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Oporów-Warszawa | naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje kasację wyroku

Spadkobiercy domagają się
zwrotu zamku

Samorząd lokalny

Lokalsi
chcą rządzić
bez partii

W piątek, 6 października, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie,
po dwóch latach oczekiwania, zajął się rozpatrywaniem kasacji złożonej przez
Starostwo Powiatowe w Kutnie oraz dyrektora Muzeum Zamek w Oporowie.

Przedmiotem kasacji jest wyrok z 2015 roku, przyznający prawo do zwrotu XV-wiecznego zamku w Oporowie spadkobiercom
rodziny Karskich (Juliusz Karski,
Karol Karski, Rafał Karski, Gabriela Zakrzewska, Elżbieta Radziwiłł i Maria Karska), przedwojennych właścicieli nieruchomości.
Zespół
zamkowo-parkowy
w Oporowie, wraz z 10 ha parkiem, zamkiem, domkiem szwajcarskim i domkiem neogotyckim
tuż po wojnie został odebrany ówczesnym właścicielom – rodzinie Karskich, na mocy art. 2 ust.
1 lit. E dekretu o reformie rolnej.

gę na tę decyzję 3 kwietnia 2015
roku, powiat kutnowski i starosta
kutnowski podobną skargę złożyli
7 kwietnia 2015 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
28 lipca 2015 roku oddalił skargi
starostwa i dyrektora Muzeum Zamek w Oporowie. Od tej decyzji
złożono kasację do NSA.
Spór o charakter
wykorzystywania
Anna Majewska-Rau, dyrektor
muzeum w Oporowie, od początku
sporu podkreśla, że przed wojną zamek nie był wykorzystywany wyłącznie do celów mieszkaniowych,
dlatego przekazanie go na skarb
państwa było zgodne z dekretem
o reformie rolnej. W oporowskim
zamku był administrator, który stąd
zarządzał 800-hektarowym mająt-

Zabytkowy zamek w Oporowie, to jedna z najlepiej zachowanych
średniowiecznych warowni w polsce.

kiem ziemskim, tutaj nie mieszkała rodzina Karskich. Gdyby zamek
był tylko siedzibą zamieszkania,
odebranie majątku byłoby sprzeczne z dekretem o reformie rolnej.
Starostwo odnalazło też dokumenty, z których wynika, że Szymon
Karski kupił wprawdzie zamek

Żychlin | żychliński dom kultury

Pacyna | Można składać opinie ws. koncepcji budowy ronda

Piknik dla najmłodszych

Za rok Pacyna będzie odmieniona

Dwie godziny wspaniałej
zabawy miały
10 października żychlińskie
przedszkolaki w ramach
pikniku kończącego
realizację projektu
„Reymont, czyli jak
niedoszły rzemieślnik
został noblistą”
realizowanego przez ŻDK,
przy współpracy z Łódzkim
Domem Kultury.

W Urzędzie Gminy Pacyna
można obejrzeć koncepcję
przebudowy przechodzącej
przez gminę i miejscowość
drogi wojewódzkiej 583
wraz z budową ronda,
licznymi parkingami,
pasami włączeniowymi
i wyłączeniowymi. Opinie
i wnioski można składać
w urzędzie
do 27 października.
doroTA GrąbczewSkA

W sali sportowej po dawnym
Kinie Lech stanęły dwa dmuchańce, a animatorzy z Tęczowo Gostynin zabawiali ok. 150 milusińskich,
którzy przyszli. Na dobry początek
do wspólnej zabawy w rytm ludowych piosenek przygrywał Zespół
Ludowy Dobrzeliniacy. Ponadto
pracownicy Żychlińskiego Domu
Kultury malowali twarze przedszkolakom. Był też kącik artystyczny, w którym najmłodsi robili z tekturowych talerzyków buźki
zwierzaczków. Królowała różowa
świnka Piggi. Do dmuchańców
ustawiały się długie kolejki dzieci
chętnych do zabawy.

Dyrektor ŻDK Magdalena Rzeźnicka prowadziła z dziećmi podczas
reymontiady zajęcia plastyczne.

– Piknik dla najmłodszych był
formą podziękowania im za udział
w konkursie plastycznym o Reymoncie, w którym uczestniczyło wielu przedszkolaków – mówi
Magdalena Rzeźnicka, dyrektor
ZDK. – Reymont pokazywał pol-

ską wieś, kulturę, dlatego zaprosiliśmy Dobrzeliniaków, by zagrali ludowe piosenki, a dzieci mogły przy
niej się bawić. Na koniec każde
dziecko dostało balonik. Uśmiechnięte i zadowolone wracały do
swoich przedszkoli.
dag

w Oporowie przed wojną, ale kredytu nie spłacił, bowiem wybuchła
wojna.
– Do NSA dostarczyliśmy
nowe dowody na potwierdzenie
naszych racji – mówi Anna Majewska-Rau, dyrektor Muzeum
Zamek w Oporowie.
str. 4

Przebudowa skrzyżowania, za
kwotę ponad 2 mln zł ma nastąpić w 2018 roku. By ją zrealizować
Mazowiecki Wojewódzki Zarząd
Dróg musi wykupić część kilku
nieruchomości.
Zajrzeliśmy do koncepcji przebudowy wyłożonej w UG Pacyna.
Inwestycja imponuje. Po jej realizacji centrum Pacyny całkowicie się
zmieni. Przebudowa nastąpi na odcinku 500 m. Rondo będzie mieć
całkowitą średnicę 14 m: z czego
10 m część środkowa wyniesiona,
z opaską z kostki granitowej o szerokości 2 m wokół. Poszerzone zo-

staną wszystkie drogi dojazdowe
do ronda. Od strony Lwówka tuż
za rondem będzie wysepka rozgraniczająca, wysepka pojawi się też
w stronę Luszyna. Dwie wysepki
będą za rondem, w stronę Żychlina. Od strony Urzędu Gminy Pacyna będzie dodatkowy pas włączeniowy w stronę Luszyna. Podobny
powstanie na drodze od strony Luszyna w stronę Lwówka. Po obu
stronach jezdni będą ułożone chod-

niki, rozdzielone pasem zieleni.
Zostaną zrobione dwie zatoczki
autobusowe.
Kolejna zmiana, to duży parking
na odcinku od zielonego terenu
wokół urzędu, wzdłuż przychodni
aż za budynek komunalny, w którym znajduje się Gminne Centrum
Aktywności Lokalnej. Powstanie
tam ok. 25 miejsc parkingowych,
z dwoma wjazdami do urzędu
i Banku Spółdzielczego. str. 3

doroTA GrąbczewSkA

zychlin@lowiczanin.info

Od 1949 roku w zamku jest muzeum. W międzyczasie placówka przechodziła kilka gruntownych remontów i dziś należy do
perełek polskich zamków średniowiecznych, bowiem jego budowla niewiele odbiega od oryginału.
W muzeum prezentowana jest ekspozycja wnętrz dworskich. Od wielu lat jest to jedno z najciekawszych
miejsc historycznych w woj. łódzkim. Co roku zamek w Oporowie
odwiedza kilka tysięcy osób.
Spór o zwrot zamku trwa od
kilu lat, o czym pisaliśmy na łamach NŁ. 27 lutego 2015 roku
minister rolnictwa wydał decyzję, na mocy której zamek
w Oporowie powinien zostać
zwrócony spadkobiercom przedwojennych właścicieli. Muzeum
Zamek w Oporowie wniosło skar-

doroTA GrąbczewSkA

Dorota
GrąbCzewSka

Jaki będzie przyszły kształt polskiej samorządności? Tego jeszcze nie wiedzą, ale obawiają się
politycznych dyrektyw, centralizacji władzy i pozbawienia obywateli możliwości wyboru przedstawicieli spoza klucza partyjnego.
W czwartek, 12 października,
w strykowskim Domu Kultury
odbyło się spotkanie oficjalnie inaugurujące działalność Stowarzyszenia Bezpartyjni Ziemi Łódzkiej. Jego wiceprzewodniczącym
jest burmistrz Żychlina Grzegorz
Ambroziak.
Organizacja ma zasięg wojewódzki, a na jej czele już w czerwcu tego roku stanął burmistrz
Strykowa Andrzej Jankowski.
W spotkaniu wzięli udział burmistrzowie, wójtowie i starostowie nie tylko z terenu województwa łódzkiego, bo nawet z północy
kraju. Spotkanie prowadziła Wioleta Głowacka, na co dzień naczelnik Wydziału Informacji Promocji
i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w UM Stryków, która
została koordynatorem stowarzyszenia.
str. 9

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje w 2018 roku
kompleksową przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi 583 w pacynie.
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NASI DZIENNIKARZE DO WASZEJ DYSPOZYCJI
OD 8.30 DO 15.30

Telefon redakcyjny 796 455 333
e-mail: zychlin@lowiczanin.info
Dorota GrąbCzewSka

Łyszkowice | Autostrada A2 – zawiniła nadmierna prędkość

Kobieta w ciąży zginęła
na autostradzie
Tragicznie zakończył się
wypadek, do którego doszło
16 października przed
godziną 9 na autostradzie
A2 w pobliżu węzła
Łowicz (czyli w okolicach
Łyszkowic). W jego
wyniku zmarła 24-letnia
mieszkanka Skierniewic,
będąca w ciąży.

Kobieta jechała osobowym
Audi na pasie w kierunku Warszawy. W pewnym momencie wjechała w bariery ochronne, które

pękły pod wpływem uderzenia
- samochód jechał z bardzo dużą
prędkością. Auto następnie spadło z nasypu i dachowało. Kobieta
z niego wypadła, prawdopodobnie nie miała zapiętych pasów
bezpieczeństwa.
Z pomocą przybył śmigłowiec
LPR „Ratownik 16”, którym ciężko ranną kobietę przetransportowano do specjalistycznego szpitala w Łodzi. Niestety, po kilku
godzinach zmarła.
Oprócz wspomnianego LPR
w akcji brały udział straż pożarna
(2 zastępy JRG Łowicz oraz OSP

Łyszkowice), ZRM i policja. Na
czas interwencji śmigłowca autostrada na tym odcinku (pomiędzy
węzłami Łowicz i Skierniewice)
była zablokowana w obu kierunkach, później zaś wyłączony był
jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Śledztwo mające na celu
ustalenie dokładnych przyczyn
wypadku prowadzi Prokuratura
Rejonowa w Łowiczu.
Kodeks drogowy zwalnia kobiety w ciąży z obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa, jednak
jest to rozwiązanie dyskusyjne,
ponieważ pasy są najskuteczniej-

doroTA GrąbczewSkA

RZut OKIEM | AwAriA ciepłej wody

Łowicz

Powiatowe ARiMR | wnioski o pomoc

Pacyna | będzie remont elewacji ośrodka zdrowia

Pacjenci czekają na naprawę schodów

doroTA GrąbczewSkA

Przetarg wygrała firma Budomat z Żychlina Andrzeja Majewskiego, która podjęła się zadania za
kwotę 25 tys. złotych.
Samorządowcy
wprowadzili do budżetu tę inwestycję jeszcze
przed wakacjami. Pacjenci liczyli, że latem zostanie przeprowadzony remont. Dla nich najważniejsze jest naprawienie schodów,
które teraz są mocno zniszczone.
W wielu miejscach są ubytki betonu, co sprawia, że są one nierówne.

Wkrótce elewacja budynku samorządowego wraz z schodami,
w którym znajduje się przychodnia zdrowia w pacynie, zostanie
wyremontowana.

jazdowe są organizowane do
zakładów i szkół, gdy mamy deklarację od organizatora, że krew
jest gotowych oddać minimum 25
osób – usłyszeliśmy w Centrum.
– W poniedziałek organizator przesłał deklarację 15 osób, co oznaczało, że ambulans nie pojedzie.
Później deklaracja dotyczyła wystarczającej ilości osób i ogłoszenie znów się pojawiło na stronie.
Niektórzy krwiodawcy, którzy chcieli oddać krew byli nieco zdezorientowani. Nie kryli, że
limity osób deklarujących oddanie krwi, mocno wyśrubowane
dziwią, bowiem wszyscy apelują, że krwi w całym kraju brakuje,
a więc jeśli nawet chętnych jest
nieco mniej, to ambulans powinien jechać. Do Żychlińskiego
Domu Kultury ambulans przyjeżdża co 2 miesiące, a oddających
krew też jest ok. 20 osób.
dag

szym środkiem ratującym ludzkie
życie (a w tym przypadku nawet
dwa życia) w poważnych wypadkach. Przy prawidłowym zapięciu
i ułożeniu (na kości miednicy) pas
biodrowy nie powinien uciskać
kobiety w brzuch. Zalecane jest
natomiast kobietom w ciąży wyłączanie poduszek powietrznych,
których uderzenie może powodować poronienie. Jeżeli w ogóle kobieta w ciąży musi już prowadzić
samochód, powinna zachować
szczególną ostrożność, dbać o wygodę, a także robić jak najwięcej
przerw w czasie jazdy.
tm

Na spotkanie informacyjne
dotyczące służby w Policji
zaprasza w piątek,
20 października Powiatowy
Urząd Pracy w Łowiczu.
Spotkanie odbędzie się
w budynku PUP przy ul.
Stanisławskiego o godz. 10.
Zasady naboru do służby
zaprezentują przedstawiciele
policji. Omówią wymagania
stawiane kandydatom
oraz procedury związane
z przyjęciem do służby.
Na miejscu będzie można
tez pobrać dokumenty,
które należy złożyć
rozpoczynając starania
o przyjęcie do służby.
Osoby, które przejdą
czteroetapowy proces
rekrutacyjny i późniejsze
szkolenia, mają szansę
na rozpoczęcie służby nie
tylko w komendzie
w Łowiczu. mak

Urząd Gminy w Pacynie
wybrał firmę, która
do 28 października ma
wyremontować elewację
budynku samorządowego
w którym znajduje się
przychodnia zdrowia oraz
wyremontować schody.

Oddawali krew dla Michała
We wtorek 17 października w
hotelowcu Cukrowni Dobrzelin
stanął ambulans Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, w którym
można było oddać krew na rzecz
pomocy choremu na białaczkę
Michałowi Workowskiemu z gminy Oporów.
17 października krew na rzecz
Michała Workowskiego oddało
15 osób, a podczas akcji zorganizowanej w ZS w Oporowie 3 października – 11 osób. Ambulans w
cukrowni stanął na prośbę organizatorów akcji pomocowej. Wokół
akcji zrobiło się małe zamieszanie, bowiem na stronie RCKiK w
Łodzi widniała informacja o akcji
wyjazdowej do Dobrzelina, później zniknęła, by po jakimś czasie
znów się pojawić.
Skąd zamieszanie? – Kierujemy się zasadą, że akcje wy-

Służba
w policji

W poniedziałek 16 października
pracownicy Spółdzielni
Mieszkaniowej w Żychlinie
naprawiali awarię zasilania w
ciepłą wodę. Awaria wystąpiła
na łączniku pomiędzy blokami
Traugutta 10 i 11. naprawa
awarii potrwała kilka godzin. na
szczęście nie była uciążliwa dla
lokatorów, gdyż na dworze było
ciepło, a ciepłą wodę zakręcono
w środku dnia dag

Dobrzelin | przyjechali by pomóc

Wchodzenie po nich sprawia kłopot osobom starszym i niepełnosprawnym.
Schody i podjazd, łącznie ok.
37 m2, mają być obłożone mrozoodpornymi płytkami antypoślizgowymi. Barierki maja być dwukrotnie pomalowane. Zmieni się też
elewacja budynku. Teraz w wielu
miejscach farba odchodzi. Dlatego ściany budynku o powierzchni
369 m2 mają być zeskrobane
z warstw farby, zmyte, zagruntowane i pomalowane od nowa. Pomalowane zostaną również okna
i drzwi, łącznie 41 m2 powierzchni. Pomalowane będą ogniomurki
i obróbki blacharskie.
Do końca tygodnia meteorolodzy przewidują dobrą pogodę,
więc prace mogłyby być wykonane w sprzyjających warunkach.
Później znów ma padać.
dag

Po sierpniowych
nawałnicach
Do 31 października rolnicy
z naszych gmin, którzy
ponieśli straty wskutek
sierpniowych nawałnic
mogą składać wnioski
o pomoc do Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa,
do jej biur powiatowych
w Kutnie i Gostyninie.
Wnioski o udzielenie pomocy
finansowej przysługują rolnikom,
który ponieśli szkody w uprawach
rolnych, lasach lub w budynkach
służących do prowadzenia przez
nich działalności rolniczej, podczas
sierpniowych nawałnic.
Wysokość pomocy wynosi:
1.000 zł na 1 ha powierzchni upraw
rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w
sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu
nawalnego lub gradu, 2.000 zł na 1

ha powierzchni lasów, maksymalnie 10.000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia
działalności rolniczej.
Pomoc, w przypadku szkód w
uprawach rolnych i budynkach, pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2017
r. producent rolny nie miał ubezpieczonych przynajmniej od jednego z ryzyk, co najmniej 50%
powierzchni upraw rolnych w
gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z
wyłączeniem łąk i pastwisk. Pomniejszenie kwoty pomocy nie dotyczy pomocy związanej ze szkodami w lasach. Do wniosku należy
dołączyć potwierdzenie wojewody
jeśli szkody wyniosły powyżej 30
proc. lub wystąpiły straty w lasach,
kopie polis ubezpieczeniowych
oraz zaświadczenie o pomocy de
minimist. Wnioski są do pobrania
na stronie ARiMR oraz urzędów
gmin.
dag

Żychlin | Ulica narutowicza

Potrącona rowerzysta
17 października na ulicy Narutowicza w Żychlinie (bliżej Dobrzelina) została potrącona rowerzystka. 60-letnia kobieta została z
obrażeniami odwieziona do szpitala w Kutnie.
Do zdarzenia doszło o godz.
17.10. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że 37-letni kierowca, mieszkaniec gminy Żychlin, kierujący
samochodem osobowym marki

Renault Premium nie zachował
należytej ostrożności podczas manewru wyprzedzania – mówi Edyta Machnik, rzecznik KPP w Kutnie. – W wyniku przewrócenia
kobieta doznała wstrząsu mózgu
i złamania żeber. Wszystkie okoliczności zdarzenia są teraz skrupulatnie wyjaśniane. Wstępnie
ustalono, że kierowca był trzeźwy,
rowerzystka też.
dag

Bedlno | po porannej kontroli

Pijany kierowca
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego w Kutnie zatrzymali w Bedlnie, w czwartek 12
października o godz. 8.45, 33-letniego kierowcę Opla, który pro-

wadził samochód w stanie nietrzeźwości. Alkomat wykazał, że
mieszkaniec powiatu kutnowskiego miał 0,68 promila alkoholu w
organizmie.
dag
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Pacyna | Można składać opinie w sprawie koncepcji budowy ronda

Za rok Pacyna będzie odmieniona
Będą też wykonane wjazdy na
posesje i na pola. Jak policzyliśmy, będzie ich aż 19. Oczywiście
będzie zrobione odwodnienie drogi. Konieczne będzie przestawienie kamienia upamiętniającego
bohaterów II wojny światowej.
będą wywłaszczenia
Wykonanie takiej inwestycji
wiążę się z koniecznością wykupu części nieruchomości od
mieszkańców, których nieruchomości sąsiadują z obecnym skrzyżowaniem. Ich właściciele zgodnie przyznają, że o planie budowy
ronda wyłożonym w urzędzie do
tej pory nie wiedzieli. Nikt ich też
nie pytał czy wyrażają zgodę na
odsprzedanie części nieruchomości – ale też można odnieść wrażenie, że nie zdają sobie sprawy
z tego, że ich zgoda bynajmniej
do rozpoczęcia budowy nie jest
konieczna. – Dostałam pismo,
w którym geodezja zaprasza mnie
na spotkanie 2 listopada w Urzędzie Gminy Pacyna o godz. 12.00.
Mam nadzieję, że wtedy dowiem

się coś więcej – mówi jedna z zainteresowanych, pani Mirosława
Grzelak.
Podobne pismo dostał też pan
Janusz Pszczółkowski. Z przedłożonej mapy wynika, że to właśnie
od tych mieszkańców Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
chce wykupić najwięcej gruntów,
by przebudować skrzyżowanie.
Mniejsza część zostanie wykupiona też od Marii Wypich, która
kategorycznie podkreśla, że jest

ktoś powie, że chodzi
tylko o kilkadziesiąt
metrów kwadratowych,
ale w sytuacji, gdy cała
działka jest niewielka,
to zabranie tego
fragmentu byłoby dla
mnie wielką krzywdą.
Maria Wypich

przeciwna odsprzedaniu części
nieruchomości. – Na wiosnę chodzili jacyś pracownicy mierzyli
działkę. Mówili, że zabiorą mi kilkadziesiąt metrów kwadratowych
wraz z bramą wjazdową od strony
ulicy Łukasińskiego i studnią, która stoi na moim niewielkim ogródku. Bramę chcą mi przenieść
z drugiej strony – mówi. – Przeniesienie bramy oznacza, że wyjazd będzie tylko w jedną stronę.
By jechać do kościoła czy do sklepu będę musiała jechać najpierw
w stronę urzędu i nawracać, gdyż
na mojej wysokości będzie wysepka. Wodę ze studni wykorzystuję,
by podlewać kwiaty. Ktoś powie,
że chodzi tylko o kilkadziesiąt metrów kwadratowych, ale w sytuacji, gdy cała działka jest niewielka, to zabranie tego fragmentu
byłoby dla mnie wielką krzywdą.
Chodnik i ulica będą przebiegać
tuż obok mojego domu. Boję się,
że tiry mogą zawadzać o mój narożnik domu. Moja nieruchomość
straci na wartości. Jak chcą, to
sprzedam im całą nieruchomość
z domem. Wtedy kupię sobie
nowe mieszkanie.

doroTA GrąbczewSkA

dokończenie ze str. 1

projekt techniczny
ma być gotowy
w styczniu 2018 roku,
a całe przedsięwzięcie
zrealizowane
w 2018 roku.

Wybudowanie nowego ronda oznacza konieczność wykupu części
kilku okolicznych działek, co wzbudza protesty ich właścicieli.

Janusz Pszczółkowski też nie
jest zachwycony przedstawianą
koncepcją przebudowy ronda. Jak
mówi, po zakończeniu inwestycji
droga będzie przebiegać w odległości 15 m od jego domu. – Firanki z żabek będą skakać – mówi
żartobliwie. – Największa obawa
dotyczy jednak faktu, że na drodze
wojewódzkiej namalują dwie linie
ciągłe, co utrudni mi wjazd i wyjazd z posesji. Pomijam już fakt,

że zniszczony zostanie wjazd, który 2 lata temu zrobiłem z kostki
polbrukowej.
wysokość
odszkodowania określi
rzeczoznawca
Mirosław Kaczmarek, dyrektor
WZD, rejon drogowy w Gostyninie mówi, że wykup nieruchomości pod rozbudowę skrzyżowania nastąpi zgodnie z ustawą z 10

kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
– Dzięki tej ustawie uproszczona jest procedura wywłaszczeniowa i w Polsce możliwa stała się
budowa wielu dróg – podkreśla
Mirosław Kaczmarek. – Rzeczoznawca dokona wyceny wywłaszczonej części nieruchomości,
wojewoda wyda decyzję ZRID
(Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej – przyp. red.),
a właściciele dostaną stosowne odszkodowanie. Mieszkańcy
mogą zaskarżyć decyzję do sądu,
ale to i tak nie zatrzyma inwestycji. Zaskarżenie może dotyczyć
wysokości odszkodowania.
Dyrektor podkreśla też, że projekt techniczny ma być gotowy
w styczniu 2018 roku, a całe
przedsięwzięcie zrealizowane w
2018 roku. Dorota Grąbczewska

Kutno | Gala ii powiatowego konkursu lwa kutnowskiego

doroTA GrąbczewSkA

Do kogo trafi Lew, a do kogo Kłos?
W piątek 20 października, podczas Gali II Powiatowego Konkursu Lwa Kutnowskiego zostaną
ogłoszone wyniki tegorocznej edycji konkursu, który odbywa się pod
patronatem Nowego Łowiczanina.
Organizatorzy trzymają wszystkich w napięciu, do kogo powędrują w tym roku statuetki Lwa Kutnowskiego i wyróżnień Kłos, w 2
kategoriach: rolnik i firma.
W tym roku do konkursu zgłoszono 18 gospodarstw rolnych i 5
firm związanych z produkcją rolną.
Kapituła konkursu od 12 czerwca
wizytowała zgłoszone gospodarstwa i firmy.
Uroczysta gala odbędzie się
w sali bankietowej „Westa” w Zawadzie. Zostaną ogłoszone wyniki
konkursu i wręczone nagrody. Uro-

czystość uświetni Zespół „Jakim
Cudem”. Przypomnijmy, iż do II
edycji zgłoszeni zostali:
 w kategorii gospodarstwo
rolne (rolnik): Mariusz Kuciapski (Leszczynek, gm. Kutno), Bogusława i Krzysztof Zdziarscy
(Bzówki, gm. Nowe Ostrowy),
Grzegorz i Bogusława Dropińscy
(Liliopol, gm. Dąbrowice), Danuta i Edward Olszewscy (Głogowa,
gm. Krośniewice), Jolanta Słomińska (Adamów, gm. Kutno), Karolina i Cezary Kowalscy (Chochołów, gm. Żychlin), Elżbieta i
Henryk Grendeccy (Niechcianów,
gm. Nowe Ostrowy), Grażyna i Jan
Tarkowscy (Ernestynów, gm.Bedlno), Anna i Tomasz Sołtyszewscy
(Gosławice, gm. Bedlno), Krystyna i Stanisław Pietrzak (gm. Łanię-

ta), Remigiusz Stępniak (Kuchary,
gm. Krzyżanów), Ilona i Robert
Denarscy (Leszczynek, gm. Kutno), Maciej Czajkowski i Włodzimierz Czajkowski (Rodzinne gospodarstwo pasieczne „Apisfera”,
Żychlin), Izabela i Konrad Chyscy
(gospodarstwo rolne oraz firma:
skup i sprzedaż zbóż, gm. Łanięta),
 w kategorii firma: Handel
Zwierzętami i Płodami Rolnymi
Janusz i Małgorzata Głogowscy
Sp. Jawna (Kuchary, gm. Krzyżanów), Przedsiębiorstwo Handlowe Agroma S.A. – Jacek Korczak
(Kutno), Ciesielski Owoce-Warzywa – Łukasz Ciesielski (Marianka, gm. Strzelce), Piekarnia – Józef
Cieśliński (gm. Dąbrowice) i Lack
Prosystem Robert Denarski Ilona
Denarska S.C. (gm. Kutno). dag

W Chochołowie woda też zalała pole. brak rowu przy drodze oraz przepustu, którym woda byłaby
odprowadzana. To jedno z wielu takich miejsc na terenie nie tylko gminy żychlin, ale wszystkich gmin w regionie

Zgłoszono mnóstwo awarii
Obfite deszcze sprawiły, że na
wielu polach pojawiły się jeziora wody. Rolnicy zgłaszają awarie systemu melioracji do Spółki
Wodnej Ziemi Żychlińskiej. Jak
twierdzi jej prezes, Marek Materka część zgłoszeń nieuzasadniona,
bowiem przyczyną podtopień nie
są uszkodzone melioracje, a brak
przydrożnych rowów i ujeżdżone
ciężkim sprzętem tzw. poprzeczniaki.
– Po ostatnich deszczach mieliśmy 50 zgłoszonych awarii – mówi
Marek Materka. – Po odkryciu
sączków okazało się, że w wielu przypadkach dreny są czyste,
a woda mimo to stoi na polu. To
efekt ujeżdżenia ziemi przez ciężki sprzęt, co utrudnia przenikanie

wody w głąb oraz brak przydrożnych rowów i wysoki poziom wód
gruntowych.
Niestety, przy wielu drogach
widać jak rolnicy mają swoje pola
uprawne w odległości zaledwie 3040 cm od krawędzi jezdni. Wiele rowów zostało zaoranych. Teraz gdy jest mokro, okazuje się,
że pazerność niektórych rolników,
którzy zaorywali rowy poszerzając swoje pola nawet o metr i więcej, dziś wychodzi im bokiem: pod
wodą mają duże powierzchnie
swoich pól.
– Pazerność nie popłaca – mówi
Janusz K., rolnik z gminy Żychlin.
– Ileż to więcej zboża zebrali rolnicy z powierzchni zaoranego rowu?
– dwa, trzy worki zboża? Przez

swoją głupotę i pazerność teraz
będą mieć większe straty, bo duże
powierzchnie są zalane, a inne podtopione, co sprawia, że albo ziemi
nie można uprawić, a jeśli nawet
zboże zostanie posiane, to wygnije.
Może ten rok czegoś nauczy niektórych rolników i uświadomi im,
że rowy przy drogach muszą być.
Brak rowów, to nie tylko zalane
pola, ale też narażenie dróg na dewastację – co pośrednio i tak uderza w rolnika bo wprawdzie droga do niego nie należy, ale to on po
niej jeździ. Jeśli droga się „rozleci”,
to rolnik będzie jeździć po dziurawej nawierzchni i będzie niszczyć
kosztowny sprzęt rolniczy i samochody. A samorządy wszystkich
dróg od razu nie naprawią.
dag

Bedlno | regionalny Festiwal piosenek

Na folkową nutę
Po raz drugi w Gminnym
Ośrodku Kultury w Bedlnie odbędzie się Regionalny Festiwal Piosenek „Na folkową nutę” dla dzieci
i młodzieży. Organizowany jest
pod patronatem wójta gminy Bedlno. Imprezę rok temu zainicjowała
ówczesna dyr. Jolanta Rosół, teraz
organizuje ją nowy dyrektor Radosław Jędrzejczyk.
Pierwszy przegląd był strzałem
w dziesiątkę. Jury wysłuchało 17
wykonań. W kat. 13-15 lat wygrała
Paula Cichocka z MOS Żychlin, w
kat. dzieci 7-12 lat II miejsce zajął
Tobiasz Kopczyński z SP w Pleckiej Dąbrowie (I miejsca nie było).
– Poprzez organizację festiwalu chcemy kultywować rodzimy
folklor, zainteresować nim, młod-

sze pokolenie oraz popularyzować
najstarsze ludowe utwory, kultywować zanikającą muzykę ludową
i pieśni ludowe – mówi Radosław
Jędrzejczyk.
Zapisy przyjmowane są będą
do 27 października. Uczestnicy
festiwalu mają przygotować po
dwa utwory, czas prezentacji: do
10 minut. Uczestnikami festiwalu mogą być soliści, zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne
( liczące nie więcej niż 6 osób) ze
szkół podstawowych i gimnazjum,
instytucji kultury, organizacji i stowarzyszeń – nie tylko z gminy Bedlno. Z każdej szkoły mogą być
dwa zgłoszenia. Jury będzie oceniać wykonania w kat. 7-12 lat
oraz 13-15 lat.

doroTA GrąbczewSkA / ArchiwUM nł

Gmina Żychlin | Spółka wodna ziemi żychlińskiej

W ubiegłym roku, w kat. 13-15 lat
wygrała paula cichocka.

