychlina i okolic:
tel. 796-455-333, e-mail: zychlin@lowiczanin.info

Ner Poddębice – Włókniarz
zelów 3:2
 zawisza Pajęczno – Pilica
Przedbórz 1:2


mecze podczas 8. kolejki:
KS Kutno – Pilica Przedbórz
3:2
Skład KS Sand-Bus Kutno podczas 8. kolejki: Sokołowicz,
padzik, kowalczyk, kaczor, Mysona,Mucha, retkowski, pietrow,
Serwaciński, cichacki, placek,
Góralczyk, Szumer, kralkowski,
przemysław nawrocki, Marcioch.
Trener: Andrzej Grzegorek.
 Włókniarz zelów – zawisza
Pajęczno 2:0
 Ceramika Opoczno – Ner Poddębice 0:1
 Omega Kleszczów – Boruta
zgierz 1:3
 unia Skierniewice – Pelikan ii
Łowicz 3:0
 LKS Kwiatkowice – Orkan Buczek 1:1

zjednoczeni Bełchatów –
zjednoczeni Stryków 0:3
 Warta Działoszyn – KS Paradyż 4:4
 Stal Niewiadów – GKS ii Bełchatów 4:1

Piłkarze KS Żychlin w niedzielnym meczu pokonali kp byszewy 2:1.

Natomiast Olimpia Oporów,
również w niedzielę na własnym
boisku, zmierzyła się z zespołem LKS Sokół Popów. Piłkarze
z Oporowa przegrali jednak to
spotkanie 2:5. Rywalem drużyny
Olimpii był zespół, który w ubiegłym roku zajął trzecie miejsce
w ligowej tabeli łódzkiej klasy B
grupy I.
Następna, 4. kolejka łódzkiej
klasy B grupy III odbędzie się
w niedzielę, 24 września. KS Żychlin zagrają na wyjeździe przeciwko Iskrze Górze Świętej Małgorzaty. Natomiast Olimpia
Oporów zmierzy się na własnym
boisku z zespołem MKS Expom
Krośniewice.
mr

Skład drużyny KS Żychlin: konrad Materka, daniel Szczepaniak,
Sylwester józwik, Łukasz Guzek,
eryk podczaski, Tomasz walczewski, kacper jędrzejczak, dariusz
Szcześniak, damian Makowski,
damian Arkuszewski, konrad wróblewski, Sebastian jaroszewski,
jan Sitkiewicz, krzysztof radecki.
Trener: Marek ledzion.
Wyniki:
 KS Żychlin – KP Byszewy 2:1
 Olimpia Oporów – Sokół Popów 2:5
 Krośniewianka Krośniewice –
Struga Dobieszków 2:1
 Sazan Pęczniew – GKS Byszew 8:1
 LKS Gieczno – iskra Góra
Świętej małgorzaty 2:4
 iskra Głowno – Błękitni Ciosny
3:0



1. unia Skierniewice

8

22

2. ner poddębice

8

22

18:8

3. warta działoszyn

8

17

20:8

4 .pelikan ii Łódź

8

16

17:7

5. włókniarz zelów

8

15 14:14

6. lkS kwiatkowice

8

14

7. omega kleszczów

8

13 18:18

8. kS kutno

8

13 15:10

9. zjednoczeni Stryków

8

13

8

12 18:15
11 17:14

10. boruta zgierz

26:5

24:7

25:8

11. orkan buczek

8

12. ceramika opoczno

8

13. kS paradyż

8

10 21:14
8 18:13

1

8:9

14. Stal niewiadów

8

15. GkS ii bełchatów

8

7 19:21

16. pilica przedbórz

8

3

17. zawisza pajęczno

8

0

2:32

18. zjednoczeni bełchatów

8

0

3:60

ReDAKCJA:
Redaktor naczelny: wojciech waligórski
Dyrektor zarządzający: ewa Mrzygłód-waligórska
Dziennikarze:
dorota Grąbczewska, Agnieszka Antosiewicz,
Tomasz bartos, Marcin A. kucharski,
Tomasz Matusiak, Mirosława wolska-kobierecka;
Marcin ranachowski i paweł A. doliński (sport)
Stale współpracuje:
mł. asp. urszula Szymczak (kronika policyjna)