Przesłuchania odbędą się 9 listopada, zaś gala finałowa z rozdaniem nagród odbędzie się w niedzielę 12 listopada o godz. 15.00.
Nowy Łowiczanin jest patronem medialnym festiwalu. dag
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Burmistrz Grzegorz Ambroziak
w stowarzyszeniu

Aktualności

bezpartyjnych samorządowców. str. 9

Czesławów | Trwa remont świetlicy wiejskiej

Oporów-Warszawa | naczelny Sąd Administracyjny

Kończą dach, zmodernizują wnętrze Spadkobiercy domagają się
zwrotu zamku
Od września gminna spółka
Mig-Ma wykonuje prace
remontowe w świetlicy
wiejskiej w Czesławowie.
Kompleksowy remont
zaczęto od dachu, który
przeciekał. We wrześniu
zakres prac poszerzono,
przeznaczając
na remont dodatkowych
20.000 zł, dzięki czemu
zmodernizowane zostanie
też wnętrze budynku.

reklAMA

– Rodzina Karskich opublikowała bowiem rodzinne pamiętniki, wiosną 2017 roku kupiłam
tę publikację i dokładnie ją przeczytałam, znajdując informację potwierdzającą naszą tezę, że
w zamku w Oporowie był tylko
zarządca dóbr ziemskich, który
dostawał pensję, a więc w zamku
rodzina Karskich nie mieszkała.

Nowe dowody w sprawie wniesione przez starostwo i dyrektora Muzeum Zamek w Oporowie
sprawiły, że NSA nie wydał 6 października wyroku. – Nie poddajemy się. Przeszukuję różne archiwa
w Polsce w poszukiwaniu kolejnych dowodów w sprawie – dodaje
pani dyrektor.
Jak się dowiedzieliśmy, rodzina
Karskich odzyskała już nierucho-

mość we Włostowie koło Kielc.
Teraz rodzina skarży Skarb Państwa o wielomilionowe odszkodowanie za zniszczenie pałacu. Gdyby wygrała proces o zwrot zamku
w Oporowie, nie chce przejmować
nieruchomości, ale byłaby zainteresowana kilkumilionowym odszkodowaniem. Mówił nam o tym dwa
lata temu wicestarosta kutnowski
Zdzisław Trawczyński.
dag

RZut OKIEM | chodnik i pArkinG
doroTA GrąbczewSkA

Pracownicy Mig-My kończą obróbki blacharskie i zakładanie rynien.
docieplili też część muru świetlicy. po zakończeniu tych prac ułożą
jeszcze papę termozgrzewalną.

Ostatnie ulewne deszcze pokazały, że praca została wykonana należycie.
Rozpoczęto też prace wewnątrz
budynku. Dostawiono ścianki działowe, by z pomieszczenia
na dole wydzielić sanitariaty
i kuchnię. Na ścianach będą ułożone płytki, a na podłogach terakota.
W sanitariacie wybito ścianę, by
zamontować nowe okno. W dużej
sali na parterze zaczęto skrobanie
ścian i sufitów z grubych warstw
farby. Na ścianach zostanie ułożona gładź gipsowa.
– Będziemy jeszcze wymieniać
energetyczna linię zasilającą budynek w prąd (od słupa do liczni-

ka) oraz rozprowadzimy instalacje
elektryczną, by docelowo zamontować elektryczne promienniki,
które będą stanowić ogrzewanie
świetlicy – dodaje Marek Materka.
Już wkrótce lokalna społeczność
otrzyma do użytku obiekt. Sołtys
Czesławowa Sławomir Rzymski,
który od dawna zabiegał o remont
świetlicy, nie kryje zadowolenia.
– Na wsi mamy dużo młodzieży,
która teraz będzie mieć miejsce,
by się spotkać, porozmawiać, posłuchać muzyki i potańczyć. Starsi
zyskają pomieszczenie, by się spotykać. Mam nadzieję, że z czasem
świetlica zacznie tętnić swoim życiem – mówi sołtys.
dag

doroTA GrąbczewSkA

Świetlica wiejska w Czesławowie długo czekała na kompleksowy remont. Bez pomocy środków
gminy remont dużego budynku
po dawnej OSP byłby niemożliwy,
gdyż pieniądze z funduszu sołeckiego nie starczały, by wyremontować dach. Początkowo na remont
świetlicy żychlińscy samorządowcy przeznaczyli 30.000 zł, na początku września dołożyli kolejnych
20.000 zł.
– Z dachu zerwaliśmy starą, popękaną papę wraz z ociepleniem,
gdyż było ono zawilgocone i połamane – mówi Marek Materka,
prezes Mig-My. – Uzupełniliśmy
wylewkę na stropie, wyrównaliśmy stropodach betonem, ułożyliśmy styropapę, podmurowaliśmy
ogniomurki i ułożyliśmy warstwę
papy. Teraz trwa obróbka blacharska i będzie zakładane orynnowanie. Na koniec ułożymy jeszcze
papę termozgrzewalną.
Prace posuwają się do przodu powoli, gdyż deszczowa aura
uniemożliwiała
wykonywanie
prac na dachu. Jednak wykonawcy najtrudniejszą część pracy mają
za sobą. Dach już nie przecieka.

dokończenie ze str. 1

Pracownicy żychlińskiego Budomatu pracują przy wymianie kilkudziesięciu metrów starego chodnika na nowy
i równy przy bloku łąkowa 9. przy okazji tych prac zostanie zrobiony niewielki parking dla kilku samochodów.
Teraz miejsc parkingowych brakuje, a kierowcy parkują auta wzdłuż ulicy. dag

Żychlin | oSp żychlin

Strażacy modernizują
centralne ogrzewanie
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie podjął decyzję
o etapowej modernizacji systemu
ogrzewania w całej strażnicy.
Już wstawiono i uruchomiono
nowy piec centralnego ogrzewania. W miejsce pieca miałowego
zamontowano wydajniejszy piec
na ekogroszek z automatycznym
podajnikiem. Lokatorka, która
mieszka w strażnicy, cieszy się, że
w mieszkaniu ma nareszcie ciepło.
O problemach lokatorów, którzy narzekali na chłód, pisaliśmy
na łamach NŁ wiosną. Budynek
strażnicy jest duży. Oprócz ogrzewanego garażu na wozy bojowe
mieści się w nim strażacka świetlica, mieszkanie lokatorki oraz dwa
duże pomieszczenia wynajmowane przez straż na lokale handlowe.
– Instalacja centralnego ogrzewania była wybudowana w 1979
roku i najwyższa pora, aby ją zmodernizować, gdyż koszty ogrzewania były bardzo wysokie – mówi
Krzysztof Jakubowski, prezes OSP
Żychlin. – Zmieniliśmy piec centralnego ogrzewania na ekogroszek z podajnikiem, który nie wymaga stałego zatrudniania palacza.

Wymieniliśmy instalację w mieszkaniu lokatorki, zamontowaliśmy
nowe kaloryfery. Teraz lokal ma
osobne zasilanie, istnieje możliwość indywidualnego sterowania
ciepłem.
Wiadomo, że inna musi być
temperatura w lokalu mieszkalnym, a inna w garażu czy świetlicy, która jest rzadko używana. Jak
mówi nam prezes OSP Żychlin,
na modernizację I etapu systemu
ogrzewania straż zaciągnęła kredyt w wysokości 40.000 zł, modernizacja centralnego ogrzewania
w całym budynku będzie kosztować ok. 70.000 zł.
Poprzedni piec na miał, zakupiony ze środków MSW, ZG
ZOSP i straży, służył trzy sezony.
Ustawienie nowego pieca na ekogroszek wymagało podwyższenia
posadzki o ponad metr. To sprawiało, że prace nieco się przeciągnęły.
W domu lokatorki było chłodno
i wilgotno, odkleiły się nawet kasetony na suficie. Ciepło do mieszkania popłynęło 3 października.
– Teraz jest dobrze, nareszcie
mam ciepło – mówi zadowolona
lokatorka Krystyna Ledzion. dag
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(...) Jestem zmuszony przekazać Panu Redaktorowi swoje uwagi
związane z materiałem z ostatniego
numeru gazety.
W Tygodniku Nowy Łowiczanin
zapoznałem się z artykułem pani
redaktor Doroty Grąbczewskiej,
w którym pojawiły się informacje
niezgodne z rzeczywistością. Usłyszałem wyjaśnienia, które całkowicie przeczą informacjom i stwierdzeniu, że urzędnicy wzięli sobie
antyczne meble. Sytuacja absolutnie
nie miała miejsca.
Faktem jest, że do biura w urzędzie zostało nam przekazane 1 krzesło i jeden mały taboret, które zresztą
nie mają nic wspólnego z „antycznością” oraz 4 używane (aczkolwiek
ciągle nieantyczne) krzesła rozkładane do wykorzystania w czasie
eventów. W celu przygotowywania
przedstawień teatralnych, jako rekwizyty przekazano kilka mebli do
Żychlińskiego Domu Kultury. Mają
one służyć artystom amatorom do
inscenizacji. Odbyło się to za zgodą
organizatorów akcji i ma służyć aktywnym mieszkańcom uczestniczącym w zajęciach ŻDK oraz widzom
przedstawień.
Co do zarzutu przekazania mebli w ręce prywatne (urzędników)
informuję, że koordynator akcji wykorzystywał biały samochód dostawczy do przewożenia mebli do garażu
blaszanego na zapleczu Samorządowego Zakładu Budżetowego, w celu
ich dalszej, wygodniejszej dla wszystkich dystrybucji. Część mebli została
już przekazana, a część nadal znajduje się w garażu. Przewożenie mebli
związane było z problemem ich dotychczasowego magazynowania w
małych pomieszczeniach, w budynku o wąskich korytarzach i umiejscowieniem wielu mebli na 1 piętrze budynku, co uniemożliwiało sprawną
dystrybucję. Właściciel samochodu
dostawczego wykonał usługę grzecznościowo, a teraz okazuje się, że według relacji w gazecie brał udział
w jakimś nieetycznym procederze.
Akcja dystrybucji darów z Holandii, przeprowadzana została po raz
drugi. Jest akcją dobrowolną , nie jest
obowiązkiem pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Niestety
z uwagi na kłamliwe informacje
szkalujące osoby postronne (pracowników urzędu), kolejne edycje nie
będą prowadzone. Kierownik ośrodka nie chce narażać swoich pracowników, ani pracowników Urzędu na
oskarżenia w gazecie, które wynikają z niesprawdzonych przez dziennikarkę plotek.
reklAMA

Podsumowując pragnę stwierdzić, że oskarżenie urzędników
o zabranie antycznych mebli jest
nieprawdziwe. W imieniu moich pracowników przekazuję Panu
Redaktorowi wyrazy ubolewania i niesmak wynikający z tej sytuacji, ponieważ teraz wśród swoich znajomych muszą tłumaczyć,
że stwierdzenia gazety to cyt. „zwykłe bzdury”. Ubolewam nad faktem
zamieszczenia niesprawdzonych informacji, tym bardziej, że przez cały
czas jesteśmy dyspozycyjni dla redaktorów i staramy się skrupulatnie
przekazywać wszelkie informacje.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

Od redakcji:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Nasza dziennikarka nie napisała
„zwykłych bzdur”. W artykule jest
dokładnie opisane co, który urząd
w Żychlinie, z dostarczonych przez
Holendrów darów, przejął dla swoich potrzeb – i bynajmniej nie jest
poddawana w wątpliwość sensowność takiego zagospodarowania.
Przede wszystkim jednak, dziennikarka przytacza opinie, co do
rzekomego zawłaszczenia części
darów przez jednego z pracowników, formułowane przez zainteresowane darami mieszkanki miasta
– ale od razu konfrontuje je ze zdaniem dysponentki darów (tak chyba można ją w tej sytuacji określić)
– kierowniczki MGOPS w Żychlinie. Pani kierownik zaś zaprzecza,
jakoby ktoś wspomnianym busem
wywoził coś dla siebie – co autorka w tekście wyraźnie pisze . Gdyby kierownik dodała, dokąd jeździł
bus, też z pewnością reporterka ujęłaby to w tekście. Ale i tak wyraźne
zaprzeczenie ze strony urzędu, jakoby dochodziło do grabieży, jest
w tekście obecne. Skąd więc zarzut
o pisaniu przez nas „niesprawdzonych plotek”?
Co więcej, pani kierownik przyznaje – co także napisaliśmy – że
pracownicy jednak także mieli prawo skorzystać z darów i z nich skorzystali. Czy wystarczająco umiarkowanie? To pytanie zadaje sobie
wielu mieszkańców. Tak czy owak
to było źródłem wzburzenia postronnych i na niezręczność takiej
sytuacji dziennikarka zwróciła uwagę w komentarzu. Naprawdę, nie
widzę w tym tekście żadnych bzdur.
Z poważaniem
redaktor naczelny
Wojciech Waligórski

Powstaje parking przy szkole
Pracownicy kutnowskiej
firmy Sanibud
od 11 października pracują
przy budowie nowego
parkingu przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
nr 2 im. Jana Pawła II.

Po zakończeniu prac przy szkole firma będzie wykonywać parking przy Szkole Podstawowej
w Grabowie. Parking koło ZSP nr
2 powstaje w miejscu terenu zielonego, jaki znajdował się przed
szkołą. Wjazd na nowy parking
dla ok. 20 samochodów będzie poprzez istniejący niewielki parking,
od ulicy Żeromskiego.
Prace postępują bardzo sprawnie. Jednego dnia pracownicy firmy korytowali (czyli wybierali
wierzchnią warstwę ziemi na głębokość kilkudziesięciu centymetrów) teren pod parking, następnego dnia układali krawężnik, przez
dwa kolejne układali kostkę polbrukową. Parking zajmuje powierzchnię ok. 390 m2. Oprócz parkingu

doroTA GrąbczewSkA

Burmistrz: meble nie znikały, tylko
były przewożone w inne miejsce
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Żychlin | zespół Szkolno-przedszkolny

Przy ZSP nr 2 budowany jest parking na 20 samochodów.

firma wykona też chodnik z tyłu
szkoły.
Po zakończeniu tych prac firma
z Kutna przechodzi do Grabowa.
Tam poszerzy istniejący parking o
ok. 280 m2. Jak mówi nam Barbara Pietrzak, dyrektor szkoły, koszt
przedsięwzięcia to ok. 50.000 zł.

Jeszcze w tym roku ma być też
wykonany parking z tyłu budynku Urzędu Gminy Żychlin. Tam
też mają być zrobione dodatkowo
dwie studnie chłonne, które będą
zbierać wody opadowe. Na to zadanie w budżecie gminy zabezpieczono 123.000 złotych.
dag

Decyzję o budowie parkingów
przy szkołach podjęli radni podczas sesji Rady Miejskiej w Żychlinie, która odbyła się 28 września.
Na inwestycje parkingowe
przy szkołach zabezpieczono
w budżecie gminy po 100.000 zł.

Śleszyn | cmentarz parafialny

Granitowy pomnik ku czci poległych w 1939
Na cmentarzu parafialnym
w Śleszynie trwają prace przy budowie pomnika ku czci żołnierzy,
którzy polegli we wrześniu 1939
roku. Inwestorem i sponsorem
przedsięwzięcia jest Halina Pietrzak, mieszkanka Łodzi, pochodząca z okolic Śleszyna.
– 18 września Urząd Wojewódzki w Łodzi poinformował
nas, że Halina Pietrzak będzie stawiać pomnik na zbiorowej mogile
w Śleszynie, według załączonego
wzoru – informuje Iwona Rzeźnicka z Urzędu Gminy w Żychlinie.
Pomnik ma być przykryty granitowymi płytami, na których
reklAMA
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Żychlin | pokłosie naszego tekstu
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teren budowy nowego pomnika bohaterom września 1939 r. zrobiono
betonową wylewkę. Są też stare tablice z nazwiskami poległych 6
żołnierzy oraz żołnierski hełm zatknięty na kiju. na nowej tablicy zostaną
dopisane dwa nazwiska: szer. zygmuny Skroma i szer. Michał Szeluto.

stanie ciemna granitowa tablica
z nazwiskami żołnierzy poległych
w walce z niemieckimi najeźdźcami we wrześniu 1939 roku i pochowanych w tejże mogile oraz
wizerunkiem godła Wojska Polskiego. Po obu stronach będą dwa
granitowe krzyże.
Na tablicy zostaną wygrawerowane nazwiska 8 bohaterów września 1939 roku: szer. Jan Zdzisław
Jezierski, szer. Aleksy Koszar,
szer. Stanisław Krajnik, szer. Marian Laskowski, szer. Bolesław
Osowski, szer. Wacław Rogowski,
szer. Zygmunt Skroma, szer. Michał Szeluto.
Do tej pory był w tym miejscu
wprawdzie pomnik z dwoma betonowymi krzyżami, postawionymi kilkadziesiąt lat temu, ale nie
tak okazały.
dag
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Gmina Pacyna | oSp Model

Żychlin

Historia miasta
na... toalecie
Kilka dni temu na budynku toalety miejskiej w centrum miasta,
koło fontanny, Urząd Gminy Żychlina umieścił na dużych plakatach historię miasta na przestrzeni 620 lat. Rok 2017 jest bowiem
rokiem jubileuszu nadania praw
miejskich. Jednak lokalizacja
wzbudza kontrowersje niektórych
żychlinian.
– Inicjatywa ciekawa, historia
miasta podana w pigułce, w centrum miasta, na placu koło fontanny, tylko lokalizacja, na miejskim
WC, niezbyt przemyślana, źle
się kojarzy – mówi pani Joanna.
– Może należałoby taką historię
miasta przedstawić w jakichś gablotach?
dag
reklAMA

Remont jest możliwy dzięki
dotacji 30.000 zł, jakie strażacy
dostali z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
dotacji z budżetu Urzędu Gminy Pacyna w wysokości 50.000
zł. Razem na remont mają więc
80.000 zł.
Strażnica wraz ze świetlicą od
lat stały zaniedbane, nie remontowane. Teraz trwają tam intensywne prace. Część robót wykonują
specjalistyczne firmy, a część strażacy w ramach prac społecznych.
Zdjęto już eternitowy dach na
budynku strażnicy, trwa układanie
dachu z blachodachówki. Te prace
wykonuje firma budowlana z Modela. Wymieniono 4 duże okna
oraz 1 małe okienko. Zamontowano dwoje drzwi wejściowych,
z obu stron świetlicy. Wewnątrz
świetlicy wylano przemysłową
posadzkę. To zadanie wykonała
specjalistyczna firma. W części
świetlicowej postawiono ściankę
działową, wydzielając przestrzeń
na zorganizowanie sanitariatu,
podłączono wodę, wymieniono
instalację elektryczną, zarówno
w części garażowej, jak i świetlicowej. Elewacja na zewnątrz całe-

doroTA GrąbczewSkA

Ludzie pomysł chwalą, ale
mają zastrzeżenia co do miejsca
umieszczenia informacji

Strażacy z OSP
Model remontują
strażnicę i świetlicę
środowiskową, które
znajdują się w jednym
budynku.

doroTA GrąbczewSkA

doroTA GrąbczewSkA

Strażacy remontują garaż i świetlicę

trwa układanie nowego dachu na strażnicy OSP Model. wymieniono
okna i drzwi, będzie nowa elewacja

Adrian Ciećwierz, komendant gminny OSP Pacyna, przed
zamontowanymi już nowymi automatycznymi wrotami do garażu.

go budynku zostanie uzupełniona,
a budynek pomalowany.
W części garażowej zostanie
zrobiony podwieszany sufit oraz
uzupełnione tynki, a całość pomalowana. – Zamontowaliśmy już
nowe, czerwone, uchylne drzwi
garażowe – mówi Adrian Ciećwierz, komendant gminny OSP
Pacyna, którego zastaliśmy przy
pracy. – Wzmocniony zostanie
też narożnik strażnicy, który został
dawno temu uszkodzony przez samochód. Ponieważ grube ściany
strażnicy przed laty były wykonane z kamieni, zrobiliśmy zbrojenie
na zewnątrz narożnika, wszystko

Strażnica w Modelu znajduje
się w odległości kilku metrów od
ostrego zakrętu drogi wojewódzkiej. Niestety, nie raz bywało, że
kierowcy na śliskiej nawierzchni
tracili panowanie nad kierownicą
i uderzali w strażnicę.
– Cieszę się, że możemy przeprowadzić remont zarówno garażu strażnicy, jak i świetlicy,
w której lokalna społeczność będzie mogła się spotykać – mówi
Adrian Ciećwierz. – Mamy olejową nagrzewnicę z termostatem,
zrobimy też odprowadzanie spalin
na zewnątrz budynku. Nie będzie
więc problemu, by pomieszcze-

Mamy olejową
nagrzewnicę
z termostatem. nie
będzie więc problemu,
by pomieszczenie
ogrzać w razie potrzeby.
komendant
Adrian Ciećwierz
zalejemy betonem, co skutecznie
wzmocni ścianę.

nie ogrzać w razie potrzeby. OSP
Model posiada samochód bojowy,
30-letniego Stara, ze zbiornikiem
o poj. 2.500 l wody. Samochód
wprawdzie wiekowo jest stary, ale,
jak mówi komendant, ma przejechanych tylko 19.000 km, jest
sprawny i gotowy do akcji.
Dotacja gminna w wysokości
50.000 zł wykorzystana ma być
w kwotach: 15.000 zł na remont
części garażowej i 35.000 zł na remont świetlicy ogólnodostępnej.
Z kolei 30.000 dotacja z MSWiA
wykorzystana jest: 25.000 zł na remont strażackiego garażu i 5.000
zł na zakup sprzętu.
dag
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Żychlin | warsztaty 60+bezpieczni w ruchu drogowym

Co wolno na rowerze
4 października w żychlińskiej bibliotece odbyły się warsztaty w ramach rządowego programu
„60+ bezpieczni w ruchu drogowym”. Wzięło w nich udział około 40 osób.

doroTA GrąbczewSkA

Dorota
GrąbCzewSka
zychlin@lowiczanin.info

Zofia Banasiak, Marianna trzaskowska i Jadwiga Kowalczyk
skorzystały z przeglądu technicznego swoich rowerów.

doroTA GrąbczewSkA

Wykładowcy przypomnieli seniorom jak mają się zachowywać jako piesi, jako rowerzyści
i jako kierowcy. Na koniec każdy
z uczestników otrzymał odblaskową kamizelkę i odblaskową opaskę na rękę. Była też okazja, aby
za darmo, w ramach projektu, dokonać przeglądu technicznego roweru, a nawet otrzymać gratisowo
brakujące oświetlenie jednośladu.
– Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w partnerstwie z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz
Komendą Główną Policji, wytypowała regiony w Polsce, gdzie
najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów – wyjaśniał nam Mirosław Wojciechowski, wykładowca
realizujący projekt rady. – Wytypowano m.in. powiat kutnowski.
Podczas żychlińskich warsztatów sierż. szt. Aneta Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie oraz dzielnicowy
z Komisariatu Policji w Żychlinie asp. szt. Grzegorz Wasilewski
przypomnieli ogólne zasady bez-

uczestnicy warsztatów otrzymali odblaskowe kamizelki i opaski.

piecznego poruszania się po drodze oraz przypomnieli o aplikacji
Mój Dzielnicowy oraz funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożenia. Podkreślano ogromne znaczenie elementów odblaskowych,
w jakie piesi i rowerzyści powinni być wyposażeni, bowiem wtedy są zdecydowanie wcześniej widoczni na jezdni przez kierowców.

Każdy z uczestników warsztatów
otrzymał odblaskową kamizelkę
i odblaskową opaskę.
Mirosław Wojciechowski i Bogusława Radgowska-Wawreczko
przekazali uczestnikom warsztatów żółto-czarne tzw. ściągi bezpieczeństwa opracowane przez
Krajową Radę Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego, w których

w punktach wymieniono podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się seniora po drodze jako:
pieszego, rowerzysty i kierowcy.
Słuchacze uzyskali odpowiedź na
pytanie: czy rowerem można jeździć po chodniku. To pytanie zadawano w Żychlinie wielokrotnie,
ale jednoznacznej odpowiedzi nigdy nie było. Teraz prelegent Woj-

ciechowski wyjaśnił, że po chodniku można jechać tylko w trzech
sytuacjach: gdy na dworze panują złe warunki atmosferyczne, np.
ulica jest mocno zaśnieżona, gdy
rowerzysta przewozi dziecko do lat
10 oraz gdy brak jest wydzielonego pasa dla rowerów, a po drodze
mogą jeździć samochody z prędkością ponad 50 km/h. Przypominał też, że przez przejście dla pieszych rower bezwzględnie trzeba
prowadzić, nie można przejścia dla
pieszych pokonywać na rowerze.
Elementem programu „60+
Bezpieczni w Ruchu Drogowym”
była też obecność mobilnego
warsztatu rowerowego, gdzie pan
Dawid sprawdzał sprawność techniczną roweru, a nawet za darmo
montował prawidłowe jego oświetlenie. W warsztacie ze swoim
jednośladem pojawiły się Zofia
Banasiak, Marianna Trzaskowska
i Jadwiga Kowalczyk, które dużo

jeżdżą na rowerach. – Ja mieszkam w Grabowie. Rower jest
moim podstawowym środkiem
lokomocji do miasta, do sklepu,
na targowisko, do lekarza – mówi.
– Dlatego dobrze wyposażony rower w światła i odblaski jest dla
mnie tak ważny.
Dodatkową atrakcją w trakcie
warsztatów była możliwość pokonania toru przeszkód w alkogoglach, czyli okularach, w których
świat jest widziany jakbyśmy byli
pod wpływem alkoholu o zawartości 1 promila i 2 promili.
Realizatorzy programu 60+bezpieczni w ruchu drogowym uchylili
rąbka tajemnicy, że Krajowa Rada
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym myśli nad realizacją podobnego programu dla osób w wieku
18-24 lata, gdyż uczestnicy ruchu
drogowego w tym wieku należą do
grupy osób najczęściej uczestniczących w wypadkach. 

reklAMA

centrum
farmaceutyczne

Czynne 7 dni
w tygodniu
Łowicz ul. Zduńska 38
Łowicz ul. Zduńska 38
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Nieborów

Gmina zarobi
72 tys. zł
W ostatnim przetargu na sprzedaż komunalnych nieruchomości, który ogłosiła gmina Nieborów, spośród trzech wystawionych
sprzedano tylko jedną, położoną
w Bobrownikach, o pow. 0,2200
ha, na terenie osiedla, bezpośrednio przylegającą do drogi prowadzącej od przejazdu kolejowego
w stronę Parmy, na której znajduje
się nieduży sklep spożywczy. Do
licytacji przystąpiło trzech oferentów, ale zaciętej walki o nieruchomość nie było, jej cena z wywoławczej 71.586 zł skoczyła zaledwie
o jedno postąpienie do 72.336
zł. Nabywcą nieruchomości jest
przedsiębiorca prowadzący obecnie sklep spożywczy.
Nie sprzedane pozostały dwie
nieruchomości w Dzierzgówku
o powierzchniach 0,1392 ha
i 0,1383 ha, cena wywoławcza każdej z nich wynosiła 46 tys. zł. tb
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Bełchów | propozycja dla mieszkańców bloków

Gmina zgodziła się sprzedać
komunalne mieszkania
W ostatnich kilku latach gmina Nieborów
zainwestowała kilkaset tysięcy złotych
w modernizację czterech bloków komunalnych
w Bełchowie, teraz idzie na rękę lokatorom, którzy
wystąpili o wykup mieszkań. Sprzedaż mieszkań
w pierwszym z bloków ma nastąpić w 2018 roku.
Modernizacje budynków dotyczyły remontu dachów: wymiany
poszycia, obróbek blacharskich
i rynien, a także wymiany okien
i docieplenia ścian zewnętrznych,
położenia tynku i ułożenia opasek wzdłuż elewacji. Nakłady
były znaczne, gmina w części wy-

konała prace finansując je z własnego budżetu, w części polegając
na preferencyjnych pożyczkach
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska.
Sekretarz gminy Adam Janiak
powiedział nam, że gmina jest
otwarta na propozycję sprzedaży.

Aby określić faktyczne zainteresowanie wykupem mieszkań, zwróciła się do lokatorów o indywidualne złożenie w tej sprawie deklaracji
w Urzędzie Gminy. Przy czym nie
ukrywa, że chciałaby w pierwszej kolejności sprzedać lokatorom
mieszkania w jednym bloku, tak,
aby ich właściciele mogli stworzyć
zarządzaną przez siebie wspólnotę
mieszkaniową, bez udziału gminy. Podkreślił, że sprzedaż komunalnych mieszkań odbyłaby się
z wykorzystaniem bonifikaty, którą Rada Gminy ustaliła jakiś czas
temu w wysokości 70% wartości
rynkowej mieszkania po wycenie.

Dziś trudno powiedzieć, jaka może
być ustalona przez rzeczoznawcę cena rynkowa dla lokali w bełchowskich blokach.
Inspektor Mirosława Więcławska z Urzędu Gminy powiedziała nam, że na deklaracje o chęci
wykupu mieszkań od lokatorów
czeka do końca października.
Składać mogą je najemcy wszystkich 46 lokali znajdujących się
w 4 blokach. – W pierwszej kolejności do sprzedaży zostaną wystawione mieszkania w bloku, z
którego wpłynie do nas najwięcej
deklaracji o chęci dokonania wykupu – powiedziała nam. Wśród

najemców są jednak też osoby nie
pracujące oraz zalegające z opłatami czynszowymi, dlatego w urzędzie spodziewają się, że ci najemcy z oczywistych powodów nie
wystąpią o wykup – a to oznacza,
że gmina zachowa jakiś udział we
wspólnotach mieszkaniowych,
które powstaną.
Po zebraniu deklaracji od
mieszkańców Rada Gminy Nieborów podejmie uchwałę o sprzedaży mieszkań w jednym z bloków. Mieszkania w pozostałych
blokach też zostaną wystawione
na sprzedaż, ale w późniejszym
terminie.
tb

Gmina Bolimów | od stycznia śmierci po nowemu

Będą niebieskie worki na makulaturę
W pierwszej kolejności przyjęli
nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Bolimów. Najważniejszą zmianą
wprowadzoną w nim jest wydzielenie makulatury, która od 1 stycznia 2018 roku będzie odbierana
w niebieskich workach. W związku z tym zmienione musiały zostać zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy, aby te worki tam ująć, zaś
żółte opisać jako te, do których
mają trafiać tworzywa sztuczne,
metale, opakowania wielomateriałowe.
Przy okazji w tymże regulaminie uściślono niektóre zapisy, co
do których zastrzeżenia miał nadzór prawny łódzkiego wojewody. Chodzi o mycie samochodu
poza myjniami – można to robić
w miejscach nieprzeznaczonych
do użytku publicznego, o utwardzonym, szczelnym podłożu,
a powstających ścieków nie można odprowadzać do gleby lub
wód. Drugi zapis dotyczył nareklAMA

prawy samochodów poza warsztatami naprawczymi – można to
przeprowadzać w obrębie nieruchomości, jeśli nie spowoduje
to zanieczyszczenia środowiska.
Zużyte części i materiały eksploatacyjne muszą być odpowiednio
i bezpiecznie gromadzone – co też
określa ów regulamin.
Kolejne zmiany dotyczyły
zwierząt domowych – obowiązku
wyprowadzania psów na smyczy
i w kagańcu (chyba że rasa, stan
zdrowia, wiek psa lub jego cechy anatomiczne tego by nie uzasadniały) oraz sprzątania w miejscach publicznych zanieczyszczeń
po nich. Ostatnia zmiana dotyczyła zwierząt gospodarskich, które
mogą pod pewnymi warunkami
być trzymane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
W tym przypadku właściciel zobowiązany jest do usuwania po
nich opadów w sposób niepowodujący zanieczyszczania terenu
i wód. Musi też usuwać pozostałości karmy lub ściółki z ulic, placów
oraz innych miejsc publicznych.

Spod bramy
lub punktu zbiorczego
Druga uchwała, w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

odpady ulegające
biodegradacji zaleca się
kompostować.
w przypadku
konieczności pozbycia się
większych ilości, można
je dostarczać do pSzok
przy ul. Sokołowskiej 78.
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ich w zamian za
uiszczoną opłatę, określa częstotliwość i sposób odbierania każdego rodzaju komunalnych śmieci.
Jedyną zmianą, jaką w niej wprowadzono, było uwzględnienie odbiorów worków niebieskich (z papierem).
Warto dodać, że na terenie gminy Bolimów opady zbierana są na
dwa sposoby. Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej obowiązuje system „u źródła”,
który polega na obieraniu odpadów z pojemników i worków.
Drugi system, nazwany „gniazdowym”, zorganizowany jest tam,
gdzie znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości rekre-

acyjno-wypoczynkowe. Z myślą
o nich w sezonie letnim, od kwietnia do października, wyznaczone są 3 punkty zbiorcze z pojemnikami na odpady segregowane
i zmieszane. Od listopada do marca pozostaje tylko jeden z nich.
Jak często przyjeżdża
śmieciarka?
Odpady zmieszane odbierane
będą nadal nie rzadziej niż 1 raz
w miesiącu z zabudowy mieszkaniowej jedno- oraz wielorodzinnej
oraz 1 raz w tygodniu z zabudowy
rekreacyjnej od kwietnia do października, a 1 raz w miesiącu z tej
zabudowy w okresie od listopada
do marca.
Odpady zbierane selektywnie
(papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) odbierane będą nie rzadziej
niż 1 raz w miesiącu z zabudowy
mieszkaniowej jedno- oraz wielorodzinnej, 1 raz na dwa tygodnie
od kwietnia do października w zabudowie rekreacyjnej oraz 1 raz
w miesiącu z tej zabudowy
w okresie od listopada do marca.
Szkło odbierane będzie nie rzadziej niż 1 raz na kwartał – z zabudowy mieszkaniowej jednooraz wielorodzinnej, a zabudowy
rekreacyjnej 1 raz w miesiącu
w okresie kwiecień – październik
oraz 1 raz na kwartał od listopada
do marca.
Odpady ulegające biodegradacji zaleca się kompostować.
W przypadku konieczności pozbycia się większych ich ilości
można je dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy ul. Sokołowskiej 78. Mieszkańcy Bolimowa, w którym zabudowa ma charakter miejskiej,
od 1 kwietnia do 30 listopada co
najmniej 1 raz w miesiącu mają
możliwość oddawania je firmie,
która odbiera śmieci. Przeznaczone są do tego worki brązowe.
Opady wielkogabarytowe oraz
zużyte opony nie pochodzące
z działalności rolniczej lub gospodarczej odbierane będą raz
w roku przez specjalistyczną firmę, można je też dostarczyć do
PSZOK – tam też można się
pozbyć opadów rozbiórkowych
i budowlanych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
mwk

MArcin kUchArSki

Radni gminy Bolimów
przyjęli 29 września
dwie uchwały dotyczące
gospodarki odpadami
komunalnymi.

Gmina będzie mogła „podpiąć się” z kolektorem, którym będą
odprowadzane wody deszczowe z terenu się w sąsiedztwie szkoły.

Sanniki | kanalizacja deszczowa, droga

Odwodniony będzie
również plac przed szkołą
Nowy, kilkudziesięciometrowej
długości odcinek asfaltu, kanalizacji deszczowej i chodnika na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr
577 (Sanniki – Gąbin) z ulicą Topolową w Sannikach został zmodernizowany na zlecenie gostynińskiego oddziału Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Dzięki wojewódzkiej inwestycji
gmina będzie mogła „podpiąć się”
z kolektorem, którym będą odprowadzane wody deszczowe z terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach. Wtedy możliwe będzie
skuteczne odwodnienie terenu pla-

cu manewrowego dla autobusów
przed szkołą, na którym w niektórych miejscach po deszczach zbierała się woda oraz miejsca parkowania samochodów nauczycieli
i pracowników obsługi szkoły.
W tym miejscu do tej pory nie było
kanalizacji deszczowej. Korzystając
z okazji, na zlecenie Urzędu Gminy w Sannikach wymieniony został też odcinek starego, jeszcze
azbestowego wodociągu. Te roboty
kosztowały gminę około 50 tys. zł.
Odwodnienie placu przy szkole będzie przeprowadzone jeszcze
w tym roku, jeśli pozwoli na to pogoda. Aktualnie trwa proces projektowania.
mak

Gmina Bolimów | Trzy uchwały

Nieruchomości na sprzedaż
i w dzierżawę
Radni gminy Bolimów jednogłośnie podjęli na sesji 29 września
trzy uchwały związane z gminnymi nieruchomościami. Pierwsza
dotyczyła 2 działek w Łasiecznikach, o łącznej powierzchni 678
mkw. Są one położone obok byłych czworaków, użytkowane rolniczo. Dzierżawiła je osoba fizyczna, ale teraz umowa dzierżawy się
kończy. Dzierżawca jest zainteresowany zawarciem kolejnej. Aby
ją zawrzeć, potrzebna była zgoda
rady. Radni zgodę taką wyrazili,
umowa zostanie zawarta na 3 lata.
Druga uchwała dotyczyła nieza-

gospodarowanej nieruchomości
w Kurabce, składającej się z 3 działek o powierzchni 0,15 ha, 0,84 ha
oraz 0,39 ha. Radni wyrazili zgodę na ich wycenę, która będzie potrzebna w przyszłości do ogłoszenia przetargu na ich sprzedaż.
Trzecia z uchwał dotyczyła działki użytkowanej rolniczo
w Ziąbkach, która ma powierzchnię 0,42 ha. Tam, podobnie jak
w Łasiecznikach, kończy się umowa dzierżawy z osoba prywatną,
która jest zainteresowana podpisaniem kolejnej umowy. Radni nie
mieli nic przeciwko temu. mwk
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Samorząd lokalny | bezpartyjni ziemi łódzkiej chcą bronić samorządności

Lokalsi chcą rządzić bez partii
Członkowie organizacji podpisali deklarację przystąpienia
do ogólnopolskiego Ruchu Samorządowego Bezpartyjni, którego pierwsza konwencja odbyła się 23 września w Tarnowie
Podgórnym pod Poznaniem.
Przypomnijmy, że idea stworzenia spójnego ruchu samorządowego zakiełkowała w kraju już
na wiosnę tego roku i zaowocowała powstaniem podobnych
do strykowskiego stowarzyszeń
już w 8 województwach.
Główne cele Stowarzyszenia
Bezpartyjni Ziemi Łódzkiej to:
obrona zasad samorządności jako
podstaw rozwoju lokalnych społeczności, wspieranie rozwoju
społeczno-gospodarczego miast
i gmin, kreowanie i popieranie
inicjatyw społecznych służących
budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz propagowanie
i wspieranie idei przedsiębiorczości i wolności gospodarczej,
a także udział w demokratycznych wyborach poprzez zgłaszanie swoich kandydatów.
– Cieszymy się z tego, że Stowarzyszenie Bezpartyjni Ziemi
Łódzkiej zostało zarejestrowane
i rozpoczęło swoją działalność.
Jaki jest nasz cel? Wypowiedzi
polityków z górnej półki stawiają
dziś wiele znaków zapytania, nad
którymi zastanawiają się samorządowcy, stowarzyszenia, wszyscy ci, którzy pracują na rzecz
społeczności lokalnych. Dążenie
do tego, aby scentralizować decyzje i dać głos tylko tzw. górze, dla
samorządów na dole może być
dużym problemem – mówił burmistrz Andrzej Jankowski.
O wyzwaniach i kierunkach
działania nowego ruchu, ale również o tym, czym na co dzień
zajmują się samorządy, mówili
w Strykowie przedstawiciele
z różnych regionów wojewódzreklAMA

twa i kraju, m.in: wiceprezes stowarzyszenia i burmistrz Żychlina Grzegorz Ambroziak, wójt
gminy Parzęczew i członek stowarzyszenia Ryszard Nowakowski, starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, były wójt gminy
Zgierz Zdzisław Rembisz oraz
koordynator krajowy RS Bezpartyjni Patryk Hałaczkiewicz. Jako
ekspert do spraw samorządu głos
zabrała Elżbieta Hibner, m.in. wiceprezydent Łodzi 1990-1996.

Samorząd nie tylko
miejscem pracy
O swoim blisko 23-letnim doświadczeniu w samorządzie, ale
i obawach związanych z planami rządzącego PiS, dotyczącymi
zmian w kodeksie wyborczym,
mówił Grzegorz Ambroziak, wiceprezes stowarzyszenia i burmistrz Żychlina.
– Najpierw samorząd był dla
mnie po prostu urzędem – miejscem pracy, do którego idę, by
wykonać określone zadania administracyjne (...). Jednak szybko
okazało się, że to nie może być
tylko urząd, że to musi być duże
grono ludzi współpracujących,
partnerów, którzy razem dążą do
określonego celu. Dlatego już
dawno temu postanowiłem, razem z moimi przyjaciółmi, że
musimy mieć na to wpływ, musimy mieć wpływ na to, co dzieje
się w naszym otoczeniu, bo kto,

dążenie do tego, aby
scentralizować decyzje
i dać głos tylko tzw.
górze, dla samorządów
na dole może być
dużym problemem

liliAnnA jóźwiAk-STASzewSkA

dokończenie ze str. 1

Od lewej: koordynator stowarzyszenia wioleta Głowacka, prezes stowarzyszenia burmistrz Andrzej jankowski,
wiceprezes stowarzyszenia i burmistrz żychlina Grzegorz Ambroziak.

jak nie osoby, które znają specyfikę danej gminy, znają jej mieszkańców, będzie wskazywać lepsze ścieżki rozwoju?– powiedział
Ambroziak.
Jego zdaniem samorządowi
grozi upartyjnienie, które spowoduje, że zwykły obywatel nie
będzie miał z kim rozmawiać,
bo rządzenie miastami i gminami sprowadzi się do wypełniania
odgórnych dyrektyw. Wśród realnych zagrożeń Grzegorz Ambroziak wymienił również upolitycznienie Regionalnych Izb
Obrachunkowych, co – jak sam
określił – może stać się batem
na samorządowców.
O tym, że samorządy już w tej
chwili czują się w pewnym sensie
w swych decyzjach ubezwłasnowolnione, mówił Ryszard Nowa-

kowski, wójt gminy Parzęczew.
Samorządowiec z 19-letnim stażem podał przykłady gospodarki
przestrzennej i oświaty. – Zmiany w planie zagospodarowania
były kiedyś praktycznie wyłączną kompetencją rady gminy, przy
dzisiejszych obwarowaniach ich
wprowadzenie trwa niejednokrotnie kilka lat. Na sieć szkół,
czy nawet samą organizację szkoły, nie ma już wpływu wójt, burmistrz, prezydent, bo musi to być
opiniowane przez kuratora. Praktycznie mamy więc przydzielone
zadania własne, ale nie możemy
ich realizować tak, jak chcą nasi
mieszkańcy – zauważył Nowakowski. Dlatego, jego zdaniem,
teraz jest najbardziej właściwy
moment, aby samorządy wzięły
sprawy w swoje ręce.

nie oddaliśmy
władzy partii
Do Strykowa z województwa
kujawsko-pomorskiego przyjechał starosta wąbrzeski Krzysztof
Maćkiewicz. W swoim wystąpieniu zaakcentował on to, że bez
polityki w samorządzie również
można działać sprawnie.
– Samorządowców bezpartyjnych w kraju jest bardzo dużo.
Ja jestem samorządowcem piątą kadencję, ale to nie jest istotne. Ważne jest to, że od początku, razem z grupą mieszkańców
powiatu, startujemy z jednego
komitetu i odnosimy sukcesy.
Oczywiście mamy w swojej radzie przedstawicieli różnych partii politycznych, ale nigdy nie
oddaliśmy władzy partii – podkreślał Maćkiewicz.
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Jak powiedział, uderzenie
w samorządy nie rozpoczęło się
dopiero teraz. – Ono jest teraz
mocniej zauważalne, ale niestety rozpoczęło się już wcześniej.
Szkoda. Oczywiście, że muszą być struktury państwa, tego
nikt nie neguje, ale dajmy szansę nam, jako mieszkańcom, realizować te swoje najistotniejsze
kwestie, a weryfikacja będzie
się odbywać w sposób naturalny
– mówił Maćkiewicz.
O tym, jak z bycia „lokalsem”
– a tak określani są w Warszawie bezpartyjni samorządowcy
miast, miasteczek i wsi – uczynić atut, mówiła do uczestników
spotkania w Strykowie Elżbieta
Hibner. – Trzeba jasno i wyraźnie określić, że my tu, na poziomie lokalnym, jednak uprawiamy politykę. Nie wystarczy już
społeczeństwo
obywatelskie,
musimy budować polis, musimy
budować wspólnotę polityczną,
bo bez niej możemy się wyłącznie użalać na to, że ktoś zabiera nam kompetencje albo wciska
zadania bez pieniędzy – powiedziała Hibner.
Ekspertka zalecała członkom stowarzyszenia, aby w sposób otwarty mówili o tym, że są
bezpartyjni, ale nie są apolityczni, ponieważ chcąc, żeby tak,
a nie inaczej wyglądał ustrój państwa, zabiegają jednak o polityczne cele.
Stowarzyszenie Bezpartyjni
Ziemi Łódzkiej zostało zarejestrowane 18 września, a zawiązane, o czym pisaliśmy na naszych łamach, w czerwcu tego
roku. Póki co, oprócz ogólnych
założeń jego działalności, o konkretnym koncepcie podczas ubiegłotygodniowego spotkania nie
było mowy. Wiadomo jedynie,
że stowarzyszenie ma się skupić teraz na przekazywaniu wiedzy samorządowej innym zainteresowanym, organizacji szkoleń
i przyjmowaniu nowych członków. O szczegółach programu
stowarzyszenia, jak i kulisach organizacji spotkania, próbowaliśmy dowiedzieć się więcej od samego szefa stowarzyszenia.
Lilianna Jóźwiak-Staszewska
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Punkt zapalny
Łowicz | zakaz zatrzymywania się na Sikorskiego od strony bloków os. noakowskiego

O kilkanaście miejsc parkingowych mniej

marCin
kuCharSki
marcin.kucharski@lowiczanin.info

Znak został postawiony kilka
tygodni temu, ale niedawno policja zaczęła, wlepiając mandaty,
„przyzwyczajać” kierowców do
jego respektowania. Część mieszkańców jest wściekła, a część cieszy się, że pod oknami nie parkują
im samochody.
– Zaparkowanie samochodu
po godzinie 16.00 na osiedlu graniczy z cudem. Tak samo jest
na ulicy Konopackiego czy Kurkowej. Znak zauważyłem dopiero jak ludzie przestali masowo
parkować na chodniku wzdłuż
Sikorskiego – powiedział nam
Grzegorz Żebrowski, mieszkaniec
osiedla Noakowskiego.
Jak jednak ustaliliśmy, znak
w tym miejscu został postawiony już sporo wcześniej. – Z tego
co pamiętam, było to co najmniej
ponad dwa miesiące temu. Przyszło pismo z Urzędu Miejskiego
i wykonaliśmy co do nas należało – powiedział nam Tomasz Kurczak z Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu.
– Ten znak to dla nas, zmotoryzowanych mieszkańców osiedla, spory problem. To stare osiedle, na którym nie przewidziano,
że tak wiele osób będzie miało
samochody – uważa Żebrowski.
– Mamy na osiedlu ponad 430
mieszkań, a miejsc do parkowania
kilkadziesiąt. Od strony Konopackiego i przy garażach już nie ma
miejsca do parkowania. Wczoraj
reklAMA

jak wróciłem po 20.00 z pracy, to
zamiast iść do domu, kolejne kilkanaście minut jeździłem po okolicy i kombinowałem gdzie zaparkować – opowiada pan Tomasz,
również mieszkaniec osiedla.
Wcześniej często parkował samochód na noc właśnie na chodniku
wzdłuż ulicy Sikorskiego. – Miejsce do swobodnego przejścia cały
czas było – mówi.
Próbowaliśmy ustalić na czyj
wniosek został tam postawiony
znak i dlaczego policja przystąpiła
do „przyzwyczajania” kierowców.
– Nie pamiętam, żeby komisja
opiniująca zmiany w organizacji
ruchu zajmowała się tym znakiem
w ostatnim czasie – powiedział
nam Ryszard Rybarczyk z Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu, członek tej komisji. Według
niego organizacja ruchu od dawna
już zakładała, że ten znak w tym
miejscu jest. – Po prostu został
uzupełniony brak. To droga miejska i miasto podjęło taką decyzję
– powiedział nam.

Mamy na osiedlu
ponad 430
mieszkań, a miejsc
do parkowania
kilkadziesiąt.
W Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu ustaliliśmy, że
faktycznie w ostatnich tygodniach
co najmniej kilka razy kierowcy

MArcin kUchArSki

– Jednym znakiem drogowym pozbawiono
kierowców kilkunastu miejsc parkingowych
– alarmują niektórzy mieszkańcy osiedla
Noakowskiego w Łowiczu. Chodzi o znak zakazu
zatrzymywania się, który został zamontowany
przy ul. Sikorskiego, w pobliżu skrzyżowania
z ulicą Ciemną. Zakazuje on parkowania
samochodami na szerokim chodniku wzdłuż ulicy
– od strony bloków osiedla Noakowskiego.

Zakaz parkowania dotyczy także chodnika wzdłuż bloków na os. noakowskiego.

byli karani za parkowanie w tym
miejscu. – Ludzie tutaj parkowali
od lat i było dobrze. Po co stosować głupie prawo? – żalił się nam
inny kierowca. – Przeszkadzało to
niektórym mieszkańcom, a znak
zakazu obowiązuje... – wyjaśnia
postępowanie policji naczelnik
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Mariusz Kajewski.
to było odwołanie
jednego mieszkańca
– To rzeczywiście dość świeża
sprawa, sprzed nieco ponad półtora miesiąca. Znak został ustawiony
na wniosek części mieszkańców.
Wcześniej – jako miasto – postanowiliśmy ten wniosek rozpatrzyć
negatywnie, ale jeden z mieszkańców odwołał się, „poszedł wyżej”
i otrzymaliśmy stosowne pismo
od wojewody, czyli od organu zarządzającego ruchem. Znak musieliśmy więc uzupełnić – powie-

dział nam naczelnik Wydziału
Spraw Komunalnych łowickiego ratusza Paweł Gawroński. Nie
ukrywa jednak, że temat parkowania w tym miejscu będzie ponownie rozpatrywany i liczy na omówienie go z mieszkańcami, np.
podczas zbliżających się zebrań
osiedlowych. – Zebranie mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto
jest planowane na 30 października i liczę, że ten temat zostanie
tam poruszony – mówi. – Odebrałem w tej sprawie już dwa telefony,
pewnie dlatego, że policja zaczęła zwracać na to uwagę. Naczelnik podkreśla jednak, że aby formalnie przywrócić w tym miejscu
możliwość parkowania, konieczne
może być poszerzenie chodnika
– tyle, ile wymaga kodeks drogowy – chociażby o kilkanaście
centymetrów. – Jak ktoś zaparkuje idealnie lewymi kołami na krawężniku, to wtedy zostaje półtora

metra chodnika, ale nie każdy tak
dobrze parkuje. Należałoby również nieco obniżyć krawężnik. Temat jak najbardziej jest wart przedyskutowania – mówi.
bo znak dotyczy
także chodnika
Żeby wyjaśnić zgłaszane przez
niektórych kierowców wątpliwości, wyjaśniamy, że znak B-36
obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania (w tym przypadku z ul.
Kurkową). Zgodnie z kodeksem
ruchu drogowego zakaz zatrzymywania dotyczy nie tylko jezdni,
ale całej strony drogi, a więc także
chodnika lub pobocza. Oznacza
to, że jeśli kierujący napotka znak
„zakaz zatrzymywania się”, to po
jego minięciu nie wolno mu zatrzymać się nie tylko na jezdni, ale
także na chodniku. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy to pod zna-

kiem umieszczona jest tabliczka
z napisem „Nie dotyczy chodnika”. W tym konkretnym przypadku nie ma takiej tabliczki. Wówczas zatrzymanie pojazdu na
chodniku jest dozwolone, ale pod
warunkiem, że szerokość chodnika
pozostawiona dla ruchu pieszych
wynosi co najmniej 1,5 metra.
Spółdzielnia
może tylko wnioskować
Czy więc możliwość parkowania wzdłuż Sikorskiego na chodniku ma szansę być przywrócona? – To droga miejska, więc my
nic na to nie poradzimy – mówi
nam administrator osiedla, Waldemar Sokół z Łowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. – Wewnątrz osiedla już nie ma możliwości wygospodarowania miejsca pod parkingi. Wydzielenia parkingów
pomiędzy blokami nawet nie rozważamy, bo jest tam zbyt ciasno. 
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Piaski Bankowe | budowa zakładu zagospodarowania odpadów nadal wstrzymana

Związek „Bzura” nadal w kropce
Mija kolejny tydzień od wstrzymania prac na budowie Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych
na skutek uchylenia przez wojewodę Zbigniewa Raua pozwolenia na budowę.
elżbieta wolDan
-romanowiCz
ela.woldan@lowiczanin.info

Przypominamy, że uchylenie
pozwolenia na budowę zakładu
w Piaskach Bankowych jest pokłosiem wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego, który uznał,
podobnie jak wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny, że
mieszkańcy gminy Bielawy Józef
Błaszczyk i Gabriel Lewandowski
powinni być stronami w postępowaniu o wydanie zezwolenia na
budowę, a nie byli za strony uznani na etapie procedowania sprawy.
Józef Błaszczyk dowodził w sądzie, że jego ziemie znajdują się
w strefie oddziaływania akustycznego planowanego zakładu i dlatego powinien być uznany za stronę postępowania.
ZM „Bzura” bronił się tym,
że przedmiotowe tereny rolne,
w myśl rozporządzenia Ministra
Ochrony Środowiska nie są chronione akustycznie, a poza tym
w ogóle znajdują się poza strefą oddziaływania budowanego
zakładu, na co dowodem mają
być mapy będące w posiadaniu
Związku.
Jednak na etapie procedowania
decyzji środowiskowej w 2012 r.
Józef Błaszczyk był pełnomocnikiem małżeństwa, którego grunty
sąsiadowały bezpośrednio z terenem planowanego zakładu. Grunty te zostały później przez Związek wykupione, ale na pewnym
etapie Józef Błaszczyk, jako pełnomocnik poprzednich właścicieli, faktycznie figurował jako strona
postępowania i był za taką uznareklAMA

Ryszard Nowakowski

Niestety, Zarządowi Związku
Międzygminnego „Bzura” udało się spotkać z wojewodą dopiero 12 października, czyli już po
przekazaniu (w dniu 9 października) przez ten sam związek do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sprzeciwu od decyzji
uchylającej pozwolenie na budowę. Wojewoda Zbigniew Rau argumentów zarządu „Bzury” wysłuchał, ale ponieważ sprawa jest
już poza nim, zarząd związku
chce teraz wystąpić do prezesa
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do
czasu wydania wyroku. Ryszard
Nowakowski liczy na możliwie
jak najszybsze rozpatrzenie sprawy.
– Na budowie nic się nie dzieje, wykonawca zszedł całkowicie
z placu. Obecnie nie są prowadzone nawet żadne prace zabezpieczające. Tracimy czas i piękną pogodę – ubolewa.