9:29

MArcin rAnAchowSki

7. kolejka rozgrywek łódzkiej
IV ligi odbyła się w środę, 13
września 2017 piłkarze KS Sand
Bus Kutno zagrali na wyjeździe
przeciwko Stali Niewiadów. Podczas 8. kolejki, którą rozegrano
w niedzielę, 17 września KS Kutno podejmował na własnym stadionie zespół Pilicę Przedbórz.
W pierwszym spotkaniu niestety kutnianom nie udało się wywalczyć kompletu punktów, o czym
zadecydowała stracona w 95. minucie bramka. Podopieczni Andrzeja Grzegorka w pierwszej połowie mieli optyczną przewagę
i udokumentowali ją już w 10. minucie. W kolejnych minutach KS
nie zwalniał tempa i stworzył sobie kilka dobrych okazji do podwyższenia, jednak ich nie wykorzystał. Ostatecznie do przerwy
było 1:0 dla Kutna. Po zmianie
stron tempo nieco siadło i gra wyrównała się. W 95. minucie sędzia
podyktował rzut wolny dla gospodarzy który został zamieniony na
gola. Bramkę dla KS Kutno strzelił Maciej Kowalczyk.
W niedzielnym meczu KS
Kutno podejmował na własnym
obiekcie Pilice Przedbórz. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem
kutnian 3:2. Pierwszy gol dla gospodarzy padł w 19 minucie spotkania. Od 35. minuty Pilica grała
z przewagą jednego zawodnika.
Drugą żółtą, a w konsekwencji
czerwoną kartkę otrzymał zawodnik KS. Mimo osłabienia, podopiecznym Andrzeja Grzegorka
udało się jeszcze przed przerwą
podwyższyć wynik na 2:0.
Po zmianie stron KS szybko zdobył kolejną bramkę. Od tego momentu goście zaczęli zyskiwać
przewagę i coraz częściej meldowali się pod polem karnym kutnian. Piłkarze KS ograniczali się
głównie do kontrataków skrzydłami, które nie stwarzały jednak

Podopieczni Marka Ledziona wygrali to spotkanie 2:1. Obie
drużyny zagrały dobry mecz, który publiczności mógł się podobać.
Początek spotkania stał pod znakiem wyrównanej, otwartej gry
z obu stron. Z biegiem czasu gospodarze osiągnęli widoczna przewagę.
Wynik otworzył w 30. minucie
Damian Makowski. Był to jedyny gol w tej części spotkania. Po
zmianie stron nadal przeważała
drużyna z Żychlina, dokumentując tą przewagę strzeleniem drugiego gola w 62. minucie. Przyjezdni nie rezygnowali jednak
z osiągnięcia dobrego rezultatu. Nadzieję na korzystny wynik
dał im gol strzelony w 82. minucie spotkania. Mimo kilku jeszcze okazji ze strony gości rezultat
nie uległ już zmianie i KS Żychlin
mógł cieszyć się z drugiego z rzędu zwycięstwa. Bramki dla KS
Żychlin Strzelili: Damian Makowski, Dariusz Szcześniak.

MArcin rAnAchowSki

www.kuTno.neT.pl

Mecze 3. kolejki łódzkiej
klasy B grupy III odbyły się
w niedzielę, 17 września.
KS Żychlin zagrali na
własnym boisku przeciwko
KP Byszewy.

W meczu 3. kolejki łódzkiej klasy b grupy iii kS żychlin zmierzył się
na własnym stadionie z kp byszewy.