Czy związek
pospieszył się
z sądową kontrakcją?
Dla przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego
Ryszarda Nowakowskiego, z którym rozmawialiśmy 17 października, cała sytuacja jest absurdalna. Dlatego dążył do wyjaśnienia
jej wojewodzie podczas spotkania, licząc że doprowadzi to do
wstrzymania decyzji uchylającej
pozwolenie na budowę, bo każde
opóźnienie generuje straty i może
skutkować roszczeniami wykonawcy w stosunku do inwestora,
a następnie inwestora – w stosunku do Skarbu Państwa.

wojewoda: sąd orzekł,
wyrok obowiązuje
Wojewoda Zbigniew Rau
w sprawie uchylonego pozwolenia wydał komunikat 29 września. Wynika z niego, iż wszelkie
jego działania były umocowane
prawnie, a wyroki sądów administracyjnych zapadłe w konkretnej sprawie są wiążące dla organu
administracji architektoniczno-budowlanej. Prawomocnym wyrokiem NSA wojewoda zobowiązany był – jak głosi komunikat
– do uchylenia pozwolenia na budowę. Jako powód uchylenia wojewoda wskazuje „błędy organu
I instancji dotyczące procedury”,
które mają charakter naruszenia

ny przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze.
Teraz zarząd ZM „Bzura” stoi
na stanowisku, że NSA nie rozpatrzył sprawy merytorycznie,
a jedynie formalnie, a z treści wyroku WSA wynika, że skoro Józef Błaszczyk wymieniony był w
decyzji środowiskowej jako strona, to powinien być za nią uznany,
mimo iż od decyzji środowiskowej zmienił się stan prawny działek, czego nikt nie zweryfikował.

obecnie nie są
prowadzone nawet
żadne prace
zabezpieczające.
Tracimy czas
i piękną pogodę

zasad postępowania procesowego. Naszpikowany numerami paragrafów Kodeksu postępowania administracyjnego komunikat
kończy się informacją o przekazaniu wniosku inwestora o pozwolenie na budowę do ponownego
rozpatrzenia przez starostę łowickiego.
Ponowne pozwolenie
musi być wydane
przez starostę
W Starostwie Powiatowym
w Łowiczu toczy się już procedura ponownego ubiegania się
o wydanie pozwolenia na budo-

wę. Trudno przewidzieć, ile ona
potrwa, choć starosta miał zapewnić Związek o przychylności
dla inwestycji. Wszystko musi iść
z godnie z planem, czyli strony
(w tym także te nieuwzględnione
wcześniej) muszą mieć skutecznie dostarczone wezwania do zapoznania się z dokumentami itp.,
a potem mają 7 dni na złożenie
ewentualnych odwołań, które starosta musi rozpatrzyć przed wydaniem decyzji.
Ze starostą Krzysztofem Figatem rozmawialiśmy na ten temat
10 października. Potwierdził, że
procedura jest realizowana bez

zbędnej zwłoki i znajdowała się
wtedy na etapie powiadamiania
stron, do których, zgodnie z wyrokiem WSA zaliczono obydwu
wymienionych w nim mieszkańców gm. Bielawy.
– Dla nas jest to wyrok niezrozumiały, ale nie dyskutujemy
z nim, więc osoby te zostały
w postępowaniu uwzględnione
– usłyszeliśmy od Krzysztofa Figata, który nie jest w stanie oszacować, jak szybko cała procedura
może się zakończyć: – Dzisiaj to
byłoby wróżenie z fusów, jakkolwiek procedujemy bez zbędnej
zwłoki – podkreśla starosta. 
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Aktualności
Zagłuszacze
W latach PRL-u, o czym
młodsza generacja Czytelników „NŁ” zapewne nie wie, pełną parą pracowały tak zwane
zagłuszarki. „Ludowa” władza
dbając o to, by do ludu trafiały
wyłącznie takie informacje, jakie
trafiać powinny, uruchomiła radiowe nadajniki, które w eter wysyłały jedynie świsty, brzęczenia,
czy piski o różnej modulacji na
tych samych lub przynajmniej
zbliżonych falach, na jakich emitowały program „Wolna Europa”
i „Głos Ameryki”. Stacje radiowe nadające audycje z wolnego
świata, które starały się dotrzeć
do ludzi za Żelazną Kurtyną
z niewygodną dla komuny prawdą.
Szczególną aktywność zagłuszarki wykazywały wówczas,
gdy w kraju działo się coś istotnego, a prawda była nie na rękę
rządzącym. Wtedy trzeba było
w dużym skupieniu wsłuchiwać
się w radiowe głośniki, by czegoś się dowiedzieć. Tak było podczas robotniczych strajków 1970,
1976 czy 1980 roku. Nie mówiąc już o stanie wojennym. Tak
było podczas studenckiego buntu przeciw zamordystycznej władzy w marcu roku 1968 czy kilka
miesięcy później podczas najazdu wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Niezwykłą aktywnością wykazywały się
zagłuszarki po wprowadzeniu
przez Jaruzelskiego stanu wojennego. Wówczas w radiu „Wolna Europa”, które miało siedzibę
w Monachium, zaczęło pracę
wielu bardzo dobrych dziennikareklAMA

rzy, którzy znaleźli się na Zachodzie bądź to przypadkowo bądź
najpierw internowani, a następnie wydaleni z kraju. Informacje
z Polski trafiały na Zachód różnymi kanałami, bo przecież pozamykano granice, powyłączano
telefony, zmilitaryzowano wiele zakładów pracy. Zaś ludzie
w kraju byli wyjątkowo głodni
rzetelnych informacji.
Od tamtych, ponurych czasów dzieli nas nie tak wiele, ale
różnica między tym, co było,
a tym, co jest, to prawdziwy kosmos. Choć nowe czasy przyniosły też negatywne zjawiska. Ludzie często stali się mniej sobie
przychylni, a zmaterializowany
świat i pogoń za dobrami i wynalazkami, od których na rynku jest teraz zatrzęsienie, czasem powoduje swoistą zaćmę na
oczach. Ale to inne zagadnienie.
Wracam do wspomnianych
wcześniej zagłuszarek. Obserwuję na ekranie telewizora wiele politycznych dyskusji, szczególnie
w TVP Info, gdzie zapraszani są
przedstawiciele różnych opcji politycznych. Trudno nie dojść do
konstatacji, że osobista kultura
niektórych dyskutantów pozostawia wiele do życzenia. Celują
w tym panowie z Platformy
Obywatelskiej i panie z tzw.
Nowoczesnej, pełniący w dyskusjach taką rolę, jaką w PRL-u pełniły zagłuszarki. Niemal
zawsze, gdy swoje racje przedstawia przedstawiciel Prawa
i Sprawiedliwości lub Kukiz’15,
zwykle mało wygodną dla polityków totalnej opozycji, wówczas

uruchamiany jest aparat mowy
opozycyjnego zagłuszacza. Bo
jeśli nie ma się rzeczowych argumentów, to nie pozostaje nic
innego, jak zapomnieć o elementarnej kulturze i zakrzykiwać interlokutora. Na nic, jak w minioną niedzielę, zdawały się prośby
i uwagi prowadzącego kierowane do rzecznika PO Jana Grabca,
by pozwolił swoim politycznym
przeciwnikom wyeksplikować
swoje racje. Facet wytrzymywał
co najwyżej cztery, pięć sekund
i wracał do chamskich, bo rzecz
trzeba nazywać po imieniu,
metod. Każdy, kto liznął pracy
w studiu radiowym czy telewizyjnym, wie, że realizator dźwięku mógłby w takich sytuacjach
wyłączać niesfornemu dyskutantowi mikrofon, ale wtedy dopiero
byłaby afera!
W poniedziałkowy poranek
w TVP Info podobnymi talentami zagłuszacza wykazywał się
też łowicki poseł z PSL-u, pan
Paweł Bejda, choć do Grabca
czy Kierwińskiego, a także niektórych pań z tzw. Nowoczesnej,
jeszcze mu daleko. Może dlatego,
że spóźniony wszedł do studia
(podobno pękła szyna w kolejowych torach i pociąg wiozący do
Warszawy pana posła się spóźnił), więc starał się nadrobić stracone minuty. Ale wszystko przed
nim, bo widać, że w studiach telewizyjnych czuje się coraz pewniej, choć do merytorycznej zawartości publicznych wystąpień
można mieć często wiele niezwykle krytycznych uwag, a co najmniej wątpliwości. 

Łowicz | To było już 11. spotkanie z okazji dnia diabetyka

2.500 chorych
na cukrzycę
w powiecie łowickim
W powiecie łowickim
jest około 2.500 chorych
na cukrzycę, zaś koło
diabetyków w Łowiczu
liczy zaledwie 104
aktywnych członków.
Takie statystyki pojawiły się
na spotkaniu z okazji
Dnia Diabetyka,
jakie 11 października
odbyło się w Łowickim
Ośrodku Kultury.

Przypuszcza się, że część chorych na cukrzycę to osoby starsze
i mieszkające poza Łowiczem,
które nie mają jak dojechać na
spotkania koła. Odbywają się one
w każdą drugą środę miesiąca,
o godz. 16.00, w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Podrzecznej w Łowiczu.
– Szacuje się, że na świecie jest
już 371 milionów chorych na cukrzycę. W Polsce choruje już około 2,5 miliona osób, a drugie tyle

w polsce choruje
już około 2,5 miliona
osób, a drugie tyle
nie wie, że
ma cukrzycę

AGnieSzkA AnToSiewicz

KRÓtKO I NA tEMAt | FelieTon niezAleżny
krzySzToF MiklAS

Doroczne spotkanie
diabetyków tradycyjnie otworzyła
bożena Górczyńska, prezes koła
w łowiczu.

nie wie, że ma cukrzycę – mówiła
Maria Banasiak w sprawozdaniu
z działalności Miejsko-Powiatowego Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu.
Jak udowadnia swoją działalnością łowickie koło, z cukrzycą
można nauczyć się żyć. Diabetycy
przypominali o tym podczas swojego dorocznego spotkania. Tradycyjnie już otworzyła je Bożena
Górczyńska, prezes łowickiego
koła diabetyków. W pierwszych
słowach przywitała przybyłych
na uroczystość przedstawicieli samorządów miejskiego i powiatowego, członków zaprzyjaźnionych klubów i stowarzyszeń,
a także kół diabetyków z miast
ościennych, m.in. ze Skierniewic
i Rawy Mazowieckiej.
Głos zabrał też burmistrz
Krzysztof Kaliński, który przypo-

mniał, że prezes Bożena Górczyńska jest także szefową diabetyków
w województwie i członkinią zarządu krajowego i świetnie radzi
sobie z łączeniem tych obowiązków. Podkreślił też potrzebę edukowania dzieci na temat zachorowań na cukrzycę. – Możemy objąć
szkoleniami wszystkie szkoły podstawowe w mieście – podjęła się
zadania Bożena Górczyńska.
Ciepłe słowa pod adresem diabetyków z Łowicza popłynęły
ze strony innych kół oraz zaprzyjaźnionych stowarzyszeń. Koło
z Rawy Mazowieckiej podarowało Bożenie Górczyńskiej lampkę,
która ma przyświecać pojawianiu
się dobrych pomysłów. Z jej wręczaniem wiązała się zabawna sytuacja, gdyż torebka, w jaką została zapakowana oraz kształt lampki
mogły wskazywać na to, że jest to
jakiś wysokoprocentowy trunek.
Wszelkie domysły zostały jednak
rozwiane na scenie. Współpracę z
kołem doceniła też przewodnicząca Klubu Seniora „Radość” Anna
Bieguszewska, przypominając, że
obie organizacje mają wspólnych
członków i wspierają się.
W dalszej części spotkania odbył się wykład dr Ewy Świechowskiej-Krawczyk na temat
„Geriatria – schorzenia wieku podeszłego”, a w części artystycznej
wystąpili Stanisław Madanowski
i Monika Zabost oraz chór Klubu
Seniora „Radość”.
aa

nr 42

www.lowiczanin.info

Łowicz | przedstawienie, które bawi i uczy

W poszukiwaniu wybranki serca książę zaprosił okoliczne panny
do udziału w teście wiedzy. w tych rolach m.in. nauczycielki (od lewej):
ewelina jezierska (j. angielski), Agnieszka wróbel (historia) i Anna
Śnieguła (j. polski).

Nauczycielki Anna Śnieguła i
Małgorzata Dolińska powiedziały
nam, że ewaluacja przeprowadzona
wśród uczniów ich szkoły wykazała, że stosunkowo niewielki nacisk
kładą oni na pracowitość. Dlatego zespół humanistyczny, tworząc
plan pracy, wpadł na pomysł, by zaproponować uczniom przedstawie-

nie z morałem. Nowy scenariusz
zakładał, że książę w poszukiwaniu wybranki swego serca zaprosi
okoliczne panny do udziału w teście wiedzy. Ta, która rozwiąże go
najlepiej, zostanie jego żoną i razem będą panować. Do konkursu
przystępuje m.in. Kopciuszek oraz
jego złe siostry. Przed egzaminem

przedSzkole w boliMowie

obie wolały chodzić na dyskoteki,
stroić się i robić zakupy, zamiast
czytać książki. Dlatego tylko sumienny i pracowity Kopciuszek
udzielał poprawnych odpowiedzi
na zadane przez księcia pytania.
Tak jak w znanej nam wersji bajki,
około północy Kopciuszek znika
jednak bez śladu. W poszukiwaniu
dziewczyny książę musi przeprowadzić wśród panien ekspertyzę
pisma. W ten sposób odnajduje
Kopciuszka i razem żyją długo i
szczęśliwie. Taka wersja bajki bardzo spodobała się uczniom, którzy
nagrodzili ją gromkimi owacjami.
Nauczyciele Czwórki już po
raz czwarty wystąpili przed swoimi uczniami. Autorka scenariusza
Anna Śnieguła przyznała, że zamierzeniem było, aby przemycić w
przedstawieniu takie cechy głównej bohaterki jak sumienność i pracowitość. Małgorzata Dolińska doceniła zaangażowanie nauczycieli
w przygotowanie spektaklu, także tych, którzy są w szkole nowi.
– Dobrze się ze sobą bawiliśmy –
podsumowała.
Po emocjach związanych
z przedstawieniem przyszedł czas
na okolicznościowe przemówienia,
życzenia i wręczanie róż wszystkim nauczycielom, pracownikom
obsługi i przyjaciołom szkoły. aa

12 października w Przedszkolu w Bolimowie świętowano dzień
edukacji narodowej. dyrektor zespołu Szkolno-przedszkolnego
Agnieszka osicka złożyła z tej okazji życzenia pracownikom placówki,
także emerytom, którzy zostali zaproszeni na uroczystość. dzieci
z poszczególnych grup wiekowych w wierszach i piosenkach życzyły
m.in. „Aby zawsze było słońce i uśmiech na twarzy, aby wszystko się
spełniło, o czym pani marzy !” nauczyciele i pracownicy przedszkola
otrzymali laurki z życzeniami. na zdjęciu pomoc nauczyciela danuta
Głogowska i 3-letnia julka buczek. tb

rAFAł koprowSki

AGnieSzkA AnToSiewicz

W pierwszej części apelu dla
nauczycieli wystąpił szkolny zespół instrumentalny pod kierownictwem Wiesławy Skrzypińskiej,
a zaśpiewał Marcel Mika z klasy
VI. Potem już role zostały odwrócone, bo uczniowie stali się widzami spektaklu z udziałem swoich nauczycieli. Obejrzeli w ich
wykonaniu współczesną wersję
Kopciuszka. Historia związana
z przedstawieniem jest jednak dużo
ciekawsza. Nauczyciele ani przez
chwilę nie zapomnieli bowiem, że
ich zadaniem jest uczyć i wychowywać.

Łowicz | Sp 3 na korabce

Gratulacje i kwiaty odbiera z rąk dyrektora dariusza żywickiego
odbiera iwona więsek.

Uroczysty apel

reklAMA

otrzymali w tym roku nagrody
przyznawane przez burmistrza
Łowicza. W tym roku burmistrz
postanowił finansowo wyróżnić
10 dyrektorów szkół i przedszkoli, w tym również dyrektor SP 3
Wiolettę Puszcz.
Ponadto nagrody burmistrzowskie trafiły na miejskiej gali do
rąk dwóch nauczycielek ze szkoły na Korabce: Magdaleny Stefańskiej (nauczyciel historii i wiedzy
o społeczeństwie), Grażyny Rosy-Wüstermann (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej) oraz pracownicy obsługi szkolnej Barbary
Budziarek, która odchodzi w tym
roku na emeryturę. – Pani Basia przepracowała u nas prawie
dziesięć lat i już teraz jest na zasłużonej emeryturze. Była bardzo
sumienną osobą, dobrze wypełniającą swoje obowiązki, a wiem
to dobrze, bo miała w swoim re-

Łowicz | zSp nr 1

Podwójna uroczystość
MArcin kUchArSki

Uroczysty apel z okazji przypadającego w ostatnią sobotę Dnia
Edukacji Narodowej odbył się
12 października w Szkole Podstawowej nr 3 im. kard. Karola Wojtyły – Papieża Polaka na Korabce
w Łowiczu.
Czwartek był w „Trójce” dniem
wolnym od zajęć lekcyjnych.
Szkoła zapewniała jednak tzw.
opiekę świetlicową. Następnego dnia, w piątek, 13 października, uczniowie przyszli do szkoły
zgodnie z planem.
Tradycją szkoły na Korabce jest
zapraszanie na apel oraz późniejszy poczęstunek w świetlicy emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi szkolnej.
Podczas apelu wręczone zostały nagrody i dyplomy przyznane
przez dyrektora szkoły. Dyrektor
Wioletta Puszcz złożyła również
gratulacje nauczycielom, którzy
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RZut OKIEM | lAUrki w boliMowie

Kopciuszek w wykonaniu
nauczycieli SP 4
Współczesną wersję
Kopciuszka, w której
kluczem do serca księcia
był prawidłowo rozwiązany
test wiedzy i jego
weryfikacja grafologiczna,
wystawili dla swoich
uczniów 12 października,
nauczyciele SP 4.
W ten nietypowy sposób
świętowano w tej szkole
Dzień Edukacji Narodowej.

19 października 2017

Z okolicznościowym programem wystąpili uczniowie korzystający ze
szkolnej świetlicy.

jonie między innymi mój gabinet
– mówiła dyrektor Puszcz.
Pani Barbara otrzymała od
społeczności szkolnej nie tylko
kwiaty, ale też i owacje na stojąco. – Trochę pani Basi zazdrościmy emerytury, jeśli się nic nie
zmieni w przepisach, ja będę mogła odejść na emeryturę dopie-

ro za 12 lat – powiedziała nam
dyrektor Puszcz. Podczas apelu
z okolicznościowym programem
wystąpili uczniowie młodszych
klas, którzy korzystają z zajęć
świetlicowych.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości na stronie
www.lowiczanin.info.
mak

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, połączona z obchodami Dnia Papieskiego, odbyła się w piątek, 13 października,
w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty. Wzorem lat poprzednich,
szkoła zaprosiła emerytowanych
nauczycieli i pracowników szkoły.
Podczas uroczystości listy gratulacyjne z rąk dyrektora odebrali: kierownik szkolenia praktycznego Piotr Słoma – nagrodzony
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nauczyciele: Małgorzata Bolimowska – wyróżniona nagrodą łódzkiego Kuratora Oświaty
i Helena Grzegory – wyróżniona
nagrodą zarządu powiatu łowickiego. Nagrodę powiatową otrzymał
także dyrektor Dariusz Żywicki.

Ponadto nagrody dyrektora otrzymali: wicedyrektor szkoły Cezary Znyk, Halina Nowicka, Małgorzata Ogonowska, Ewa Wieczorek,
Iwona Więsek, Agnieszka Rykowska-Baleja, Katarzyna Sawicka,
Piotr Słoma, Jarosław Płuska, Jacek Podleśny, Mirosław Kochanek,
Tomasz Wojda oraz Krystyna Głażewska.
W dalszej części uroczystości,
ph. „Idźmy naprzód z nadzieją”,
obchodzono siedemnasty Dzień
Papieski. Ks. Sebastian Antosik
zachęcał do pielęgnowania dziedzictwa pontyfikatu Jana Pawła II.
– Nie możemy pozwolić zwyciężyć złu. Zło należy zwyciężać tylko
dobrem. I to jest nadzieja – mówił.
Uczniowie przygotowali montaż
słowno-muzyczny.
opr. mak
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Łowicz | powiatowy dzień edukacji narodowej

Nauczyciel szczęśliwy może być
tylko w szkole
mirka wolSka
-kobiereCka
mirka.wolska@lowiczanin.info

W jednej z nich nauczycielka
łowi złotą rybkę, która spełnia jej 3
życzenia: najpierw o tym, aby być
bogatą – co nie przynosi jej szczęścia, potem o idealnym mężczyźnie, który się jednak takim nie
okazuje, dopiero życzenie o tym,
że chce być szczęśliwa, sprawia,
że tak się staje, zresztą – za sprawą dźwięku szkolnego dzwonka
i pójścia do pracy.
Starostwo na uroczystość
w muzeum zaprosiło Irenę Lesiak – kierownika skierniewickiej
Delegatury Kuratorium Oświaty
w Łodzi oraz Danutę Zakrzewska – dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Ale
głównymi bohaterami tego dnia
byli dyrektorzy, nauczyciele oraz
pracownicy administracji i obsługi
łowickich szkół średnich, ośrodków wychowawczych w Łowiczu
i Kiernozi oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
To właśnie do nich adresowany był wspomniany program artystyczny, przygotowany pod
kierunkiem nauczycieli: Iwony
Więsek, Tomasza Walczaka i Piotra Słomy. Wystąpili w nim: Andżelika Górczyńska, Klaudia Korejwo, Mateusz Mazurkiewicz,
Igor Kulcak, Wiktor Sobieszek,
Mateusz Wilk, Kamil Działak,
Bartłomiej Szewczyk, Janusz
Świerkowski, Jakub Klimkiewicz,
Filip Gawęcki, Dominik Lewaniak, Nina Kośmider, Seweryn
Krejner, Jakub Puszcz, Jakub Napiórkowski, Artur Anyszka i Aleksandra Woś.
Swój program zaczęli od odegrania i odśpiewania „Sto lat!”.
W dalszej części, pomiędzy poszczególnymi scenkami, w których tata rozmawiał z nauczycielem niezbyt dobrego ucznia,
a w innej ojciec odciągnięty od meczu przez mamę, niezbyt chętnie
pomagał synowi w odrabianiu lekcji, pojawiło się kilka nostalgicznych utworów. Motywem przewodnim występu był utwór Kuby
Sienkiewicza „Co ty tutaj robisz?”.
W części oficjalnej uroczystości
życzenia dla pracowników oświaty składali starosta Krzysztof Figat, przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Krzysztof Górski
oraz Irena Lesiak i Danuta Zakrzewska.
reklAMA

Irena Lesiak życzyła, aby praca w szkole dawała satysfakcję i szczęście – czym nawiązała
do scenki przedstawionej przez
uczniów. Danuta Zakrzewska mówiła o tym, że w trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczyciela
ważny jest zwłaszcza aspekt wychowawczy. Ona również wspomniała o szczęściu, jakie daje
praca z dziećmi i młodzieżą, gdy
można obserwować jej efekty.
O tym, że praca w szkole jest
dobra, gdy jest połączona z pasją, mówił też Krzysztof Górski.
Starosta Krzysztof Figat mówił
o aspektach edukacyjnych szkół,
z których jest dumny, ale też z inwestycji, np. w MOS w Kiernozi,
ale też mniejszych, np. urządzonych pracowniach czy projektach
edukacyjnych.
Następnie wręczono dyrektorom i nauczycielom listy gratulacyjne związane z przyznanymi odznaczeniami branżowymi.
Brązowego Krzyża Zasługi gratulowano Renacie Pawlikowskiej
z ZSP nr 3, Medalu Brązowego
za Długoletnią Służbę – Agnieszce Anyszewskiej z II LO, Medalu
Komisji Edukacji Narodowej: Piotrowi Słomie z ZSP nr 1, Małgorzacie Antosik z ZSP nr 3, Ewie
Perzankowskiej z ZSP nr 3, Lenie Otczyk-Kosmalskiej z ZSP nr
4. Nagrody Łódzkiego Kuratora
Oświaty: Agnieszce Pawłowskiej-Kalinowskiej z II LO, Małgorzacie Bolimowskiej z ZSP nr 1,
Grzegorzowi Słomie z ZSP nr 2,
Małgorzacie Antosik z ZSP nr 3,
Ewie Bury – z ZSP nr 4 oraz Tomaszowi Czubakowi z ZSP nr 4.
Starosta łowicki nagrodził dyrektorów: Agnieszkę Rutę-Kucińską z II LO, Dariusza Żywickiego z ZSP nr 1, Marię Laskę z ZSP
nr 2, Mirosława Kreta z ZSP nr 3,
Ewę Bury z ZSP nr 4, Magdalenę
Karską ze SOSW, Ewę Pierzchałę-Kurek z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Podziękowania za pracę otrzymały również: Dorota Dziekanowska – dyrektor I LO oraz Dorota Zielińska – dyrektor MOS
w Kiernozi.
Nagrody starosty otrzymali nauczyciele: Agnieszka Jarka z I
LO, Marzenna Iwańska z II LO,
Helena Grzegory z ZSP nr 1, Bogumiła Rosa z ZSP nr 2, Renata
Pawlikowska z ZSP nr 3, Tomasz
Czubak z ZSP nr 4, Urszula Grzegory z MOS w Kiernozi, Renata
Pluta z SOSW w Łowiczu i Anna
Zakrzewska z PPP.

Listy gratulacyjne odebrali pracownicy administracji i obsługi:
Agnieszka Gładka z I LO, Magdalena Chodorowska-Pawlikowska z II LO, Krystyna Głażewska
z ZSP nr 1, Krzysztof Łukasik
z ZSP nr 2, Małgorzata Łapa
z ZSP nr 3, Marzena Rudnicka
z ZSP nr 4, Aleksandra Łasica
z MOS w Kiernozi, Piotr Chirowski ze SOSW i Agnieszka
Agnieszka Korejwo z PPP.
Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali róże, a na koniec
uroczystości zaproszono przybyłych na tort, ciastka i kawę. 

MiroSłAwA wolSkA-kobiereckA

Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu wystawiła
kilka ciekawych scenek podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
którą 16 października w łowickim muzeum zorganizowało starostwo.

Dziewięcioro widocznych na zdjęciu nauczycieli z powiatowych szkół i innych placówek oświatowych
otrzymało 16 października nagrodę starosty.

oni otrzymali naJważnieJSze oDznaCzenia
Renata Pawlikowska była
w niewielkim gronie nauczycieli,
którzy dostąpili w tym roku zaszczytu
przyznania krzyża zasługi – w całym
województwie łódzkim przyznano
teraz tylko jeden srebrny i trzy
brązowe – w tym jeden dla niej.
z wykształcenia jest technologiem
żywności i od 1997 roku naucza
związanych z tym przedmiotów
w zSp nr 3 w łowiczu.
wcześniej nauczała też chemii
i biologii w szkole w Gągolinie
południowym i biologii w Sp nr 7
w łowiczu. nauczycielką jest
już od 26 lat. nagroda to
przede wszystkim docenienie
zaangażowania jej i nauczanej
przez nią młodzieży we współpracę
z samorządami, placówkami
oświatowymi, instytucjami
kulturalnymi, przejawiającą się
na przykład w tworzenie opraw
gastronomicznych różnych imprez
i uroczystości. wychowała też
laureatów i finalistów konkursów i
olimpiad na szczeblu ogólnopolskim,
wojewódzkim i powiatowym.
– cieszę się bardzo, bo moja
praca jest dostrzegana i doceniana
przez młodzież, rodziców i także
podmioty, z którymi współpracuję
– mówiła w rozmowie z nami. –
najważniejsze jest to, że pokazuję
uczniom w praktyce kierunek jakim
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Warto zaglądać!

mają podążać, a nie tylko wiedzę
teoretyczną.
 Małgorzata Antosik, odznaczona
Medalem komisji edukacji
narodowej, nauczycielką jest od 30
lat, początkowo nauczała dwóch
języków – niemieckiego i rosyjskiego,
z czasem jednak zdecydowała się
tylko na niemiecki. pracę zaczynała
w Sp nr 6 w łowiczu, nauczała tam
do reformy edukacji w 1999 roku,
po czym w sposób naturalny przeszła
do utworzonego w miejsce dawnej
„szóstki” Gimnazjum nr 1. później
przeniosła się do Gimnazjum nr
2. obecnie, już od przeszło 10 lat,
pracuje w zSp nr 3. podkreśla, że
nagroda jest dla niej przede
wszystkim motywacją do dalszej pracy.
 Ewa Perzankowska pracuje
w zawodzie od 1993 roku, jednak
w jej przypadku nie ma długiej listy
placówek w których nauczała
– od początku kariery zawodowej
jest bowiem wierna szkole przy ulicy
powstańców. naucza
w niej przedmiotów zawodowych
związanych z hotelarstwem
i gastronomią. – na pewno takie
nagrody dają satysfakcję, są jakby
zwieńczeniem dotychczasowej pracy
i zarazem motywacją do dalszego
rozwijania się. – mówiła w rozmowie
z nł. Medalem komisji edukacji
narodowej nagrodzony został też

kierownik szkolenia praktycznego
oraz nauczyciel wychowania
fizycznego w zSp1 w łowiczu Piotr
Słoma. w szkole przy ul. podrzecznej
pracuje od 2001 roku, kierownikiem
szkolenia praktycznego jest od 2012
roku. nauczycielem jest jeszcze
dłużej, bo od 1995 roku.
– Medal ten jest dla mnie
uhonorowaniem i podsumowaniem
wielu dotychczasowych lat pracy
w szkole. przez cały czas staram
się aktywnie włączać w życie
szkoły – powiedział nam. Szkoła
często korzysta z jego umiejętności
i zdolności muzycznych – pan piotr
regularnie współuczestniczy w
przygotowaniach akademii i innych
uroczystości szkolnych szkolnych.
 Lena Otczyk-Kosmalska, także
uhonorowana brązowym krzyżem
zasługi, w nauczycielstwie pracuje
31 lat, zaś od 21 związana jest z zSp
4 w łowiczu. poprzednio pracowała
w innej części polski. obecnie jest
nauczycielką historii oraz historii
i społeczeństwa
w klasach liceum i technikum, zaś
wcześniej nauczała też wiedzy
o społeczeństwie, wiedzy o kulturze
i wychowania do życia w rodzinie.
Uważa nagrodę za szczególnie
cenną, gdyż została do niej
zgłoszona przez dyrekcję szkoły za
efekty swojej pracy,

które znalazły potwierdzenie
na wyższych szczeblach. jak mówi
historią pasjonuje się także po pracy,
bo jest to dziedzina, której trzeba się
ciągle uczyć.
 Agnieszka Anyszewska została
odznaczona brązowym Medalem
za długoletnią Służbę. jest od 16 lat
nauczycielką języka niemieckiego,
podstaw przedsiębiorczości i
ekonomii w praktyce w ii lo. nazwa
medalu może być nieco myląca,
ponieważ jest on przyznawany nie
tylko za czas pracy w zawodzie,
ale również za osiągnięcia w pracy
z uczniami. w 2001 roku rozpoczęła
pracę w zSp1 i tam pracowała
przez pięć kolejnych lat,
ale już w 2002 roku zaczęła
pracować również w ii lo.
po czterech latach pracy
w dwóch szkołach podjęła decyzję
o tym, żeby przejść wyłącznie do
ii lo i tutaj obecnie pracuje.
– przez wiele lat, jeśli mnie pamięć
nie myli od 2006 roku, oprócz tego,
że pracowałam jako tzw. „nauczyciel
tablicowy” byłam również
opiekunką szkolnego samorządu
uczniowskiego – powiedziała
w rozmowie z nł.
od początku tego roku szkolnego
pełni funkcję społecznego
wicedyrektora. o języku niemieckim
mówi: to moja wielka miłość.
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Głowno | ciekawie o transplantacjach organów. opowiadała osoba po przeszczepie

szczep nerki trwa około kilkudziesięciu minut. Najdłużej, bo około
12 godzin, trwa przeszczep wątroby.

To jest najcenniejszy
z możliwych darów

transplantacje a religia
Zbigniew Wojda omówił podejście do transplantacji poszczególnych religii. Na ten moment niemal wszystkie największe religie
popierają tę ideę. Popierał ją np.
w swojej encyklice „Evangelium
Vitae” patron KLO – papież, św.
Jan Paweł II. Darowanie swoich
narządów po śmierci dla ratowania
innego życia jest uznawane przez
Kościół jako przykład tzw. heroizmu dnia codziennego. Przeciwni
transplantacji nie są też Świadkowie Jehowy, którzy nie dopuszczają za to transfuzji krwi.
Przeciw przeszczepom są za
to shintoiści (shintoizm to religia
większości Japończyków) oraz
wyznawcy tradycyjnych wierzeń
romskich.

O tym, czym jest transplantacja, jak wyglądają aspekty prawne i medyczne, ale też o tym,
jak żyje człowiek po transplantacji, dowiedzieli się 10 października uczniowie Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego w Głownie. W ramach cyklu organizowanych w szkole spotkań z ciekawymi
ludźmi, tym razem placówkę odwiedzili: konsultant ds. transplantologii Zbigniew Wojda
oraz żyjąca od 15 lat po transplantacji wątroby Krystyna Rutkowska spod Łowicza.

jakub.lenart@lowiczanin.info

Na początku spotkania uczniowie obejrzeli kilkunastominutowy film, który wprowadzał ich
w klimat spotkania. Opowiadał
on historię pewnej rodziny. Na początku przedstawiono sytuację,
w której po wypadku młodego
chłopaka, ze stwierdzoną śmiercią
pnia mózgu, zszokowani rodzice
nie wyrażają zgody na przekazanie jego organów do transplantacji. Kilka lat później widzimy ojca
chłopaka, który boryka się z problemami z sercem. Pomóc może
mu tylko przeszczep tego narządu, do którego ostatecznie dochodzi. Film przedstawia więc dwie
sytuacje jednocześnie: brak zgody ze strony rodziny, ale i ogromną szansę, jaką daje transplantacja.
Świadectwo
Film filmem, ale nic nie trafia
do świadomości tak jak spotkanie
z żywym człowiekiem. O swoich doświadczeniach z transplantacją opowiada na spotkaniach ze
Zbigniewem Wojdą pani Krystyna
Rutkowska spod Łowicza. Przed
15 laty przeszła ona szczęśliwie zabieg wszczepienia wątroby.
Pani Krystyna przez kilkadziesiąt minut opowiadała uczniom
o wielu aspektach przeszczepów.
Wspominała o początkach swojej
choroby (marskości wątroby), któkilka Słów o teorii
choć zwyczajowo
przyjęło się używać słów
transplantacja i przeszczep
zamiennie, to, jak mówił
na spotkaniu zbigniew
wojda, gdyby chcieć
się stricte trzymać teorii,
transplantacja dotyczy
narządów unaczynionych
(serce, wątroba, nerki, płuca,
jelita itp.), a przeszczep
pozostałych (szpik kostny,
skóra, włosy itd.).
przeszczepienia dzielimy
na cztery rodzaje:
autogeniczne (przeniesienie
własnej tkanki lub organu
z jednego miejsca
na drugie), izogeniczne
(przeniesienie tkanki lub
narządu między osobnikami
identycznymi genetycznie,
np. jednojajowymi
bliźniętami), allogeniczne
(przeniesienie tkanki lub
narządu między osobnikami
tego samego gatunku, ale
o niejednakowym genotypie)
oraz ksenogeniczne
(przeniesienie tkanki lub
narządu między osobnikami
różnych gatunków, np.
od świni do człowieka).

pani krystyna
przyznała,
że oprócz dozgonnej
wdzięczności wobec
lekarzy, do dziś
pamięta o swoim
dawcy. Modli się
za niego i co roku
zamawia za niego
mszę świętą
w rocznicę śmierci.
Krystyna Rutkowska szczerze
przyznała, że miała wiele obaw
co do operacji. Nie ukrywała, że
bała się czy taki zabieg w jej wieku (była już po 50-tce) pozwoli jej normalnie funkcjonować,
czy już do końca życia pozostanie przykuta do łóżka. Ten fragment był naprawdę bardzo istotny,
gdyż prelegentka podkreśliła, że
wbrew obawom, a zgodnie z tym,
co mówili lekarze (po 15 latach
pani Krystyna pamięta dokładnie
wszystkie nazwiska lekarzy, którzy się nią zajmowali, a nawet godziny, o których z nimi rozmawiała), żyje normalnie, aktywnie. Nie
musi też przestrzegać żadnej specjalnej diety. Jedyną rzeczą, której absolutnie nie może spożywać,
jest... sok grejpfrutowy. Jak się bowiem okazuje, wypłukuje on z organizmu leki immunosupresyjne,
które każdy po przeszczepie musi
brać do końca życia, by narząd nie
został odrzucony.
Pani Krystyna pod koniec swojego wystąpienia przyznała, że
oprócz dozgonnej wdzięczności
wobec lekarzy, do dziś pamięta
o swoim dawcy. Modli się za niego i co roku zamawia za niego
mszę świętą w rocznicę śmierci.
Prelegentka prosiła także młodzież o uważanie na swoje zdrowie, np. unikanie tatuaży czy
przekuwania ciała.
trochę historii
Zbigniew Wojda opowiadał
o wielu aspektach transplantacji.
W krótkiej notce o historii, opowiedział młodzieży, że już w VII-VIII
wieku p.n.e. hinduscy chirurdzy
podobno potrafili rekonstruować
nosy przy pomocy przeszczepienia skóry z policzka. Legendy głoszą, że chińscy chirurdzy potrafili
przeszczepiać organy wewnętrzne
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rej długo nie potrafiono zdiagnozować. Gdy już się to udało, jedynym ratunkiem była transplantacja.
Lekarze dawali pani Krystynie pół
roku życia. Po 4 miesiącach udało
się jej jednak uzyskać wątrobę od
zmarłego 45-letniego mężczyzny
z Wałbrzycha.

Z uczniami KLO spotkali się zbigniew wojda i krystyna rutkowska.

czy też nogi. Zabieg przeszczepienia stopy żołnierzowi, a także
odtworzenia piersi młodej kobiecie, przypisuje się z kolei św. Antoniemu Padewskiemu. Również
święci Kosma i Damian (patroni
chirurgii) mieli według legendy
przeszczepić nogę choremu pobożnemu człowiekowi. Prelegent
wspominał też o biblijnym zapisie
o tym, jak Jezus zrekonstruował
ucho odcięte mieczem rzymskiemu żołnierzowi.
Zbigniew Wojda mówił jednak,
że, biorąc pod uwagę osiągnięcia
nauki, przeszczepy narządów unaczynionych (serca, nerek, wątroby
itp.) stały się możliwe dopiero w
XX wieku. Dopiero w 1902 roku
francuski chirurg Alexis Carrel
opracował technikę zszywania naczyń, tzw. szycie anastomozowe.
Kolejnym milowym krokiem było
wprowadzenie do powszechnego
użytku cyklosporyny – leku przeciwdziałającego odrzuceniu organów. Wcześniej używane leki miały bardzo dużo działań ubocznych.
Pierwszy udany przeszczep narządu miał miejsce w 1954 roku,
kiedy to udała się transplantacja
nerki. Zbigniew Wojda wyjaśnił
przy tym, że transplantacja ta udała
się nieco przypadkowo, bo dawca
był bratem jednojajowym biorcy,
dzięki czemu nie było niezgodności tkankowej (choć nie zdawano sobie sprawy, że niezgodność
może powodować odrzucenie).
każdego
to może spotkać
Zbigniew Wojda uświadamiał
młodzieży, że, tak naprawdę,
każdy może kiedyś potrzebować
przeszczepu. Wątrobę np. można
zniszczyć sobie zjedzeniem trujących grzybów. Czasami potrzebują go nawet aktywni sportowcy,
choć wydawać mogłoby się, że są
okazami zdrowia.
Przeszczepić można w obecnych czasach niemal wszystko:
serce, wątrobę, nerki, płuca, ale
też skórę, rogówkę, jelita, szpik
kostny itd. Najwięcej przeszczepów dotyczy nerek. Co ciekawe,
nie wszczepia się ich w miejsce
chorych, a nieco niżej, bliżej talerza biodrowego.

Jak podkreślał Zbigniew Wojda,
w przypadkach przeszczepów najważniejszy jest czas. W przypadku
serca cały proces powinien trwać
maksymalnie 4 godziny. Przy dzisiejszym postępie medycyny przereklAMA

aspekty prawne
Kwestie transplantacji są regulowane w przepisach prawnych. Polskie przepisy nie dopuszczają np.
zgody na podanie biorcy danych
dawcy i na odwrót. Informacje
ograniczane są do tego, że dawcą
była np. młoda osoba płci żeńskiej
z południa Polski. Jedynie w przypadku szpiku kostnego, po upływie roku, za zgodą dawcy, może
dojść do ujawnienia danych. Jak
tłumaczył Zbigniew Wojda, jest to
powodowane tym, że zdarzały się
przypadki, w których np. rodzina
dawcy potrafiła „prześladować”
biorcę, bo „żył” w nim fragment
bliskiej im osoby.
Najpoważniejsze kwestie prawne dotyczą zgody na oddanie or-
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darowanie swoich
narządów po śmierci
dla ratowania innego
życia jest uznawane
przez kościół jako
przykład tzw. heroizmu
dnia codziennego.
ganów. O ile w przypadku dawcy
żywego podejmuje on świadomą
decyzję, o tyle bardziej skompliowane są te kwestie przy dawcy
zmarłym. Każdy z nas może nosić
przy sobie, np. w portfelu, oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie
swoich organów, ale nie jest to wystarczające. Lekarze czy też konsultanci ds. transplantologii zawsze
pytają też rodzinę o zgodę. Polskie
prawo wprowadza wprawdzie pojęcie domniemanej zgody na oddanie organów, ale w praktyce
rozmowy z rodziną są przeprowadzane. Sprawdza się np. czy zmarły nie zastrzegł sobie jednak sprzeciwu wobec wykorzystania swoich
organów. Osoby, które nie chcą, by
ich organy podarowano komuś innemu, mogą swój sprzeciw wyrazić np. w formie wypełnienia formularza w centralnym rejestrze
sprzeciwów.
Więcej informacji na temat wyrażania zgody bądź sprzeciwu
oraz innych aspektów związanych
z transplantacjami można znaleźć
na stronie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” (www.
poltransplant.org.pl). 
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Raport
Oświadczenia majątkowe | nasz ostatni tegoroczny raport na ten temat

Co zgłosili dyrektorzy szkół
Publikowaliśmy już na łamach naszego tygodnika treść oświadczeń majątkowych, do których składania
zobowiązani są samorządowcy i urzędnicy. Dziś, kończąc już publikację tych oświadczeń na ten rok,
podajemy co zeznali dyrektorzy samorządowych placówek oświatowych w Łowiczu i okolicy.
łowicz
 teresa Sokalska-Lebioda,
dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1, wykazała w oświadczeniu
majątkowym za 2016 rok oszczędności w wysokości 37 tys. zł
(w 2015 roku – 27 tys. zł, w 2014
roku – 23 tys. zł) posiadanie
na prawach małżeńskiej wspólnoty majątkowej domu mieszkalnego o pow. 210 m² o wartości 400
tys. zł, działki o powierzchni 428
m² i wartości 25 tys. zł. W 2016
roku z tytułu zatrudnienia na stanowisku dyrektora osiągnęła dochód w wysokości 76.663,95 zł
(w 2015 roku – 79.010,19 zł,
w roku 2014 – 74.988,81 zł).
Wśród mienia ruchomego
o wartości przekraczającej 10 tys.
zł wykazała posiadanie samochodów: Mitsubishi Lancer z 2010
roku i Citroena C3 z 2008 roku
oraz motocykla Ducati Multistrada z 2003 roku. Wykazała także
zobowiązanie finansowe w postaci kredytu w kwocie 10.026 zł, zaciągniętego na karcie kredytowej.
 Ewa Chudzyńska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2,
nie miała na koniec roku zgromadzonych pieniędzy – podobnie jak
rok wcześniej. We współwłasności posiadała dom o powierzchni
150 m2 o wartości 300 tys. zł oraz
mieszkanie 59 m2 o wartości 120
tys. zł. Z tytułu zatrudnienia w SP
2 osiągnęła dochód 64.645,60 zł.
Ze składników mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys.
zł wymieniła samochód Fiat 500
wyprodukowany w 2007 roku.
Nie posiada zobowiązań finansowych powyżej 10 tys. zł.
 Wioletta Puszcz, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr
3 przy ul. Grunwaldzkiej, nie
miała zgromadzonych pieniędzy
(rok wcześniej wykazała 25 tys.
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zł). Posiadała na własność dom
mieszkalny o pow. 160 m² i wartości 350 tys. zł, oprócz tego nieruchomości o powierzchni 2.200 m²
i wartości 40 tys. zł. W 2016 roku
osiągnęła dochody z tytułu: umowy o pracę na stanowisku dyrektora: 83.865,84 zł (rok wcześniej
83.992,88 zł), z tytułu umów zleceń i o dzieło – 4.440 zł (rok wcześniej tyle samo).
Nie wykazała mienia ruchomego o wartości przekraczającej 10
tys. zł. Wykazała zaś zaciągnięty
wraz z mężem kredyt hipoteczny na budowę domu (w 2007 r.)
w wys. 150 tys. zł, z czego do spłaty pozostało na koniec ubiegłego
roku 125.699,25 zł (stan na koniec
2015 roku: 130.263,96 zł).
 Artur Balik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu, zadeklarował na zakończenie 2016 roku oszczędności
w kwocie 7.000 zł, podczas gdy
rok wcześniej wykazał 245.000
zł oraz 400 euro. W zasób nieruchomości, których jest właścicielem, wszedł dom o powierzchni
100 m2 i wartości 280.000 zł, którego nie miał przed rokiem. Dalej
jest współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 43 m2 i wartości 130.000 zł (współwłasność
w 1/2). Posiada dwie nieruchomości: pierwszą o powierzchni
0,1781 m2 i wartości 20.000 zł oraz
drugą o powierzchni 275 m2 i wartości 7.000 zł (działka rekreacyjna
PZD), których nie miał rok temu.
Dalej posiada samochód Volkswagen Polo rocznik 2003.
W ubiegłym roku wykazał dochody: z tytułu zatrudnienia 79.361,34 zł (rok wcześniej
76.042,56 zł) oraz 20.312,10 zł
z umów zleceń.
 Maria Wojtylak, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 7 – pod

koniec 2016 roku miała zgromadzone 50 tys. zł. Wraz z mężem
posiada mieszkanie o pow. 60,5
m2 warte 242 tys. zł. Cały roczny
dochód pani dyrektor to 85.705,81
zł uzyskane z tytułu zatrudnienia.
Nie deklaruje ona posiadania mienia ruchomego o wartości przekraczającej 10 tys. zł.

z 2005 roku, zaś wśród zobowiązań finansowych kredyt w wysokości 20 tys. zł, z czego do spłaty
pozostało na koniec roku 3.823 zł.

 Magdalena
Karska, dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego,
pod koniec 2016 roku posiadała zgromadzone 24.500 zł. Miała też fundusze inwestycyjne
na kwotę 15.700 zł. We współwłasności małżeńskiej posiada dom
o powierzchni 171 m2, wyceniany
na 250 tys. zł, stojący na działce
o powierzchni 1100 m2, wycenianej na 60 tys. zł. W 2016 roku zarobiła 97.090,64 zł z tytułu umowy o pracę i 1.483,93 zł z innych
źródeł. Jest posiadaczką Forda
Focusa z 2004 roku. Na dzień
31 grudnia miała do spłacenia
40.763,91 franków szwajcarskich
kredytu w PKO BP, zaciągniętego
na budowę domu.

 Mirosława Walczak, dyrektor Gimnazjum nr 2, na koniec roku miała zgromadzone 20
tys. zł (poprzednio 25 tys. zł). Jest
właścicielką mieszkania o pow.
35,62 m², wartości 140 tys. zł, połowy części innego mieszkania
o powierzchni 60 m² i wartości
170 tys. zł oraz garażu 15,81 m2
o wartości 15.830 zł.
Z tytułu zatrudnienia w szkole osiągnęła dochód w wysokości
86.268,72 zł (poprzednie oświadczenie: 81.980,46 zł). Ze składników mienia wymienia też domek
letniskowy na działce rekreacyjnej
i nasadzenia o wartości 11 tys. zł
oraz Toyotę Yaris Dynamic z 2014
roku o wartości 42 tys. zł.
Nie ma zobowiązań finansowych powyżej 10 tys. zł (rok wcześniej spłycała pożyczkę zaciągniętą
na cele mieszkaniowe w kasie zapomogowo-pożyczkowej pracowników szkół i przedszkoli).

Gimnazja
Jolanta urbanek, była dyrektor Gimnazjum nr 1, wykazała w oświadczeniu majątkowym
za 2016 rok: oszczędności w kwocie 3 tys. zł (w 2015 i 2014 roku
wykazywała 2 tys. zł), współwłasność mieszkania własnościowego-spółdzielczego o powierzchni 65,1 m² i wartości 200 tys. zł,
własność garażu samochodowego
o powierzchni 10 m² i wartości 20
tys. zł.
Z tytułu zatrudnienia na stanowisku dyrektora otrzymała wynagrodzenie w wysokości 76.760,94
zł (w 2015 roku – 79.462,95 zł,
w 2014 roku – 77.068 zł).
Wśród mienia ruchomego wymieniła samochód Fiat Panda

Szkoły
ponadgimnazjalne
 Elżbieta Skoneczna, dyrektor I LO w Łowiczu do 31
marca 2017 roku, miała na ten
dzień zgromadzone 5.000 zł (poprzednio 20.000 zł) i 600 funtów
(poprzednio 550 funtów) jako
majątek odrębny. We współwłasności małżeńskiej posiada dom
o powierzchni 250 m2 i wartości
200.000 zł oraz jako majątek odrębny las o powierzchni 4,06 ha
i wartości 60.000 zł. Jest współwłaścicielką działki rekreacyjnej
o powierzchni 700 m2 i wartości
15.000 zł oraz domu będącego
w budowie (na działce 700 m2)
o powierzchni 150 m2 i wartości
200.000 zł. Z tytułu zatrudnienia



uzyskała 25.273.67 zł i świadczenie ZUS – 10.600 zł. Dalej jest posiadaczką samochodów VW New
Beetle z 2003 roku i Toyoty Verso z 2006 roku – oba stanowią
małżeńską wspólność majątkową. Spłaca kredyty w Banku PKO
SA i BPH w wysokości 185.000 zł
(kredyty spłacane na bieżąco).

 Dorota urbańska, dyrektor
II Liceum Ogólnokształcącego (do końca sierpnia 2017), – 31
grudnia 2016 roku miała zgromadzone 27 tys. zł. Jest współwłaścicielką mieszkania o powierzchni
48,16 m2 i wartości wycenianej na
150 tys. zł. W 2016 roku zarobiła
78.052,98 zł z wynagrodzenia za
pracę w liceum. Dyrektor Urbańska jest też właścicielką Forda Focusa z 2008 roku.

Dariusz Żywicki, dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, miał zgromadzone 2.800 zł (poprzednio 2.500
zł) oraz papiery wartościowe na
kwotę 13 tys. zł (tak samo jak rok
wcześniej). Posiadał we współwłasności dom o powierzchni 120
m2, o wartości 200 tys. zł. Inne nieruchomości: 0,23 ha o wartości 10
tys. zł (współwłasność). Z tytułu
umowy o pracę w ZSP 1 uzyskał
dochód w wysokości 90.457,27
zł (rok wcześniej 88.278,08 zł),
umowy zlecenia: 5.538,40 zł (poprzednio: 12.537,60 zł). Posiadał
we współwłasności Opla Vectrę
z 2007 roku oraz Nissana Qashqai
z 2014 roku. Nie miał zobowiązań
finansowych.


 Maria Laska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na Blichu, wykazała posiadanie oszczędności
w kwocie 4,5 tys. zł (w 2015 roku
– 109 tys. zł, w 2014 roku 27.200
zł), mieszkania o powierzchni
53 m² i wartości 160 tys. zł oraz
posiadanie udziału we własności trzech nieruchomości: działki
o pow. 7400 m², lokalu mieszkalnego o pow. 224,61 m² i lokalu

o powierzchni 118,16 m², o łącznej
wartości 256 tys. zł.
W 2016 roku wynagrodzenie z tytułu pełnionych obowiązków dyrektora szkoły wyniosło 83.449,06 zł (w 205 roku
– 84.067,06 zł, w 2014 roku
– 80.225,19 zł) oraz z tytułu wynajmu lokalu 36.458 zł. Wśród
mienia ruchomego wymieniła posiadanie samochodów: Daihatsu
Sirion z 2005 roku – na prawach
własności odrębnej i Peugeot 508
z 2012 roku – na prawach współwłasności. Oprócz tego wśród zobowiązań finansowych wymieniła
posiadanie do spłaty 28.190,48 zł
z kredytu opiewającego na 47.800
zł zaciągniętego w BZ WBK oraz
78.353,18 z 83.640 zł, zaciągniętego także w BZ WBK.