1. Sazan pęczniew

3

9

16:5

2. iskra Głowno

3

9

9:2

3. krośniewianka krośniewice3

9

8:2

4. kS żychlin

3

6

9:5

5. Sokół popów

3

6

9:7

6. Struga dobieszków

3

3

10:5

7. iskra Góra Św. Małgorzaty 3

3

6:9

8. błękitni ciosny

3

3

5:11

9. olimpia oporów

3

3

5:13

10. lkS Gieczno

3

1

7:11

11. kp byszewy

3

1

7:9

12. GkS byszew

3

0

2:14

Piłka nożna | „z podwórka na Stadion o puchar Tymbarku”

Zaproszenie dla dziewcząt i chłopców
na turniej piłki nożnej
Do 30 września
przyjmowane będą zapisy
do udziału w XVIII edycji
turnieju „Z Podwórka
na Stadion o Puchar
Tymbarku”.
W roku szkolnym 2017/2018
rywalizacja dziewcząt i chłopców
toczyć się będzie w trzech kategoriach wiekowych: U-8, U-10
i U-12. Po raz pierwszy będą mogły w niej uczestniczyć kluby
sportowe. Organizatorem Turnieju
„Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku” jest Polski Związek
Piłki Nożnej, a sponsorem głównym od 11 lat firma Tymbark.
Główne cele turnieju to popularyzacja aktywności sportowej wśród
uczniów szkół podstawowych,

wyłanianie piłkarskich talentów
oraz spełnianie dziecięcych marzeń.
W minionych latach do walki
stawały zespoły zgłaszane przez:
szkoły podstawowe, Uczniowskie
Kluby Sportowe, Akademie Młodych Orłów oraz organizacje prowadzące działalność sportowo-edukacyjną. Teraz do tego grona
dołączą kluby sportowe, które
mogą zgłaszać zawodników na
zasadach określonych w regulaminie turnieju.
Drużyny można zgłaszać do
rozgrywek wypełniając formularz dostępny pod linkiem: https://
www.laczynaspilka.pl/logowanie.html lub po kliknięciu w okno
Zgłoś drużynę widoczne na stronie głównej turnieju. Każdy trener

może zgłosić dowolną liczbę drużyn w każdej kategorii wiekowej.
Podczas swojej historii turniej
był początkiem piłkarskiej przygody dla wielu obecnych reprezentantów Polski różnych kategorii wiekowych: Arkadiusza
Milika, Piotra Zielińskiego, Bartosza Bereszyńskiego, Tomasza
Kędziory, Bartosza Salamona,
Marcina Kamińskiego, Gracjana
Horoszkiewicza, Igora Łasickiego, Karola Żwira, Filipa Jagiełły,
Michała Bartkowiaka oraz Pauliny Dudek.
Szczegółowych informacji na
temat rozgrywek w województwie łódzkim udzielają koordynatorzy: Tomasz Lenart (tel.
504 064 435) i Zbigniew Andrzejak (tel.: 609 149 202).
opr. mr

redakcja zastrzega sobie prawo skracania
nadesłanych tekstów, zmiany ich tytułów,
dodawania śródtytułów.
nie odsyłamy niezamówionych tekstów.

Ogłoszenia drobne przyjmowane są osobiście
w biurze ogłoszeń, punktach wymienionych na stronie 28, a także przez stronę www.lowiczanin.info
Skład tekstu własny.

Ogłoszenia ramkowe i reklamy
przyjmujemy telefonicznie, faxem: (46 837-37-51,
46 830-34-08), e-mailem (reklama@lowiczanin.info)
lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. pijarska 3a,
w pon., wt. i pt. w godz. 7.30-18.00,
śr. i czw. w godz. 7.30-16.00,
sob. w godz. 8.00-14.00.

Druk: SereGni prinTinG Group Sp. z o.o.
03-796 warszawa, ul. rzymska 18a.
nakład kontrolowany nowego Łowiczanina
7.860 egz. nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez zkdp: 10.060 egz.

100%

własności polskiej

Sport

Rozbiegani Żychlin
na jesiennych imprezach

KS Kutno
raz wygrywa,

w Warszawie i w Łowiczu. str. 38

raz przegrywa. str. 39
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Lekkoatletyka | Xii wojewódzka Spartakiada osób niepełnosprawnych intelektualnie kutno 2017

Pierwsze miejsce dla WTZ Żychlin

KALeNDARz
imPRez
SPORtOWYCH

W czwartek,
14 września, osoby
z niepełnosprawnością
intelektualną wspólnie
walczyły w sportowych
zmaganiach zgodnie
z zasadami fair play,
podczas XII Wojewódzkiej
Spartakiady Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną.