 Mirosław Kret, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu (od września 2016), pod koniec 2016 roku
miał zgromadzone 3.000 zł i 625
dolarów amerykańskich. Wraz
z żoną ma dom o powierzchni
120 m2 wart 230 tys. zł, mieszkanie o powierzchni 51,75 zł o wartości 150 tys. zł oraz działkę o powierzchni 2300 m2 wartą 60 tys.
zł. W 2016 roku zarobił: 32.406,
21 zł wynagrodzenia z ZSP nr 2
w Łowiczu, 32,035,34 zł z ZSP nr
3, 1.250 zł diety z Łowickiej Grupy Rybackiej, 1.361,60 zł ze szkół
Cosinus, 1.920 zł z SKK Łódź,
1.436,80 zł ze Szkoły Żak, 508
zł ze szkoły ZDZ oraz 993,60 zł
z Fundacji Equamp. Jest współwłaścicielem Volkswagena Golfa
z 2007 roku i Toyoty z 2007 roku.
 Ewa Bury, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 4 w Łowiczu, w oświadczeniu złożonym 1 lutego 2017 roku
w związku z objęciem stanowiska
dyrektorskiego (poprzednio była
p.o. dyrektora) wykazała oszczędności w wysokości 93.000 zł. Posiada mieszkanie o powierzchni 37,94 m2 i wartości 120.000 zł
oraz garaż murowany własnościo-
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wy o powierzchni 15,1 m2 i wartości 19.500 zł. Z tytułu zatrudnienia w ZSP 4 na dzień 1 lutego
2017 roku wykazała 5.511,10 zł.
W poprzednim oświadczeniu deklarowała, że w okresie od początku 2016 roku do 31 sierpnia 2016
roku uzyskała dochód w wysokości 47.455,93 zł. Posiada samochód Volkswagen Golf z 2011
roku. Nie wykazała zobowiązań
finansowych powyżej 10.000 zł.
 tadeusz Żaczek, dyrektor Centrum Kształcenia ustawicznego w Łowiczu – 31 grudnia 2016 roku miał zgromadzone
173.811 zł. We współwłasności
małżeńskiej posiada mieszkania:
o powierzchni 73 m2 wyceniane
na 220.000 zł i 36 m2 wyceniane na 110.000 zł. Jest właścicielem gospodarstwa ogólnorolnego
o powierzchni 3,59 ha, z zabudowaniami. W 2016 roku uzyskał
2178,69 zł płatności bezpośredniej do gruntów rolnych. Zarobił 70.100,08 zł wynagrodzenia
ze stosunku pracy i otrzymał 125
zł tytułem praw autorskich. Jest
współwłaścicielem Volkswagena
Polo z 2007 roku.
 Dorota
Dziekanowska,
była dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, wykazała oszczędności zgromadzone w kwocie 48
tys. zł (w 2015 roku – 125 tys. zł,
w 2014 roku – 113 tys. zł, w 2013
– 105 tys. zł). Wykazała posiadanie mieszkania o powierzchni 25
m² i wartości 80 tys. zł oraz 27 m²
o wartości 100 tys. zł (to nowość
w porównaniu z oświadczeniem
z 2016 roku), działki o powierzchni 543 m² z pomieszczeniem gospodarczym o wartości ok. 100
tys. zł, na prawie współwłasności.
Z tytułu zatrudnienia w szkole
otrzymała wynagrodzenie w kwocie 70. 590,33 zł (w 2015 roku
– 67.487 zł, w 2014 roku – 69.655
zł, w 2013 roku – 69.168 zł, rok
wcześniej – 64.659 zł). Wśród
mienia ruchomego wykazała posiadanie samochodu osobowego
Peugeot 207 z 2008 roku o wartości 11 tys. zł. Nie wykazała zobowiązań finansowych o wartości
przekraczającej 10 tys. zł.

Gmina bielawy
Wojciech Baleja, dyrektor Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Bielawach, w oświadczeniu za rok
2016 uwzględnił posiadanie 10
tys. zł oszczędności, czyli o 20
tys. zł mniej niż rok wcześniej. We
współwłasności małżeńskiej ma
dom o pow. 120 m2 o wartości 200
tys. zł oraz gospodarstwo rolne
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o pow. 4,2 ha i wartości 120 tys.
zł. Z dzierżawy tego gospodarstwa
w minionym roku osiągnął 2 tys.
zł dochodu.
Z tytułu zatrudnienia zarobił
63.098,27 zł brutto, a 10.023,39
zł przyniosły mu diety radnego rady miejskiej w Głownie.
W swoim oświadczeniu uwzględnił też wpływy z programu „Rodzinna 500+” w kwocie 9.000 zł.
Jako składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł
dyrektor wymienia Dacię Lodgy
z 2016 r. o wartości 50 tys. zł
i Peugeota 207 z 2011 r. wartości
17 tys. zł – obydwa samochody
we współwłasności małżeńskiej.
Wojciech Baleja spłaca kredyt hipoteczny na dom, do spłaty pozostało 33.910 CHF.
 Elżbieta
Czubatka, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Oszkowicach, w małżeńskiej wspólnocie majątkowej
ma 94.117 zł oszczędności, dom
o pow. 120 m2 i wartości 250 tys. zł
oraz 1000-metrową działkę o wartości 7 tys. zł. W jednej czwartej
jest też właścicielką gospodarstwa
rolnego o pow. 6,785 ha i wartości
200 tys. zł, które w 2016 r. przyniosło jej 15 tys. zł przychodu i 9.5
tys. zł dochodu. Z tytułu zatrudnienia w 2016 r. pani dyrektor zarobiła 74.615,98 zł. Jako składniki
mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł wymienia samochód osobowy Mitsubishi ASX
z 2014 r. (we współwłasności małżeńskiej). Nie jest obciążona kredytami.
 Wiesława Kotecka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielawach, w swoim oświadczeniu majątkowym nie uwzględniła
żadnych oszczędności w walucie
polskiej ani obcej. Jest współwłaścicielką domu o pow. 225 m2
i wartości 210 tys. zł oraz gospodarstwa rolnego o pow. 1,03 ha,
z którego ubiegłoroczny przychód
wniósł 7 tys. zł, a dochód 5 tys.
Z tytułu zatrudnienia pani dyrektor w 2016 r. zarobiła 75.034,83 zł.
Jako składniki mienia ruchomego o wartości pow. 10 tys. zł Wiesława Kotecka wymienia dwa samochody osobowe Dacię Duster
z 2012 r. i Opla Vectrę z 2009 r.
Spłaca kredyt obrotowy na działalność gospodarczą męża w wysokości 250 tys. zł oraz 20 tys. zł
kredytu na zakup samochodu.
 Barbara Pawlaczyk, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobocie, w swoim
oświadczeniu majątkowym za rok
2016 napisała, że jest właścicielką domu o pow. 190 m2 i warto-

ści 332 tys. zł oraz gospodarstwa
rolnego o pow. 22,64 ha i wartości 890 tys. zł, a także gruntów
o pow. 0,83 ha i 5,08 ha, wypuszczonych w dzierżawę. W 2016 r.
przychód z gospodarstwa rolnego wyniósł 220 tys. zł, a dochód
36 tys. zł. Pani dyrektor deklaruje
jeszcze posiadanie domu mieszkalnego z zabudowaniami gospodarskimi (oborą, stodołą) na działce o pow. 0,29 ha i o wartości 211
tys. zł. W swoim oświadczeniu
majątkowym uwzględnia udziały
męża w OSM Łowicz o wartości
53.747,90 zł. Przychody Barbary
Pawlaczyk z tytułu zatrudnienia
w 2016 roku wyniosły 76.785,02
zł, a dochody 75.116,30 zł.
Jako składniki majątkowe
o wartości powyżej 10 tys. zł wymieniła: prasę New Holand z 2009
r., wóz paszowy Kuhn z 2010 r.,
ciągniki rolnicze MT282 z 1997 r.
oraz Fendt 311, a także samochód
osobowy Hundai Tucson wart 25
tys. zł. Na koniec minionego roku
pani dyrektor była obciążona spłatą kredytu odnawialnego w wys.
30 tys. zł oraz kredytu inwestycyjnego na budynek inwentarski
w wys. 60.870 zł.
Gmina bolimów
Małgorzata
Ciężarek,
dyrektor Szkoły Podstawowej
w Bolimowie, na koniec 2014
roku posiadała zgromadzone
oszczędności w kwocie ok. 25
tys. zł (w 2015 roku – 45 tys. zł,
w 2014 roku – 50 tys. zł, w 2013
– 65 tys. zł). W oświadczeniu majątkowym wykazała posiadanie
na własność domu mieszkalnego
o powierzchni 80 m² i wartości
120 tys. zł (w 2015 roku wartość
była o 20 zł mniej) oraz budynku
gospodarczego o powierzchni 50
m² o wartości 10 tys. zł.
Z tytułu zatrudnienia w szkole osiągnęła dochód w wysokości 74.275,30 zł (w 2015
roku – 85.044 zł, w 2014 roku
– 65.014,64 zł, w 2013 – 65.492
tys. zł, rok wcześniej – 66.473 zł).
Wśród mienia ruchomego wykazała posiadanie samochodu osobowego Fiat 500 z 2008 roku.
W punkcie dotyczącym zobowiązań pieniężnych dyrektor wykazała 14 tys. zł, które pożyczyła
w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Łowiczu).


 Agnieszka
Osicka, była
dyrektor Gimnazjum w Bolimowie, wykazała oszczędności
w wysokości 165 tys. zł (w 2015 r.
– 130 tys. zł, w 2014 r. – 110 tys. zł,
w 2013 – 155 tys. zł), stanowiące
majątek wspólny. Na tych samych
zasadach wykazała posiadanie

domu mieszkalnego o pow. 150
m² i wartości 150 tys. zł, gospodarstwa rolnego o pow. 3,68 ha i wartości 80 tys. zł, z którego osiągnęła
dochód w wysokości 5 tys. zł.
W 2015 roku osiągnęła wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia
w szkole w wysokości 67.977,38
zł (w 2015 roku – 69.601 zł,
w 2014 roku – 66.660,77 zł,
w 2013 – 68.453,82 zł, rok wcześniej – 61.629,52 zł) dodatkowo
otrzymała 653,80 zł (w 2015 roku
– 816 zł, w 2014 roku – 1.084,80
zł, w 2013 – 1.039,20 zł) z tytułu
pracy w komisji.
Wśród mienia ruchomego wykazała posiadanie Toyoty Corolli z 2009 roku o wartości 40 tys.
zł oraz Toyoty Auris o wartości 30
tys. zł. Nie wykazała posiadania
zobowiązań finansowych powyżej
kwoty 10 tys. zł.
Gmina Chąśno
Dorota Osowska, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Błędowie, pod koniec 2016 roku miała
zgromadzone 142.228 zł. Posiada
dom o powierzchni 137 m2 warty
250 tys. zł, znajdujący się na działce o powierzchni 639 m2 wartej
45 tys. zł. Ma też wydzierżawioną nieodpłatnie część gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,66
ha o wartości 15 tys. zł. Osiągnęła 1.280 zł dochodu z wynajmu
mieszkania. Z tytułu zatrudnienia
otrzymała 76.326,12 zł. Jest właścicielką Dacii Sandero z 2004
roku wartej 25 tys. zł. Do spłacenia na koniec roku miała 32.590 zł
kredytu hipotecznego oraz 3.060
zł kredytu gotówkowego.
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nia o powierzchni 77 mkw., wycenionego przez nią na 60 tys.
zł. Państwo Felczyńscy posiadają także gospodarstwo rolne z budynkami gospodarczymi i częścią
mieszkalną o łącznej powierzchni
16,44 ha, wycenione na 40 tys. zł
(nie przyniosło ono żadnych dochodów) oraz garaż 30/218 z powierzchni 397 mkw., warty 5 tys.
zł.
Z tytułu zatrudnienia Stanisława Felczyńska zarobiła w 2016
roku 107.758,24 zł. Małżonkowie posiadają Peugeota 206
z 2002 roku. Dyrektor nie wykazała w oświadczeniu kredytów
ani pożyczek na przekraczających
kwotę 10 tys. zł.

tułu pracy osiągnął dochód w wysokości 98.116,31 zł (poprzednio
91.557,66 zł), prowadzenia działalności gospodarczej – 11.002,17 zł
(poprzednio 11.602,14 zł), ryczałt
przewodniczącego Rady Gminy
w Kiernozi – 6.400 zł (rok wcześniej 9.600 zł), prawa autorskie
i inne prace: 1.899,45 zł. Posiada
Nissana Juke z 2015 r.
W banku BZ WBK ma zaciągnięty kredyt hipoteczny
– 164.503,68 zł (rok wcześniej
wykazał 174.514,03 zł), kredyt gotówkowy w BZ WBK – 34.930,86
zł (poprzednio: 40.536,91 zł),
Bank Spółdzielczy w Gostyninie – 34.394,12 zł (poprzednio:
36.869 zł).


Marzena
Sadowska
(w 2016 roku dyrektor Gimnazjum Publicznego w Domaniewicach, od września 2017
roku dyrektor Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Domaniewicach). Nie
wykazała żadnych oszczędności.
Wpisała w oświadczeniu dom
o powierzchni 220 mkw., bez tytułu prawnego, którego wartości
nie podaje. Z tytułu zatrudnienia
w gimnazjum zarobiła 75.693,71
zł. Wraz z mężem posiada Peugeota 307 z 2004 roku. Nie spłaca
kredytów ani pożyczek na kwotę
powyżej 10 tys. zł.

 Elżbieta
Krystecka, dyrektor Gimnazjum w Kiernozi,
miała zgromadzone 73.300 zł (poprzednio wykazała 46.732 zł). Posiada dom o powierzchni 148 m2
o wartości 160 tys. zł (małżeńska
wspólnota majątkowa), mieszkanie o powierzchni 54,86 m2 i wartości 50 tys. zł (majątek odrębny), gospodarstwo ogólnorolne
o powierzchni 11,07 ha i wartości
261 tys. zł z domem, budynkiem
inwentarskim, garażem (majątek
odrębny). Z tytułu prowadzenia
gospodarstwa uzyskała 10 tys. zł
(poprzednio 9,5 tys. zł) przychodu, 4 tys. zł dochodu (rok wcześniej: 3 tys. zł dochodu). Inne
nieruchomości: działka 0,56 ha
o wartości 81 tys. zł (współwłasność).
Z tytułu wynagrodzenia za
pracę uzyskała dochód w wysokości 76.307,35 zł (poprzednio
71.558,09 zł), świadczenie ZUS
– zasiłek: 1.143,10 zł. Posiadała we współwłasności samochód
osobowy Opel Astra, rok produkcji 2009 oraz również we współwłasności samochód Volkswagen Golf wyprodukowany w 2013
roku. Wśród zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł
nic nie wykazała.

 Maria Katarzyna Rokicka,
dyrektor Szkoły Podstawowej
w Mastkach, pod koniec roku
miała zgromadzone 56 tys. zł.
Ma mieszkanie o powierzchni 48
m2 warte 150 tys. zł oraz mieszkanie o powierzchni 36 m2 warte
110 tys. zł. Z wynajmu osiągnęła
dochód w wysokości 2.472,31 zł.
Z tytułu umowy o pracę zarobiła
75.841,16 zł. Posiada Skodę Fabię
z 2011 roku.

 Bogumiła Spychała (dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Skaratkach). Wykazała wolne środki
w kwocie 13.507 zł. Wraz z mężem posiada dom o powierzchni
103,16 mkw., wart 50 tys. zł oraz
działkę o powierzchni 700 mkw.,
wycenioną na 14 tys. zł. Państwo
Spychalscy posiadają także warte 130,5 tys. zł mieszkanie o powierzchni 37,60 mkw. Z tytułu zatrudnienia dyrektor zarobiła
w 2016 roku 63.400,16 zł. Nie wykazała mienia ruchomego o wartości przewyższającej 10 tys. zł.
Ma do spłacenia 7 tys. zł z 20 tys.
zł zaciągniętych z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Gmina Domaniewice
 Stanisława
Felczyńska
(w 2016 roku dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Domaniewicach,
od maja 2017 roku dyrektor
Przedszkola Samorządowego
w Domaniewicach) w oświadczeniu wykazała zgromadzone
na koniec roku 78.812 zł wolnych
środków, stanowiących małżeńską wspólnotę majątkową. Wraz
z mężem jest właścicielką domu
o powierzchni 42 mkw., wartego około 20 tys. zł oraz mieszka-

Gmina kiernozia
Marek Radaszkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kiernozi, nie wykazał posiadania żadnych pieniędzy na koniec
roku – tak samo rok wcześniej. Jest
współwłaścicielem domu o powierzchni 120 m² o wartości 300
tys. zł i mieszkania o powierzchni 35,5 m² o wartości 140 tys. zł
oraz 1/2 mieszkania o pow. 32 m2
o wartości 107 tys. zł. Jest również współwłaścicielem 2 działek
budowlanych o wartościach 150
i 230 tys. zł (współwłasność). Z ty

 Dorota Zielińska, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Kiernozi, miała zgromadzone w małżeńskiej
wspólności majątkowej 63 tys. zł
(poprzednio 198 tys. zł). Posiadała spółdzielcze mieszkanie własnościowe o powierzchni 74 m2
i wartości 130 tys. zł. Z tytułu
pracy w MOS uzyskała dochód
w wysokości 82.806,28 zł (poprzednio: 85.444,06 zł), nagroda Media Markt: 160 zł. Posiadała samochód Dacia Sandero
z 2011 roku o deklarowanej wartości 15.700 zł (poprzednio: 16.700
zł). Rok temu wykazała też posiadanie dwóch pożyczek z Za
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kładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę
11,5 tys. zł.
Gmina kocierzew Płd.
W gminie Kocierzew Płd.
funkcjonują następujące placówki
oświatowe: Zespół Szkół Publicznych w Kocierzewie Płd., Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszewie oraz Szkoła Podstawowa
w Gągolinie Płd. Tylko szkoła
w Kocierzewie jest jednostką organizacyjną gminy i tylko jej dyrektor jest zobowiązana do składania oświadczenia majątkowego.
 Jolanta Kowalik, dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych
w Kocierzewie Płd., wykazała oszczędności w kwocie 7.000
zł (dokładnie tyle, ile poprzednio). Posiada we współwłasności dom o powierzchni 114 m2
i wartości 150.000 zł. Z tytułu
zatrudnienia w szkole uzyskała
w 2016 roku 99.114,31 zł, podczas
gdy jej zarobki za 2015 rok wynosiły 87.055,64 zł, a za 2014 rok
88.453,71 zł. Posiada samochód
Toyota Corolla.

Gmina łowicz
Jednostkami organizacyjnymi
gminy Łowicz są szkoła w Dąbkowicach, Zielkowicach i Popowie oraz do niedawna gimnazjum
w Popowie (zostało zlikwidowane
na skutek reformy). Ich dyrektorzy są zobowiązani do składania
oświadczeń majątkowych. Na terenie gminy Łowicz działają jeszcze szkoły podstawowe w Jamnie,
Wygodzie i Niedźwiadzie, które
są prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, ale ich dyrektor nie musi składać oświadczenia
majątkowego.
Bożena Słomska, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Zielkowicach, ma zgromadzone oszczędności w kwocie 12.000
zł, zaś w roku ubiegłym było to
15.000 zł. Jest właścicielką domu
o powierzchni 180 m2 i wartości
150.000 zł oraz współwłaścicielką działki o powierzchni 1.016 m2
i wartości 12.000 zł. W roku 2016
roku uzyskała z tytułu zatrudnienia 72.210,66 zł oraz 1.440 zł z tytułu umowy zlecenia, zaś w 2015
roku uzyskała z tytułu zatrudnienia
70.931,38 zł oraz 5.152 zł z tytułu
umowy zlecenia. Posiada samochód osobowy Volvo V50 z 2011 r.


 Grażyna Sobieszek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Popowie, ma zgromadzone 150.000
zł oszczędności, podczas gdy
rok wcześniej wykazała 140.000
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zł oszczędności. W małżeńskiej
wspólności majątkowej posiada
dom o powierzchni 175 m2 i wartości 280.000 zł oraz działki o powierzchni 1.000 m2 oraz 1.292
m2, których wartość wynosi odpowiednio 80.000 zł i 129.280 zł.
Z tytułu zatrudnienia w Szkole
Podstawowej w Popowie w 2016
roku uzyskała 85.963,02 zł oraz
1.440 zł z tytułu realizacji umowy
zlecenia, zaś w 2015 roku uzyskała 79.193,73 zł z tytułu zatrudnienia oraz 4.784 zł z tytułu realizacji
umowy zlecenia. Wraz z mężem
posiadają samochód Ford Focus
z 2012 roku o wartości 35.000 zł.
 Jacek Stelmaszewski, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dąbkowicach, nie wykazał
zgromadzonych
oszczędności.
Posiada dom o powierzchni 88,42
m2 i wartości 200.000 zł, działkę o powierzchni 0,75 ha gruntu
i wartości 75.000 zł i budynek gospodarczy o powierzchni 22,04
m2 i wartości 20.000 zł. Jest także współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 38 m2 i wartości 100.000 zł oraz samochodu
osobowego Kia Picanto z 2011
roku o wartości 18.000 zł. Z tytułu zatrudnienia w szkole Podstawowej w Dąbkowicach uzyskał
69.793,91 zł, zaś w roku poprzednim 78.344,74 zł. Do spłacenia ma
36.209 zł kredytu hipotecznego
w banku PKO S.A., zaciągniętego
na budowę budynku mieszkalnego (zabezpieczenie hipoteką) oraz
40.398 zł pożyczki gotówkowej
w Banku PKO SA, zaciągniętej na
pokrycie kosztów leczenia matki.
 Anna Wysocka, dyrektor
Gimnazjum w Popowie (do
końca roku szkolnego 2016/2017),
zaoszczędziła 22.597,63 zł, zaś rok
temu miała 14.985 zł. We współwłasności małżeńskiej posiada
dom o powierzchni 240 m2 i wartości 300.000 zł oraz gospodarstwo rolne z zabudową murowaną
o powierzchni 6,32 ha i wartości
około 150.000 zł. Z tytułu nawiązanego stosunku pracy uzyskała
dochód 93.332,94 zł oraz 1.155,84
zł z umowy zlecenia, zaś rok wcześniej uzyskała 87.673,99 zł jako
wynagrodzenie za pracę, 1.955,84
zł z umowy zlecenia oraz 228,69 zł
innych dochodów. Posiada samochód Opel Zafira z 2006 r.

Gmina łyszkowice
Małgorzata Zielińska, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Łyszkowicach, nie miała pod
koniec 2016 roku zgromadzonych oszczędności. W małżeńskiej wspólnocie majątkowej posiada dom o powierzchni 120 m2


warty 300 tys. zł oraz działki o powierzchni 0,28 ha, 0,48 ha, 0,71 ha
i 0,73 ha, warte odpowiednio: 78
tys. zł, 20 tys. zł, 30 tys. zł i 30 tys.
zł. Zarobiła 90.307,83 zł w ZSP
w Łyszkowicach oraz 13.916 zł
w LO Bakałarz. Posiada Toyotę
Corollę Verso z 2004 roku oraz
Nissana Qashquai z 2007 roku.
Do spłacenia miała na koniec roku
20 tys. zł pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej.
 Elżbieta Karwowska, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Stachlewie (do końca sierpnia 2017 roku), nie posiadała
na koniec 2016 roku oszczędności
w walucie. Ma dom o powierzchni 56 m2 wyceniany na 130 tys.
zł oraz zabudowaną działkę o powierzchni 569 m2, wartą 10 tys.
zł. Z umowy o pracę osiągnęła
45.445,57 zł oraz 8374,56 zł zasiłku ZUS. Posiada osobowego Opla
Astrę. Na koniec roku 2016 miała
do spłaty dwie pożyczki – 26.672
zł oraz 20 tys. zł.

Grażyna Pokora, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Seligowie, na koniec roku miała zgromadzone 30.060,06 zł. Posiada dom o powierzchni 115 m2
wart 150 tys. zł oraz gospodarstwo rolne o powierzchni 24,47
ha wyceniane na 150 tys. zł. Jest
w nim obora, stodoła i budynek
inwentarski. Z tego gospodarstwa
osiągnęła przychód w wysokości 106.851,66 zł i dochód 48 tys.
zł. Za pracę w szkole otrzymała 77.406,95 zł. Posiada Audi A4
z 1996 roku i, we współwłasności,
Volkswagena Passata z 2002 roku.


 Maria
Masiak, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Kalenicach, nie miała na koniec roku
2016 oszczędności w walucie. We
współwłasności z mężem ma dom
o powierzchni 150 m2 warty 350
tys. zł. Dom ten stoi na działce
o powierzchni 599 m2 wycenianej na 10 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia otrzymała 80.473,34 zł. Jest
współwłaścicielką Renault Scenic z 2003 roku wartego 10 tys. zł.
Na koniec roku miała do spłaty
wraz z mężem 156 tys. zł kredytu
hipotecznego.

Gmina nieborów
Ewa Zabrzewska, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Bobrownikach, wykazała
w oświadczeniu majątkowym za
2016 rok oszczędności w kwocie
6 tys. zł (w 2015 roku – 16 tys. zł,
w 2014 – 25 tys. zł), posiadanie
domu mieszkalnego o pow. 140
m² i wartości 150 tys. zł oraz budynku gospodarczego znajdują

cego się na działce o pow. 900 m²
i wartości 60 tys. zł.
Wśród dochodów wykazała: z tytułu zatrudnienia w szkole – 77.072,08 zł (w 2015 roku
– 83.264 zł, w 2014 – 79.491 zł),
z tytułu renty rodzinnej – 1.778,72
zł (w 2015 roku – 10.600 zł,
w 2014 roku – 9.449 zł), ponadto 1.609,89 zł z tytułu działalności wykonywanej osobiście (w
2015 roku – 4.036 zł, w 2014 roku
– 2.052 zł).
Nie wykazała zobowiązań pieniężnych powyżej 10 tys. zł, wykazała zaś w oświadczeniu posiadanie samochodu osobowego
Volkswagen Polo z 2002 roku.
 Marzena
Malangiewicz,
dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Nieborowie,
nie posiadała oszczędności, posiadała za to dom o powierzchni
75 m² i wartości 150 tys. zł na prawach umowy użyczenia, mieszkanie o powierzchni 33 m² i wartości
130 tys. zł we wspólnocie mieszkaniowej. W 2016 roku z tytułu
wynagrodzenia za pracę otrzymała wynagrodzenie w wysokości
75.925,85 zł (w 2015 roku – 87.633
zł, w 2014 roku – 78.091,37 zł,
w 2013 – 79.884 zł, w 2012 – 72.
534,01 zł), dodatkowo z najmu lokali otrzymała przychód 5.406 zł
(podobnie rok wcześniej).
Wśród mienia ruchomego wykazała samochody osobowe: Opel
Astra z 2001 roku o wartości 3 tys.
zł i Fiat Grande Punto z 2007 roku
o wartości 9 tys. zł. Na koniec
roku jej zobowiązania kredytowe
wynosiły 54 tys. zł (w 2015 roku
– 61 tys. zł) z tytułu spłaty zaciągniętego w łowickim oddziale Pekao SA kredytu mieszkaniowego
na kwotę 100 tys. zł.
 urszula Jurkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mysłakowie, wykazała oszczędności – 3 tys. zł. (w 2015 roku – 4 tys.
zł, w 2014 roku – 3 tys. zł w 2013
– 13.5 tys. zł), wykazała posiadanie nieruchomości: domu mieszkalnego o powierzchni 220 m²
i wartości 180 tys. zł, gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,12
ha z zabudową zagrodową o wartości 12 tys. zł, posiadanie działek
o pow. 1.247 m² i wartości 35 tys.
zł i 1,55 ha o wartości 15 tys. zł.
Z tytułu wynagrodzenia za pracę stanowisku dyrektora uzyskała
dochód w wysokości 83.665,45
zł (w 2015 roku – 83.908 zł,
w 2014 roku – 82.516,20 zł
w 2013 – 86.328,38 zł, w 2012
– 74.254,59 zł). Posiadała samochód osobowy Opel Zafira z 2006
roku oraz Chevrolet Spark z 2012
roku. Wykazała posiadanie kredy-

tu remontowego w wysokości 40
tys. zł. (w 2015 roku także 40 tys.
zł, w 2014 roku – 35 tys. zł, w 2013
– 21.555 zł).
 Bolesław
Kowalski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku, wykazał
w oświadczeniu zgromadzone
oszczędności w wysokości 20 tys.
zł (rok wcześniej dyrektor podał identyczną kwotę). Wykazał
współwłasność domu mieszkalnego o pow. 150 m² i wartości 170
tys. zł oraz działki o powierzchni
1.700 m² i wartości 50 tys. zł.
Z tytułu zatrudnienia osiągnął
dochód w wysokości 78.842,18
zł (w 2015 roku – 99.688 zł,
w 2014 roku – 85.793,90 zł,
w 2013 – 83.591,90 zł, rok wcześniej – 74.366 zł). Wśród mienia
ruchomego wymienił samochód
Volkswagen Polo z 2004 roku
o wartości 10 tys. zł Nie wykazał
zobowiązań pieniężnych powyżej
10 tys. zł.
 teresa Wojenka, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Bełchowie, nie posiadała oszczędności, wykazała współwłasność
majątkową domu mieszkalnego
o powierzchni 90 m² i wartości 90
tys. zł. oraz działek: o powierzchni 413 m² i 0,1 h oraz własności
działki o pow. 1,62 h, o łącznej
wartości 41 tys. zł.
Wykazała dochody: z tytułu
pełnionych obowiązków dyrektora szkoły – 87.337,69 zł (w 2015
roku – 90.016 zł, w 2014 roku
– 83.180,35 zł, w 2013 – 85.200
zł, rok wcześniej – 88.649,11 zł)
i zysku osiągniętego z najmu:
8.336,50 zł (w 2015 roku – 8.222
zł, w 2014 roku – 8.337,92 zł,
w 2013 – 8.394,60 zł, rok wcześniej
7.832 zł), oprócz tego 783,26 zł
(w 2015 roku – 4.104 zł, w 2014
roku – 1.538, 56 zł) z tytułu działalności wykonywanej osobiście.
Łącznie dochody dyrektor
Wojenki wyniosły 96.457,45 zł
(w 2015 roku – 102.344 zł,
w 2014 roku – 93.826,83 zł,
w 2013 – 93.595,03 zł, rok wcześniej – 97.360 zł).
Nie wykazała posiadania mienia
ruchomego ani zobowiązań kredytowych przekraczających 10 tys. zł.
 teresa Multan, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Bednarach, wykazała oszczędności
w wysokości 20.740,27 zł (w 2015
roku – 19.820 zł, w 2014 roku
– 13.069,32 zł). Wykazała posiadanie na prawach współwłasności z mężem domu mieszkalnego
o pow. 100 m² i wartości 50 tys.
zł, gospodarstwa rolnego o pow.
1,1973 ha o wartości 25 tys. zł,

w którym znajduje się zabudowa
murowana, działki o pow. 390 m²
z domem letniskowym o pow. 35
m² i wartości 20 tys. zł.
Wykazała dochody w wysokości: 76.486,52 zł (w 2015 roku
– 74.906 zł, w 2014 r. – 76.627,65
zł, w 2013 – 77.638,56 zł, rok
wcześniej – 75.066,77 zł) z tytułu zatrudnienia w szkole, 778,49
zł (w 2015 roku – 2.381 zł, w 2014
roku – 1.930,56 zł) z tytułu umów
o dzieło. Mąż zaś zarobił 13.603,86
zł (w 2015 roku – 13.281 zł,
w 2014 r. – 12.725,04 zł, w roku
2013 – 17.976,42 zł, rok wcześniej
11.536,91 zł). Wśród mienia ruchomego nie wykazała żadnych pojazdów, w roku 2013 w rubryce tej
znalazła się informacja o samochodzie Mitsubishi Space Star z 1998
roku o wartości 10 tys. zł. Nie wykazała zobowiązań kredytowych
powyżej 10 tys. zł.
 Włodzimierz Gratys, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Kompinie, wykazał oszczędności
w kwocie 20 tys. zł. (w 2015 roku
– 5 tys. zł, w 2014 r. – 20 tys. zł,
w 2013 – 38 tys. zł), posiadanie
domu mieszkalnego o powierzchni
90 m² i wartości 150 tys. zł (w 2014
r. – 100 tys. zł, rok wcześniej – 60
tys zł), gospodarstwa rolnego o powierzchni 5,2 ha o wartości 150 tys.
zł, z którego nie osiągnął dochodu.
Jego dochód z tytułu zatrudnienia w szkole wyniósł 72.671,14
zł (w 2015 roku – 72.644 zł,
w 2014 roku – 71.776,04 zł,
w 2013 – 70.315,94 zł, rok wcześniej – 69.039,80 zł). Wykazał
mienie ruchome w postaci samochodów osobowych Ford Mondeo
z 2003 roku o wartości 10,2 tys. zł,
Volkswagena Passata z 2002 roku
o wartości 10,1 tys. zł, ciągnika
rolniczego C-330M z 1990 roku
i wartości 12 tys. zł. Nie wykazał
zobowiązania finansowego.

Grażyna
Aleksandrowicz, dyrektor Gimnazjum
nr 2 w Dzierzgówku, wykazała oszczędności w wysokości
132.794,75 zł (w 2015 r. – 116.681
zł, w 2014 r. – 129.451,97 zł,
w 2013 – 133.018,12 zł), posiadanie tytułu własności domu mieszkalnego o pow. 160 m² o wartości
130 tys. zł, gospodarstwa rolniczego o pow. 5,6 ha o wartości 46 tys.
zł, z którego nie osiągnęła dochodu.
Z tytułu zatrudnienia w szkole uzyskała 97.645,41 zł (w 2015
roku 83.505 zł, w 2014 roku
– 78.678,68 zł, w 2014 – 75.798,77
zł, a rok wcześniej – 67.810,44 zł).
Wykazała posiadanie samochodu
osobowego Toyota Corolla z 2008
roku, nie wykazała zobowiązań
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 Katarzyna Helena Rogalska, dyrektor Szkoły Podstawowe w Osmolinie, nie miała zgromadzonych oszczędności
– tak samo jak rok wcześniej. Posiadała we współwłasności dom
o powierzchni 94 m² o wartości
150 tys. zł. Inne nieruchomości:
4/16 nieruchomości o powierzchni
12,9 ha o wartości 30 tys. zł (współwłasność). Z tytułu pracy osiągnęła dochód brutto w wysokości
80.980,57 zł (poprzednie oświadczenie: 80.874,04 zł), działalność
wykonywana osobiście: 3.808 zł
(poprzednio: 1.917,60 zł). Wśród
zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł wymieniła
kredyt hipoteczny na zakup domu
zaciągnięty w Banku Gospodarki Żywnościowej – 16.909 zł (poprzednio: 25.742 zł) oraz kredyt
w BGŻ: 18.159,68 zł.
 Dariusz Wachowicz, dyrektor Gimnazjum im. Książąt
Mazowieckich w Sannikach,
posiadał zgromadzone 80 tys. zł
(poprzednio 10 tys. zł). Posiadał
na własność dom o powierzchni
156 m² o wartości 450 tys. zł. Inne
nieruchomości: budynek inwentarsko-składowy o pow. 120 m² o wartości 20 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia w gimnazjum uzyskał dochód
w wysokości 70.877,61 zł (poprzednio: 73.866,83 zł), w SP
w Sannikach – 12.310,41 zł (poprzednio: 11.715,36 zł), pełnienia funkcji radnego powiatowego: 20.031,60 zł (tyle samo co
poprzednio), pełnienia funkcji
społecznego kuratora sądowego
– 665,18 zł (poprzednio: 3.428,96

reklAMA

Gmina zduny
 Jolanta Gajewska, dyrektor Gimnazjum w Nowych Zdunach, na koniec roku miała zgromadzone 247.681 zł 45 gr (rok
wcześniej deklarowała 226.733
zł). W swoim oświadczeniu, podobnie jak w poprzednich, nie
wymienia żadnych nieruchomości. Z tytułu zatrudnienia w szkole osiągnęła dochód 79.631 zł 06
gr (w 2015 roku było to 76.409 zł).
Jest współwłaścicielką Volkswagena Polo z 2007 roku. Nadal nie
ma zobowiązań finansowych.
 Małgorzata Kubiak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach, na koniec roku
miała zgromadzone 110.000 zł
(rok wcześniej było to 98.000 zł).
Jest współwłaścicielką domu o powierzchni 70 m², wartości 70.000
zł oraz działki 0,54 ha pod nim,
z ogrodem i garażem, której wartość oszacowała na 30.000 zł. Za
pracę w szkole otrzymała 98.130
zł (rok wcześniej było to 85.844
zł). Posiada Volkswagena Bora
z 2001 roku, którego wartość wynosi 10.000 zł, w 2015 roku zakupiła Volkswagena Jettę z 2011
roku o wartości 40.000 zł. Nie posiada zobowiązań finansowych.

Małgorzata Znyk-Kaszewska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bąkowie. Na koniec
ubiegłego roku miała zgromadzone (we współwłasności z mężem) 55.005 zł 48 gr (w poprzednim oświadczeniu deklarowała
25.096 zł). Jest współwłaścicielką
domu 110 m² wartości 300.000 zł,
działki budowlanej 774 m² wartości 20.000 zł oraz działki 50,88
m² o wartości 20 tys. zł z garażem
o wartości 12.000 zł.
Jako majątek odrębny posiada
nieruchomość rolną o powierzchni 1,60 ha o wartości 250.000 zł,
na której stoi budynek mieszkalny oraz dwa budynki gospodarcze.
Z gospodarstwa tego osiągnęła
przychód 1.200 zł, dochód – 300 zł.
Z tytułu zatrudnienia w SP w Bąkowie osiągnęła dochód 92.431 zł
97 gr (w roku 2015 było to 83.772
zł), z umowy o dzieło z Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi
uzyskała 873 zł 15 gr (w poprzednim roku było to 935 zł). Wraz
z mężem jest właścicielką VW Jetta z 2005 roku, którego wartość
wynosi 15.000 zł oraz Skody Octawii z 2010 r – wartość 24.000 zł.
Nie ma zobowiązań finansowych powyżej 10.000 zł. 


Ich wzorem jest papież Polak
Jak co roku uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 7
w Łowiczu wzięli udział
w Pielgrzymce Rodziny
Szkół im. Jana Pawła II.
4 października pod
hasłem „Idźmy naprzód
z nadzieją” udali się
na Jasną Górę.

W wyjeździe wzięła udział grupa 30 uczniów pod opieką katechetki Marzeny Kosiackiej i ks.
Roberta Błaszczyka, która na miejscu spotkała się z przedstawicielami innych szkół z całego kraju,
których patronem także jest św.
Jan Paweł II. Poczet sztandarowy
łowickiej „Siódemki” był jednym
z wystawionych podczas uroczystej
mszy świętej odprawianej przez biskupa radomskiego Henryka Tomasika.
Młodzież zwiedziła też klasztor
ojców paulinów wraz z muzeum,
uczestniczyła w drodze krzyżowej
na klasztornych wałach i modliła
się dziękując za pontyfikat św. Jana
Pawła II. Każdy uczestnik pielgrzymki otrzymał pamiątkowe różańce, znaczki, obrazki i śpiewniki.
W tegorocznej XVII Pielgrzymce uczestniczyli również uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej nr 3 im. kard. Karola Wojtyły
– Papieża Polaka w Łowiczu. Brali udział w uroczystej mszy świętej,
której przewodniczył ksiądz biskup
Henryk Tomasik. Zapamiętali, że

podczas kazania mówił m.in. o objawieniach maryjnych oraz o sile
modlitwy, w pamięci utkwić mogło także i to, że na koniec Eucharystii został odczytany list do
Papieża Franciszka z życzeniami
od dzieci, między innymi, z okazji przypadających właśnie w tym
dniu imienin Ojca Świętego.
Dzieci z łowickiej „Trójki” także zwiedziły skarbiec, muzeum,
arsenał oraz aulę im. Ojca Kordeckiego. W drodze powrotnej zjadły
obiad. Dzieciom towarzyszyli nauczyciele: religii – Monika Wilkoszewska, języka polskiego – Agata
Bruc, nauczyciel wspomagający
– Agnieszka Kubik-Rudnicka oraz
katecheta Piotr Miazek. – Wróciliśmy do domów umocnieni duchowo, radośni i z błogosławieństwem
Bożym – relacjonuje ten ostatni.
W pielgrzymce wziął też udział
Zespół Szkół Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic
im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie w gm. Bielawy. Do Częstochowy pojechało w sumie 49
uczniów z klas od IV SP do III
Gimnazjum, w tym poczet sztandarowy. Jak co roku, po nabożeństwie na Jasnej Górze, uczniowie
wraz z nauczycielami odwiedzili
grób ks. Tadeusza Leśniewskiego,
byłego proboszcza parafii pw. Narodzenia N.M.P. w Starym Waliszewie, który od początku wspierał ideę powstania zespołu szkół.
Pochodził z Częstochowy i tam
został pochowany. Przed powrotem do Waliszewa uczniowie po
raz pierwszy odwiedzili często-

zeSpół Szkół w STAryM wAliSzewie



Łowicz, Częstochowa | zjazd Szkół im. jana pawła ii

W muzeum. Uczniowie z zS Srwwio im. jana pawła ii w Starym
waliszewie po odwiedzeniu jasnogórskiego Sanktuarium n.M.p. zwiedzili
jeszcze częstochowskie Muzeum Fabryki zapałek.

Sp3 łowicz

Gmina Sanniki
Jerzy Jabłoński, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Sannikach, posiadał zgromadzone 25
tys. zł (poprzednie oświadczenie:
35 tys. zł), dom o powierzchni ok.
160 m² o wartości ok. 430 tys. zł
(w ubiegłym roku był to dom
w budowie o wartości 320 tys. zł)
– współwłasność małżeńska. Nie
posiadał wykazanego rok wcześniej mieszkania o pow. 46,40 m²
o wartości ok. 70 tys. zł (współwłasność małżeńska). Inne nieruchomości: działka o pow. ok. 400 m²
o wartości 5 tys. zł; budynek gospodarczy o pow. ok. 25 m² o wartości ok. 20 tys. zł (współwłasność
małżeńska). Z tytułu pracy w 2016
roku uzyskał dochód w wysokości
92.048,67 zł (poprzednie oświadczenie: 91.630,13 zł). Nie posiadał
składników mienia ruchomego,
ani też zobowiązań finansowych
o wartości powyżej 10 tys. zł.

zł), działalność wykonywana osobiście: 1.440 zł. Posiadał samochód osobowy Citroen C5 z 2006
roku o wartości 13 tys. zł.
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Delegacji łowickiej trójki na Jasnej Górze zawsze towarzyszy poczet
sztandarowy.

chowskie Muzeum Fabryki Zapałek, gdzie obejrzeli m.in. bardzo
ciekawą wystawę miniaturowych
rzeźb z jednej zapałki.
W wydarzeniu brało udział ponad 20 tysięcy dzieci i młodzie-

ży. Do Częstochowy tego dnia
przybyło 360 szkół noszących
imię świętego Jana Pawła II, dwa
przedszkola oraz studenci z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
ewr, tm, mak

RZut OKIEM | włASnoręcznie zrobione Soki SMAkUją lepiej
Z założenia, że własnoręcznie
wykonane soki smakują najlepiej,
wyszły nauczycielki
z przedszkola w Kiernozi i podczas
zajęć 4 października postanowiły
zaangażować w przygotowanie soków
podopiecznych. – chcemy, by dzieci
polubiły świeże soki, ale również
dążymy do tego, żeby zachęcały
rodziców do przygotowywania
takich w domach – powiedziała nam
Marzena bogucka z przedszkola
w kiernozi. dzieci własnoręcznie
myły owoce i warzywa pod okiem
zaproszonego na zajęcia gościa
– przewodniczącej rady rodziców
katarzyny Sieroty. obsługą
sokowirówki zajęli się dorośli. Soki
zostały przygotowane bez cukru
i konserwantów. opr. mak

przedSzkole kiernoziA

kredytowych o wartości przekraczającej 10 tys. zł.

19 października 2017
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Łowicz | parafia św. ducha

liliAnnA jóźwiAk-STASzewSkA

Poświęcenie samochodu gaśniczego OSP Ostrów

Poświęcenia samochodu w obecności druhów z oSp ostrów
i oSp pilaszków dokonał ks. proboszcz władysław Moczarski.

Druhowie OSP Ostrów jeżdżą
już nie tylko nowym, ale również
poświęconym samochodem.
W niedzielę, 15 października,
w kościele pw. św. Ducha w Łowiczu poświęcony został wóz ratowniczo-gaśniczy, w którego
posiadanie jednostka weszła we
wrześniu tego roku. Wcześniej
poczty sztandarowe OSP Ostrów
oraz sąsiadującej z nią OSP Pilaszków wzięły udział we mszy
świętej odprawianej o godz. 10.00.
Mszę świętą celebrował ks. Łukasz Antczak, rezydent parafii św.
Ducha w Łowiczu, natomiast po-

święcenia wozu strażackiego dokonał ks. Władysław Moczarski,
proboszcz parafii i kapelan strażaków powiatu brzezińskiego. Msza
w intencji druhów odbyła się
w kościele pw. św. Ducha w Łowiczu w poniedziałek. 16 października, o godz. 18.00.
Samochód marki Mercedes
Benz został zakupiony przez gminę Łowicz z jednostki OSP Chynów koło Grójca. Jego koszt to
81 tys. zł. Jest to samochód średni, rocznik produkcji 1994, posiada zbiornik na wodę poj. 2 tys.
litrów, dwie linie szybkiego natar-

cia, wciągarkę elektryczną, dwie
drabiny i sprzęt łączności radiowej. – Dodatkowo dołożyliśmy do
niego sprzęt, który już posiadaliśmy w jednostce, m.in. agregat
prądotwórczy, pompę szlamową
czy piłę do cięcia drewna i komplet węży – mówi Piotr Więcek,
prezes OSP Ostrów.
Mercedes zasilił tabor jednostki OSP Ostrów półtora miesiąca temu. Do tej pory jednostka
dysponowała lekkim samochodem technicznym Renault Master, nowy pojazd zwiększy jej
mobilność. Pojazd został włączo-

ny do podziału bojowego i miał
już okazję sprawdzić się w akcji.
Druhowie wyjeżdżali nim m.in.
do usuwania skutków niedawnego orkanu Ksawery. – Mieliśmy
nim już kilka wyjazdów do akcji
ratowniczo-gaśniczych, przede
wszystkim usuwania połamanych
drzew czy naprawy uszkodzonych
dachów, ale również gaszenia pożaru w Gaju w gminie Bielawy
– mówi Piotr Kołucki, wiceprezes
OSP Ostrów. Jednostka, działająca na terenie gminy Łowicz już
od 107 lat, liczy obecnie około 30
druhów.
ljs

Województwo łódzkie | Trwa głosowanie na wojewódzki budżet obywatelski

Projekty z Łowickiego walczą o kasę
Dwa tygodnie temu
obszernie pisaliśmy
o projektach z Łowicza,
które walczą
o dofinansowanie z Budżetu
Obywatelskiego Samorządu
Województwa Łódzkiego na
2018 rok. Od 1 października
trwa głosowanie,
do pozyskania jest
nawet 300 tysięcy złotych.
Głosować można na dwa sposoby. Do końca miesiąca możreklAMA

na to zrobić drogą internetową,
wchodząc na stronę internetową
BOSWŁ i przechodząc w odpowiednią zakładkę, gdzie pojawi
się formularz do wypełnienia.
Można też zagłosować w tradycyjnej formie, czyli pisemnie
– w tym przypadku głosowanie
trwa do 22 października. W Łowiczu urna, do której można wrzucać wypełnione formularze, znajduje się tylko
w jednym miejscu – w sekretariacie nowego budynku starostwa przy ul. Stanisławskiego w Łowiczu. Tam też można

otrzymać formularze oraz listę
projektów, na które można zagłosować. Wypisując formularz należy wpisać kod projektu oraz podać
swoje dane, w tym nr PESEL.
Można także przesłać wypełniony formularz pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi, należy jednak zamieścić
na kopercie dopisek „Budżet
Obywatelski – GŁOSOWANIE”.
Wnioskujący o pieniądze z budżetu rozpoczęli też sami zabieganie o głosowanie na ich projekt, oferując zainteresowanym
formularze do wypełnienia.

Jak się dowiedzieliśmy, głosujący mają problem z oddaniem
głosu na projekty łowickie, ponieważ muszą je odnaleźć na liście, na której w sumie znajduje
się ich ponad 200. Warto więc
pamiętać, że projekty łowickie są
na liście subregionu północnego,
tu są tylko 32 projekty. Wyniki
zostaną ogłoszone po podliczeniu głosów, terminarz zakłada, że
stanie się to przed 30 listopada.
na co głosować?
Kod PN145 – Projekt „Łowicki folklor muzyczny – spu-

ścizna życia Mariana Moskwy”,
złożony przez Macieja Malangiewicza, dyrektora Łowickiego
Ośrodka Kultury, obejmuje druk
zapisów nutowych i tekstowych
pieśni, przyśpiewek i melodii ludowych z Księstwa Łowickiego
zebranych przez Mariana Moskwę przez całe jego życie. Wartość zadania określono na 80 tys.
zł.
Kod PN136 – Projekt „Siłownia dla zdrowia w Łowiczu”,
złożony przez dyrektora Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódz-

kiego Tadeusza Żaczka, dotyczy
zagospodarowania pomieszczeń
kuchennych centrum na ogólnie
dostępną siłownię przy ul. Ułańskiej. Wartość wniosku wynosi
300 tys. zł.
Kod PN145 – Projekt „Podtrzymywanie świadomości kulturowej mieszkańców poprzez
przybliżenie sylwetki zespołu
oraz twórców ludowych kultywujących folklor łowicki”, złożony przez radnego miejskiego
Pawła Pietę, zakłada przygotowanie i druk w formie książkowej
historii jednego z zespołów folklorystycznych działających w Łowiczu lub okolicy. Projekt opiewa
na 59.500 zł.
Kod PN188 – Projekt „Zajęcia rekreacyjno-integracyjne
na koniach, złożony przez Stowarzyszenie
Rehabilitacyjno-Edukacyjne „Karino” z Otolic,
zakłada organizację dla ok. 90
dzieci pełnosprawnych, niepełnosprawnych i o niskim statusie
materialnym jazd i rajdów konnych, ognisk, zabaw ruchowych,
spotkań z osobami różnych zawodów. Wartość projektu wynosi 58 tys zł.
W budżecie obywatelskim województwa łódzkiego znalazły się
także dwa projekty z gminy Bolimów. Znajdują się one w sąsiednim subregionie, co umożliwia
oddanie na nie także głosu przez
osoby z Łowicza i powiatu łowickiego, które głosowały na projekt
z subregionu północnego. Przypomnijmy, że głosować można
tylko raz w obrębie swojego subregionu, na wybrane trzy projekty, przyznając im 3, 2 lub 1 punkt.
Kod W201 – Projekt „Festiwal
kowalstwa i innych dawnych zawodów”, złożony przez znanego
bolimowskiego kowala Edwarda
Buczka, zakłada zorganizowanie
w Bolimowie warsztatów i pokazów dawnego rzemiosła, zapoznanie z technikami i stylami kowalstwa reprezentowanymi przez
różne pokolenia kowali. Wartość
projektu to 41.400 zł.
Kod W228 – Projekt „Międzynarodowy Festiwal Historii Ożywionej i Kinematografii
Wojennej Bolimów 2018” prezes Stowarzyszenia „Inicjatywa
Ziemi Bolimowskiej” Adam Dymecki. W ramach wydarzenia
odbyłyby się projekcje filmów
oraz m.in. warsztaty filmowe dla
studentów szkół filmowych i filmowców amatorów oraz rekonstrukcje historyczne dotyczące
I wojny światowej. Wartość projektu prawie 300 tys. zł.
tb
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PttK Łowicz | pamięci „ponurego” i innych

Podążali szlakiem Cichociemnych
Rajd, który odbywał się
w weekend 7-8 października,
składał się z dwóch części: pieszej i rowerowej. Kto chciał, mógł
wziąć udział w pieszej lub rowerowej wyprawie dwudniowej, albo
też dołączyć do grupy rowerowej, która wyruszała w Łowicza
w niedzielę rano i tego samego
dnia wracała. Ogółem w wydarzeniu wzięło udział 90 uczestników, w tym 30 turystów pieszych
i 60 bicyklistów. Komandorem całego rajdu i przewodnikiem grupy
rowerowej był Adam Szymański,
prezes oddziału PTTK, natomiast
trasę pieszą prowadził Andrzej
Słomski.
Organizatorzy rajdem tym tradycyjnie uczcili rocznicę, w tym
roku już 76., zrzutu Cichociemnych na terenie wsi Czatolin, dokonanego w listopadzie 1941
r. Uczestnicy rajdu odwiedzili

elżbieTA woldAn-roMAnowicz

Już po raz dwunasty
łowicki Oddział PTTK
zorganizował Rajdu
Szlakiem Cichociemnych
Żołnierzy Armii Krajowej.

Przy ognisku. nieodzownym elementem prawdziwie turystycznej wyprawy jest ognisko, nad którym można
upiec kiełbaski. Tutaj udało się je rozpalić na terenie oSp czatolin.

miejsca związane z historią. Byli
w Bobrowej, Czatolinie, Łyszkowicach, Trzciance oraz Domaniewicach, gdzie nastąpiło zakończenie wyprawy. Ci,
którzyzdecydowalisięwziąćudział

w całym dwudniowym rajdzie,
przenocowali w strażnicy OSP
w Czatolinie – musieli zabrać własne karimaty i śpiwory.
W rajdzie wzięły udział osoby indywidualne, m.in. z Łowi-

cza, Skierniewic, Łodzi i Warszawy, a także zorganizowane grupy
z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, Szkoły
Podstawowej w Mastkach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

nr 2 w Łowiczu, dawnego Gimnazjum nr 2 czy Łódzkiego Klubu Turystów Kolaży. W klubowej grupie z Łodzi przyjechało 7
osób o średniej wieku 66 lat, trzy
panie i czterech panów.
My mieliśmy okazją spotkać
się uczestnikami rajdu w niedzielę, 8 października, w Czatolinie, gdzie w miejscu zrzutu Jana
Piwnika „Ponurego” znajduje się
pomnik upamiętniający to wydarzenie. Tam o wydarzeniach
historycznych opowiadał uczestnikom Adam Szymański. Tego
dnia pogoda od rana nie rozpieszczała turystów, którzy jechali w deszczu, na szczęście jeszcze
przed południem wypogodziło
się i za remizą OSP udało się rozpalić ognisko i upiec kiełbaski.
Przed zakończeniem rajdu,
jeszcze w Czatolinie, zorganizowano test historyczny z wiedzy
o Cichociemnych, przekazanej
na szlaku, w którym nagrodzono
cztery osoby. Test składał się z 27
pytań, na które bezbłędnie odpowiedział Leszek Adamski z Warszawy, laureat miejsca I. Swoją

nagrodę, markowy plecak, wspaniałomyślnie przekazał na rzecz
MOS w Kiernozi. Miejsce drugie zajęli ex aequo Bartosz Staniszewski i Łukasz Kołucki,
a miejsce III – Milena Wojda-Wróbel.
Tradycyjnie nagrodzono także najmłodszych uczestników
rajdu (w grupie pieszej Seweryna Chełmeckiego rocznik 2005,
a w grupie rowerowej Szymona
Kołuckiego rocznik 2009) oraz
najstarszego – Ryszarda Gołembowskiego, rowerzystę, rocznik 1940, najstarszego członka
z Klubu Turystów Kolarzy z Łodzi, który tylko w sobotę, dojeżdżając na rajd z Pabianic, a potem
jadąc z grupą do Czatolina, pokonał ponad 80 km (!).
Nagrody dla najliczniejszych
grup zorganizowanych odebrali: rowerzyści z ZSP nr 2 na Blichu oraz piesi uczestnicy z SP
w Mastkach oraz MOS w Kiernozi. Wychowankowie MOS
byli też najlepsi w konkursie terenowym na szukanie zasobnika
z bronią. Również i w tym konkursie zostali nagrodzeni.
Sponsorem nagród w konkursach był Urząd Miejski w Łowiczu, partner organizatora rajdu.
Drugim partnerem była jednostka OSP Czatolin, która użyczyła
turystom strażnicy na nocleg. ewr

Łowicz | w szkołach już po wyborach

W łowickich szkołach
ponadgimnazjalnych
we wrześniu zostały
przeprowadzone wybory
przedstawicieli
do Młodzieżowej Rady
Miejskiej na nową
kadencję. Znamy ich
nazwiska.
Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku MRM została reaktywowana na roczną kadencję. Podobnie jak Rada Miejska liczyła ona
21 radnych, po 3 z każdej szkoły ponadgimnazjalnej z Łowicza. Ustępującej radzie udało się
zorganizować m.in. Forum Młodzieży Łowickiej, Łooparty 2017,
konkursy i happeningi, m.in.
z okazji Dnia Kobiet. – Niektórzy
radni, szczególnie Łukasz Brzozowski (przewodniczący MRM
– przyp. red.), Wojtek Wroński,
Natalia Prucnal, Julka Kokołaszwili, Kacper Myszkowski, WereklAMA

ronika Klimczak i Weronika Łąpieś, złapali bakcyla społecznika
i pomagają w wielu działaniach
niezwiązanych z MRM – docenia
opiekun MRM Krystian Cipiński.
– W tej kadencji trzeba będzie popracować nad frekwencją radnych.
Bycie młodzieżowym radnym to
nobilitacja, ale i obowiązek, któremu trzeba się trochę poświęcić
– przypomina.
We wrześniu w każdej ze szkół
wybrano młodzieżowych radnych
na kolejną kadencję. Wybory zostały przeprowadzone według zasad przyjętych przez samorządy
szkolne. Każda szkoła wybrała
po 3 swoich reprezentantów. Na
pierwszej sesji spotkają się 20 października.
oto oni – młodzieżowi
radni
Z I LO im. Józefa Chełmońskiego do rady weszli: Szymon Szaleniec (w ubiegłym roku przewodniczący samorządu szkolnego), a
także Jan Dałek i Natalia Prucnal.