Spartakiada odbyła się na terenie Polskiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie,
bowiem stowarzyszenie PSONI

SOBOtA, 23 WRzeSień:
 9.00 – hala sportowa w ozorkowie; wojewódzka liga kadetek,
turniej eliminacyjny – udział Kadetek Volley team Żychlin
 11.00 – Stadion miejski w krośniewicach; 3. kolejka rozgrywek D2 młodzik Grupa 4; mKS
expom Krośniewianka – KS Żychlin 2006
 14.30 – hala sportowa Sp nr
2 w kutnie; iii międzynarodowy
turniej Bokserski

mateusz Nalewajczyk podczas konkurencji pchnięcia piłką lekarską.

Żychlińska grupa uczestników wTz pSoni w kutnie.

Hubert marczak w rzucie do kosza z wózka.

inwalidzkiego, slalom z piłką oraz
tor przeszkód.
mr

oraz Hubert Marczak. Opiekunami grupy uczestników z Żychlina były panie: Patrycja Wojtalik
– Gierańczyk oraz Alicja Zomerfeld.
Uczestnicy WTZ do Żychlina kolejny rok z rzędu wrócili
z pucharem za zajęcie pierwszego miejsca oraz nagrodą rzeczową, ponadto każdy z uczestników
otrzymał indywidualny medal.
Konkurencje, jakie obowiązywały na spartakiadzie to: rzut piłką do kosza, rzut piłka lekarską,
rzut do kosza z wózka inwalidzkiego, rzut obręczą na pachołek –
zarówno z miejsca, jak i z wózka

w Kutnie było organizatorem imprezy. Zawody rozpoczęły się
o godz. 10.00.
W tegorocznym przedsięwzięciu sportowym brały udział ekipy
z placówek: OREW „Niezabudka” Kutno, OREW Koło, WTZ
PSONI Kutno, WTZ Łęczyca,
WTZ PSONI Żychlin, SOSW w
Kutnie, DPS Kutno, ŚDS Kutno
oraz WTZ PSONI – Zgierz.
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło
w Żychlinie, którzy reprezentowali placówkę w tym dniu to: Anna
Cieślak, Jacek Ciniewski, Łukasz
Krajewski, Mateusz Nalewajczyk

uczestnicy reprezentujący Wtz
PSONi Koło w Żychlinie podczas Spartakiady w Kutnie:
 Anna Cieślak – rzut do kosza,
slalom z piłką
 Jacek Ciniewski – rzut obręczą
na pachołek, tor przeszkód
 Łukasz Krajewski – rzut obręczą na pachołek, slalom z piłką
 Hubert marczak – rzut do kosza
z wózka inwalidzkiego, rzut obręczą na pachołek z wózka
 mateusz Nalewajczyk – rzut do
kosza, rzut piłką lekarską

Piłka nożna | Łódzka klasa d2 Młodzik Grupa 4

Następna, 3. kolejka rozgrywek
łódzkiej klasy D2 Młodzik grupa
4 odbędzie się w sobotę, 23 września. Wówczas młodzi piłkarze
KS Żychlin zagrają w Krośniewicach przeciwko tamtejszemu
zespołowi z rocznika 2006 MKS
Expom Krośniewianka.
mr

KS Żychlin wygrywa z Różą Kutno

MArcin rAnAchowSki

Za nami 2. kolejka
rozgrywek łódzkiej
klasy D2 Młodzik grupa
4, podczas której KS
Żychlin – rocznik 2006
podejmowali na stadionie
miejskim w Żychlinie
zespół Róży Kutno.
Spotkanie rozegrano
w sobotę, 16 września.

Skład drużyny KS Żychlin rocznika 2006: Szymon kotecki,
oliwier Martofel, Maksymilian
Szczepaniak, kacper drążkiewicz,
Maksymilian Szczepaniak, Maksymilian lewandowski, Filip więcek,
jakub wyżyński, Seweryn wachowicz, Aleksander Furman, Filip
karlikowski, Stanisław Florczak,
jakub wyżyński, Szymon Andrzejczyk, patryk kaźmierczak. Trener:
Łukasz znyk.

młodzi piłkarze KS Żychlin rocznika 2006 w spotkaniu 2. kolejki ligi d2 grupy 4 podejmowali różę kutno.

MArcin rAnAchowSki

Podopieczni trenera Łukasza Znyka wygrali zasłużenie
2:1. Gdyby gospodarze byli sku-

NieDzieLA, 24 WRzeSień:
9.00 – plac Trzech krzyży
w warszawie; 39. Pzu maraton
Warszawski; udział grupy Rozbiegani Żychlin
 9.00 – hala sportowa w ozorkowie; wojewódzka liga kadetek,
turniej eliminacyjny – udział Kadetek Volley team Żychlin
 10.00 – Gostynin, Miasteczko
sportowe – parking ul. dybanka;
Vii Gostyniński Bike tour
 12.00 – boisko w oporowie;
4. kolejka Łódzkiej Klasy B Grupa iii; Olimpia Oporów – mKS
expom Krośniewianka
 12.00 – Stadion miejski w bełchatowie; 9. kolejka iV Łódzkiej
Ligi; GKS Bełchatów – KS Sand
Bus Kutno
 16.00 – boisko w Góra Św. Małgorzaty; 4. kolejka Łódzkiej Klasy B Grupa iii; iskra Góra Św.
małgorzaty – KS Żychlin
 16.00 – boisko w pniewie;
8. kolejka Ligi Okręgowej; GKS
Bedlno – LKS Rosanów.


W sobotnim spotkaniu drużyna kS żychlin 2006 wygrała 2:1 z zespołem róża kutno.

teczniejsi spokojnie mogli wygrać jeszcze wyżej. KS Żychlin
od pierwszych minut meczu uzyskał przewagę i w pierwszych 30
minutach miał co najmniej kilka
okazji na gola. Pierwsza część gry
zakończyła się bezbramkowym
remisem 0:0.
Zaraz po zmianie stron w 34.
minucie na prowadzenie wyszła
drużyna KS Żychlin. W 46. minucie zespół z Żychlina podwyższył
prowadzenie na 2:0. Po strzeleniu
gola przez KS gra się wyrównała, a w końcówce meczu do głosu doszli goście. Potrafili jednak
strzelić tylko jednego gola.
Ostatecznie mecz zakończył
się wygraną piłkarzy z Żychlina 2:1.
Bramki dla KS Żychlin strzelili: Jakub Wyżyński, Kacper Drążkiewicz.

Wyniki 2. kolejki łódzkiej klasy
D2 młodzików, grupa 4:
 KS Żychlin – Róża Kutno 2:1;
bramki dla żychlina: jakub wyżyński, kacper drążkiewicz.
 Feniks PSA Łódź – mKP Boruta zgierz 1:2
 KS Kutno – Sokół i Aleksandrów 2:1
 Start Łódź – Stal Głowno 1:6
 LKS Witonianka – mKS expom
Krośniewianka 1:3
tabela:
1. Stal Głowno

2

6

2. Mkp boruta zgierz

2

6

8:1

3. Sokół i Aleksandrów

2

3

4:3

4. kS kutno

2

3

3:6

5. kS żychlin

2

3

3:4

6. Feniks pSA Łódź

2

3

8:2

7. MkS expom krośniewianka2

3

3:7

8. róża kutno

2

3

8:2

9. lkS witonianka

2

0

1:10

2

0

1:13

10. Start Łódź

11:2

Boks

Międzynarodowy
turniej w Kutnie
Wszystkich sympatyków sportu walki – boksu zapraszamy do
kibicowania podczas III Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego w Kutnie. Turniej ten odbędzie
się sobotę, 23 września 2017, od
godziny 14.30 w hali sportowej
przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Kutnie (ul. Staszica 6). W tym
roku po raz pierwszy udział wezmą pięściarze z zagranicy, między innymi z Niemiec i Ukrainy.
Swój udział w zmaganiach zapowiedziało również 14 klubów
z Polski. W karcie walk przewidzianych jest 20 pojedynków,
w których bokserzy będą rywalizować o puchary prezydenta miasta, starosty i wójta.
mr
program imprezy:
 13:00 – walki bokserskie pokazowe w kategoriach młodzieżowych
 14:30 – uroczyste otwarcie gali iii
Międzynarodowego Turnieju bokserskiego w kutnie