II LO im. Mikołaja Kopernika reprezentować będą: Elżbieta Podwójci (drużynowa gromady zuchowej „Dzielnych Wilczków”),
Bruno Wawrzyniecki i Marcel
Donaj. Również Pijarskie LO im.
Królowej Pokoju wystawiło do
rady swoich przedstawicieli, a są
nimi: Michalina Stefańska, Oskar
Kosenda i Weronika Kunikowska.
Z ZSP nr 1 im. 10 Pułku Piechoty wybrano do MRM Andżelikę
Górczyńską, Ewelinę Kucharską i
Natalię Czarnotę. ZSP nr 2 im. Tadeusza Kościuszki będą reprezentować w ratuszu: Dominika Norowska, Wiktoria Pawełkowicz i
Milena Bugaj. Do rady z ZSP nr 3
im. Władysława Reymonta wchodzą Daria Foks, Weronika Pawlata i Wiktoria Łakomow. Młodzieżowymi radnymi z ZSP nr 4 im.
Władysława Grabskiego będą Patrycja Jabłońska, Anna Laska i Gabriela Kordjalik.
To oni przez najbliższy rok
będą głosem młodzieży w ratuszu
i w naszym mieście.
aa

ArchiwUM nł

Znamy skład Młodzieżowej Rady Miejskiej na nową kadencję

A to ustępująca Młodzieżowa Rada Miejska podczas rozdawania tulipanów z okazji dnia kobiet, marzec 2017..
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Łowicz | kongres wspólnot odnowy w duchu Świętym

Na kongres przybyły aż 22
wspólnoty Odnowy w Duchu
Świętym z Łowicza, Kutna, Głowna, Wiskitek, Żyrardowa, Wysokiennic, Woźniakowa, Rawy
Mazowieckiej, Jesionki, Iłowa,
Jaktorowa, Sochaczewa, Kozłowa
Biskupiego i Boczek. Najliczniej
reprezentowane były jednak Skierniewice, skąd do Łowicza przybyli
przedstawiciele aż 5 wspólnot.
Jedna z osób zaangażowanych
z organizację spotkania Małgorzata
Łapa ze wspólnoty Kana przy kościele pijarskim powiedziała nam,
że zdecydowanie osiągnięto założenia co do frekwencji, dodała jednak, ze poprzednie kongresy odbywały się zazwyczaj przez dwa dni,
w tym roku zdecydowano się na
jeden, ale z napiętym programem.
Ks. Wiktor Okrasso, duszpasterz
tego środowiska w diecezji przewodniczył mszy świętej, w której
koncelebransami byli kapłani, którzy są zaangażowani w prowadzenie wspólnot charyzmatycznych
na terenie diecezji: ks. Andrzej
Lisiak, ks. Mirosław Romanowski, ks, Mirosław Nowosielski, ks.
Henryk Chibowski, ks. Waldemar
Majchrowski oraz ks. Rafał Wiśniewski. Ostatni z wymienionych
w czasie mszy wygłosił homilię, w
której nawiązał do maryjnego przesłania kongresu, wyrażonego już w
haśle kongresu. Wskazywał Maryję jako tę, którą cechowała bezgraniczna miłość i zaufanie do Boga
oraz jako tę Prawdziwą Matkę stale
obecną w życiu swego syna Jezusa
Chrystusa. Podkreślił, że dla spokoju ducha i jedności w sercu ważne
jest aby dbać o to, by rodzina żyła
zgodnie duchem chrześcijańskim,

tak uczestnicy kongresu modlili się w sali gimnastycznej szkoły
pijarskiej w czasie nabożeństwa chrztu w duchu Świętym.

bo tylko w takim wychowaniu zgoda i wybaczenie przychodzi łatwo,
bo wynika to z obecności w domu
Boga – i takiej miłości swoją postawą uczyła Maryja.
Po zakończonej mszy o. Andrzej
Lisiak, który opiekuje się wspólnotą „Kana” przy kościele pijarskim
w Łowiczu poprowadził nabożeństwo z modlitwą uwielbienia i o
uzdrowienie. Po mszy uczestnicy
kongresu spotkali się w sali gimnastycznej szkoły pijarskiej, gdzie ks.
Wiktor Okrasso w związku z 20.
kongresem przedstawił prezentację multimedialną ilustrującą kolejne spotkania wspólnot. Kapłan kolejne fotografie okraszał barwnymi
i niejednokrotnie zabawnymi opowieściami.
Ważnym elementem spotkania była konferencja, wygłoszona
przez członka Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych
„Nowa Ewangelizacja” Idę Niemirowską. Ona także w swoim wystąpieniu nawiązywała do Maryi jako
Matki, która przeżywała cierpienie
razem z synem. Jak wskazała, takie
podejście jest dla chrześcijan wskazówką, że wszystko co przeżywamy powinniśmy dzielić z Synem
Bożym. Ida Niemirowska prowadziła też modlitwę o chrzest w Duchu Świętym, modlitwę, w której
uczestnicy zatopili się tak mocno, że zapomnieli o zapominając
o upływie czasu. W czasie tej modlitwy prowadząca prosiła o otwarcie się na Ducha Świętego.
Ostatnim akcentem spotkania
był słodki poczęstunek. Z okazji
20 Kongresu większość wspólnot
przywiozło torty. Była więc oka-

Łowicz | kościół ojców pijarów

Rocznica śmierci księdza
Jerzego Popiełuszki
Dzisiaj, 19 października w kościele ojców pijarów w Łowiczu
zostanie odprawiona msza święta z okazji 33. rocznicy zabójstwa
bł. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”. W tym
samym dniu delegacja łowickiej
„Solidarności” pojedzie do kościoła św., Stanisława Kostki na
Żoliborzu, gdzie jest grób błogosławionego.
Mszę świętą organizują łowicki Klub Gazety Polskiej oraz tutejsze koło partii Wolni i Solidarni, zaś głównym koncelebransem
będzie ordynariusz diecezji łowickiej ks. bp Andrzej F. Dziuba.

Wierni będą się podczas niej modlić w intencji „Solidarności”, ludzi prostych, ludzi pracy. Po mszy
uczestnicy zapalą znicze pod pomnikiem upamiętniającym bł.
księdza Jerzego, pomodlą się za
niego oraz przypomną o jego charyzmatach i naukach.
Dokładna data śmierci bł. Jerzego Popiełuszki jest kwestią
sporną. Najczęściej przyjmuje się
właśnie 19 października, chociaż
coraz więcej badaczy uważa, że
do zabójstwa doszło w nocy z 24
na 25 października, taka data widnieje też na pomniku przy kościele
pijarskim.
tm

zją, aby w szkolnej stołówce spędzić czas przy kawie i herbacie,
do godziny 19. Julian Polak z ŁoreklAMA

wicza powiedział nam po zakończonym kongresie, że spełnił on
jego oczekiwania, wielkim przeżyciem duchowym była dla niego
Eucharystia i nabożeństwo po niej,
a szczególnie indywidualne błogosławieństwo wiernych monstrancją, co jest dość rzadko stosowane.
Zbigniew i Wiesława Sysik ze
wspólnoty Emmanuel działającej
przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Sochaczewie powiedzieli nam, że obecność na kongresie była dla nich bardzo ważna. On
we wspólnocie jest 4 lata ona 8 lat.
– Miało mnie nie być, dziś powinnam opiekować się chorą mamą,
ale nasza liderka we wspólnocie
spotkała mnie i spytała czy jadę,
odparłam że nie mogę, ona na to
czy nie mogę spróbować czegoś
zrobić, by jednak było to możliwe.
Poczułam, że to znak, że powin-

ToMASz bArToS

W kulminacyjnym
momencie 20. Kongresu
Wspólnot Odnowy w
Duchu Świętym z Diecezji
Łowickiej, który w minioną
sobotę 14 października
zorganizowano w kościele
i szkole pijarów w Łowiczu
udział wzięło ponad 300
osób. Tegorocznym hasłem
kongresu było „Święto
Jedności – ...jednomyślnie
na modlitwie razem
z Maryją, w oczekiwaniu na
chrzest Duchem Świętym”.

ToMASz bArToS

300 osób z całej diecezji
modliło się u pijarów

Marek Zając z grupy Odnowy w Duchu Świętym „Miłość Boga”
ze Skierniewic przygotował do eucharystii uczestników kongresu przez
nawoływanie do modlitwy i śpiewu.

nam być w Łowiczu, wykonałam
telefon do siostry i okazało się, że
od razu zgodziła się mnie zastąpić.
Wiec jestem.
Małżeństwo z Sochaczewa jest
już ze sobą 42 lata. Jak przyznali,
zanim zaangażowali się we wspólnotę, ich związek zaczął przeżywać poważny kryzys. Chodzili do

kościoła, ale jak dziś mówią było
to puste, nawarstwiały się problemy w relacjach, których nawet nie
chcieli rozwiązywać. – Dziś jesteśmy razem i mogę to powiedzieć,
chyba też za męża, że jesteśmy
szczęśliwi, ale nie byłoby tego
wszystkiego bez Boga i łaski Ducha Świętego.
tb
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Rzut ziemniakiem do celu – jedna z konkurencji rozegranych w ostrowie z udziałem dzieci.

ToMASz bArToS

krzySzToF iGielSki

Fotoreportaż

Święto Pieczonego Ziemniaka stało się dla lokalnej społeczności okazją do spotkania się i wspólnej zabawy.

Ostrów | Święto pieczonego ziemniaka

ziemniaki inne
niż znamy
Ciekawostką spotkania była
wystawa prezentująca 12 odmian

Członkinie trzech kół Gospodyń Wiejskich: z bochenia, zabostowa dużego i ostrowa, zmierzyły się w ścieraniu ziemniaków na tarkach.

Jury oceniało potrawy, które powstały w oparciu o ziemniaki – ich
autorką w części była bożena Gałaj z kGw w bocheniu (trzecia z prawej).

ToMASz bArToS

Ziemniaki w czasie imprezy
można było skosztować w różnej
postaci. Oferowano je wszystkim
pieczone z wielkiego grilla, razem z kiełbasami. Panie z KGW
z Ostrowa, Zabostowa Dużego
oraz Bochenia przygotowały różne potrawy z tego warzywa na konkurs na najciekawszą i najsmaczniejszą potrawę, zaskakując jury
pomysłowością. Były m.in. placki
ziemniaczane z serem, był też biały barszcz. Przy wręczaniu nagród
przewodniczący jury, kierownik łowickiego ODR Krzysztof Igielski,
wyróżnił koło z Bochenia, chwaląc, pyszny jego zdaniem, sernik
z dodatkiem gotowanych ziemniaków oraz pyzy z grzybami
– przygotowała je Bożena Gałaj
z KGW Bocheń. W konkursie
tym przyznano tylko pierwsze
miejsca, wręczając jako nagrody
blendery wszystkim KGW.
Ziemniaki zostały wykorzystane też do kilku konkursów. Dzieci rzucały nimi do celu – najlepszą celnością wykazał się Kacper,
szukały ich na placu zabaw – najwięcej odnalazł ich Maciek. Dorośli natomiast rywalizowali
w konkursach na czas: obieraniu
ziemniaków i w ręcznym ich ścieraniu na tarce. Konkursom towarzyszył aplauz i dobra zabawa.

ziemniaków z gospodarstwa Andrzeja Górczyńskiego z Ostrowa. Ziemniaki można było dotknąć, zobaczyć jak wyglądają po
przekrojeniu, niestety nie można
było ich spróbować, ale zainteresowani mogli za to pozamawiać
z rolnikiem, który je wyhodował. Nam powiedział, że większość zaprezentowanych odmian pochodzi z Holandii. Jedna
z firm specjalizująca się w produkcji różnych odmian tego warzywa nawiązała z nim współpracę, przekazując do zasadzenia po
100 kg 11 odmian holenderskich
ziemniaków.
– Miała się odbyć ich prezentacja i promocja w moim gospodarstwie, niestety pogoda nie sprzyjała, sami je obecnie testujemy
w naszej kuchni – powiedział
nam, dodając, że to odmienne
ziemniaki w smaku od tych, które królują na naszych stołach, np.
odmian Lord, Irga. Każdy smakuje inaczej a nawet inaczej się
gotuje, niektóre z nich, aby były
gotowe do spożycia, należało gotować nawet godzinę, podczas
gdy niektórym rodzimym odmianom wystarczy 20 minut. Osobiście pozostałby przy ziemniakach
krajowych.
Zabawa w Ostrowie zaczęła się
do godz. 17.00 i trwała do późnych
godzin wieczornych. Po 19.00
przybyło więcej osób, które zakończyły pracę w gospodarstwie.
Kierownik łowickiego ODR
Krzysztof Igielski powiedział
nam, że impreza odbywa się po
raz trzeci, po raz drugi w jej organizację zaangażował się ośrodek,
który w ten sposób chce być bliżej rolników i zainteresować ich
swoją działalnością. Jak dodał,
w planach na przyszły rok jest
przygotowanie już nie tylko święta ziemniaka w Ostrowie, ale także
np. święta kukurydzy, której przecież uprawia się na terenie Ziemi
Łowickiej bardzo dużo. Zamysł
jest taki, aby połączyć je z prezentacją odmian, które wyrosną na pokazowych poletkach.
tb

ToMASz bArToS

Blisko 100 osób bawiło
się na Święcie Pieczonego
Ziemniaka, które po raz
trzeci zorganizowano
na terenie przy Domu
Ludowym w Ostrowie
w gminie Łowicz. Zabawę
przygotowały: oddział
Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Łowiczu
i Koła Gospodyń Wiejskich
w Ostrowie, przy wsparciu
Urzędu Gminy Łowicz.

ToMASz bArToS

Ziemniak nasz
powszedni

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa holenderskich odmian
ziemniaka z gospodarstwa Andrzeja Górczyńskiego.
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Łowicz, Mysłaków | Fundacja prolas posadziła las. nie ma być nigdy wycinany

Dęby i olchy już rosną
Założona w Łowiczu Fundacja Prolas zorganizowała 14 października akcję
sadzenia lasu w Mysłakowie pod Łowiczem. Uczestniczyli w niej m.in. radni
miejscy: Paweł Pięta, Mariusza Siewiera i Krystian Cipiński, a także Henryk
Florczak z Koła Łowieckiego Nieborów, który jest wiceprezesem fundacji.
mirka wolSka
-kobiereCka

W niespełna 5 godzin posadzono blisko 2000 dębów i olch.
– Cieszy fakt, że blisko 50 osób
włączyło się do akcji – poinformowano na internetowej stronie
fundacji.
Fundacja Prolas powstała w
styczniu tego roku z inicjatywy
Henryka Florczaka – który deklaruje poglądy proekologiczne
oraz Marcina Tarki, który prowadząc działalność spedycyjną
ma świadomość, że jego firma
przyczynia się do zanieczyszczania środowiska, jednak pragnie to
zrekompensować naturze i społeczeństwu.
Paweł Pięta pojechał do Mysłakowa na sadzenie lasu wraz ze
swoimi dziećmi. – Spędziliśmy
tam dwie godziny. Bardzo nam
się podobało. Było dużo osób z
dziećmi, które miały okazję się
wyszaleć – relacjonuje. Zwrócił
uwagę na bardzo duże zaangażowanie sadzących las i organizatorów oraz świetną organizację. Pomimo, że część osób odjeżdżała,
inni dojeżdżali, to nie było bałaganu. Każdy miał czym pracować
(choć organizatorzy sugerowali,
aby zabrać swoje szpadle, to nie
zabrakło sprzętu). Były przygotowane sadzonki oraz rzędy upra-

pAweł pięTA

mirka.wolska@lowiczanin.info

Miejskim radnym pawłowi pięcie i Mariuszowi Siewierze przy sadzeniu
lasu w Mysłakowie pomagały dzieci.

możliwości prawnej, aby kupować grunty. Była to pierwsza tego
typu akcja, ale będą kolejne. Osoby, które chciałby włączyć się do
niej, powinny śledzić stronę internetową lub facebookową fundacji.
Lasy sadzone będą na najsłabszych jakościowo glebach, które
są przeznaczone pod zalesienie.
Henryk Florczak dodał, że często
są to nieużytki lub na tyle małe
obszary, że Lasy Państwowe nie
są nimi zainteresowane.
Prezes Marcin Tarka dodaje,
że sadzonki drzewek zostały zakupione w szkółce Lasów Pań-

wionej ziemi z przygotowanymi
dołkami.
Dzieci, których zadaniem było
roznoszenie sadzonek, mogły się
dowiedzieć od fachowców, jakie
gatunki drzew sadzą, ile czasu one
rosną i jakie mają charakterystyczne cechy.
las na prywatnym
gruncie
Prezes Fundacji Prolas Marcin
Tarka dodał, że las w Mysłakowie
został posadzony na prywatnym
gruncie, który został wydzierżawiony fundacji, która nie ma

stwowych w Borowinach, a przygotowaniem ziemi do posadzeni
lasu zajął się profesjonalny zakład usług leśnych. Dopełniono
wszelkich formalności potrzebnych do zalesienia terenu: m.in.
sporządzono plan urządzenia
lasu, ustalono z leśnikami jaki
gatunek drzew jest w tym miejscu wskazany. Celem akcji jest
zwiększenie lesistości na naszym
terenie – w województwie łódzkim wynosi ona 21,1% i jest najmniejsza w Polsce – a przecież
las to czyste powietrze i bioretencja wody. Ważny jest też aspekt
edukacyjny akcji – aby uświadamiać ludziom konieczność dbania o środowisko.
Prezes zapowiada, że kompletowana jest już dokumentacja do
posadzenia około 8 ha lasu na terenie gminy Łowicz – które fundacja również wydzierżawiła.
Fundusze na zakładanie lasów są
pozyskiwane od przedsiębiorców.
Akcja w Mysłakowie,nazwana
została przez prezesa „eventem”,
ale podkreśla on, że nie towarzyszła jej zbędna oprawa. – Skupiamy się nad tym, aby dać możliwość własnoręcznego posadzenia
drzewa, czasem – jeśli ktoś deklaruje, że ma miejsce, gdzie może
posadzić drzewo – udostępniamy
sadzonki – mówi.
Lasy sadzone przez Fundację Prolas – co przewiduje umowa dzierżawy – mają rosnąć już
na zawsze. Nie jest planowana
w nich wycinka w celu pozyskiwania drewna. Usuwanie z nich
drzew będzie mogło się zdarzyć
tylko w przypadku chorób drzew
lub konieczności likwidacji wiatrołomów. 

W kalendarzu wykorzystane będzie m.in. zdjęcie niemieckiego
samolotu junkers 52 na Starym rynku, wykonane w czasie okupacji
- dokładna data nie jest znana. pochodzi ono ze zbiorów zbigniewa
Tomasza pągowskiego.

Łowicz | łowicki wehikuł czasu

Kalendarz, który będzie
można wydrukować
w dowolnym miejscu
Łowicki Wehikuł Czasu – internetowa inicjatywa Jacka Rutkowskiego i Macieja Malangiewicza – we współpracy z Łowickim
Ośrodkiem Kultury przygotowuje kalendarz na 2018 rok, który
wkrótce trafi do rąk członków tejże internetowej grupy pasjonatów
historii miasta.
Wydawnictwo
ilustrowane unikalnymi fotografiami będzie dostępne dla osób z Łowicza
w wersji tradycyjnej, papierowej.
Otrzymają je osoby, które udostępniły zdjęcia ze swoich zbiorów, inni będą mogli go nabyć
w drukarni za około 16 zł.
Tym, co odróżni ten kalendarz od innych, będzie możliwość bezpłatnego pobrania pliku
z kalendarzem i wydrukowania go
w dowolnym miejscu w Polsce
czy na świecie. Jest to propozycja
dla osób związanych emocjonalnie z Łowiczem, ale mieszkających gdzieś daleko. Pomysłodawcy – a są to grafik Jacek Rutkowski
i dyrektor ŁOK Maciej Malangiewicz – pomyśleli, że będzie to rozwiązanie dogodne dla zainteresowanych osób. Bo choć kalendarz
tradycyjny można będzie zakupić
w Łowiczu, to koszty jego przesyłki mogą być niemałe. Samo

Łódź – Szwajcaria | ogólnopolski konkurs „złota nitka”

Urodzona w 1990 roku Paulina Świątkowska jest absolwentką
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Obecnie zajmuje się projektowaniem tkanin drukowanych
i haftowanych w St. Gallen w
Szwajcarii, gdzie również mieszka. Biuro projektowe, w którym
odbywa staż, tworzy kolekcje tkanin dla takich domów mody, jak
Gucci, Chanel, Fendi, Ralp Russo
i wielu innych.
Paulina Świątkowska została półfinalistką ogólnopolskiego

Pochodząca z Łowicza Paulina
Świątkowska jest absolwentką
Akademii Sztuk pięknych w łodzi.

konkursu „Złota Nitka”, który jest
najstarszym i najbardziej prestiżowym w Polsce konkursem dla
młodych projektantów. Po latach
wraca do swoich korzeni, czyli
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Adresowany jest zarówno do
profesjonalnych projektantów, jak
i debiutantów – artystów związanych ze szkołami mody, uczelniami artystycznymi i freelancerów,
którzy nie przekroczyli 30 roku
życia. Przepustką do ich sukcesu mają być świeże spojrzenie na
światowe trendy i odwaga w prezentowaniu własnego stylu. Myślą

Łowicz, Domaniewice | rozważania

Dialog Maryi z kobietami
20-osobowa grupa
młodzieży z Szymanowa
przedstawi 22 października
projekt „W szkole
u Miriam” w dwóch
kościołach: w Łowiczu
na Korabce i kościele
parafialnym
w Domaniewicach.

przewodnią tegorocznej edycji jest
AWANGARDA.
Zwycięska kolekcja zostanie wyłoniona podczas pokazu,
jaki odbędzie się 18 października
w Centrum Promocji Mody ASP
w Łodzi. Jej autor zdobędzie
30.000 zł i „dziką kartę”, pozwalającą na udział w międzynarodowym konkursie dla projektantów
– International Contest – Łódź
Young Fashion Award 2017.
inspiracja światem
cyfrowym
Kolekcja ubiorów zaprojektowana przez Paulinę Świątkowską
nosi tytuł „QR PROPAGANDE”
i powstała z inspiracji światem
cyfrowym. – Poszukując koncepcji pracy projektowej, zainspirowałam się współczesnymi
trendami w zakresie szeroko pojętej digitalizacji. Digitalizacja to
współczesne, niezwykle interesujące zjawisko. W przypadku moich projektów ubrań, każdy może
zeskanować widniejący wzór za
pomocą kodu QR, który umieszczony jest na ubraniu w specjalnie
do tego przeznaczonym miejscu –
opowiada Paulina Świątkowska.

zbiory prywATne

Już po zamknięciu
tego numeru Nowego
Łowiczanina, w Centrum
Promocji Mody Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi
odbył się pokaz kolekcji
zaprojektowanej przez
pochodzącą z Łowicza
Paulinę Świątkowską.
Projektantka walczyła
o nagrodę główną
ogólnopolskiego konkursu
„Złota Nitka” i przepustkę
do udziału w konkursie
międzynarodowym.

zbiory prywATne

Łowiczanka półfinalistką
konkursu dla młodych
projektantów

zaś wydrukowanie przygotowanego profesjonalnie pliku i zaspiralowanie go to wydatek rzędu kilkunastu złotych.
Na stronach kalendarza Łowickiego Wehikułu Czasu zamieszczone będą archiwalne zdjęcia
z Łowicza – takie, które zamieszczane są na wspomnianym facebookowym fanpage. Pomysłodawcy starali się dopasować
zdjęcia do konkretnych miesięcy
(np. obrazy z Bożego Ciała czy
wybuchu wojny). Czasem jednak
nie było to możliwe, bo nie wiadomo dokładnie, kiedy dane fotografie zostały wykonane. Wybierając
je brano pod uwagę wyjątkowe
walory artystyczne.
Obrazy uzupełniać będą odnośniki do kilkudziesięciu ważnych dat dotyczących Łowicza
w ubiegłym stuleciu. Ich wyboru
dokonał Zdzisław Kryściak, zaś
stroną graficzną zajął się Jacek
Rutkowski. Maciej Malangiewicz
dyrektor ŁOK i pomysłodawca
Łowickiego Wehikułu Czasu i kalendarza „ponad granicami” informuje, że plik pdf zostanie udostępniony na stronie internetowej
Łowickiego Ośrodka Kultury –
www.lok.art.pl – już początku listopada.
opr. mwk

Kolekcja Pauliny Świątkowskiej
powstała z inspiracji światem
cyfrowym.

Po zeskanowaniu kodu QR przy
pomocy urządzeń przenośnych
(np. samrtfonów) zostaniemy
przekierowani na stronę projektantki, na której możemy dowiedzieć się więcej o niej i jej pracach.
oprac. aa

Jak nam powiedziała opiekunka młodzieży, s. Wirginia, ucząca
biologii w Liceum i Gimnazjum
Sióstr Niepokanek w Szymanowie, nie jest to grupa teatralna,
która działa na stałe. Została ona
skompletowana specjalnie dla celu
tego projektu, który był przygotowany na tegoroczny Diecezjalny Dzień Kobiet. Odbywał się on
w Skierniewicach właśnie pod
hasłem „W szkole u Miriam”.
W grupie jest młodzież gimnazjalna i licealna z Szymanowa, gościnnie dołączyła do nich 5-letnia
Marysia grającą małego Jezusa,
Marcin – który zagra nastoletniego Jezusa oraz Jakub – który będzie i Aniołem, i Symeonem.
Trwający około godziny projekt
składa się z dialogu Matki Bożej

z kobietami, muzyki i tańca klasycznego. Na koniec odmówiony
będzie różaniec i właśnie dlatego
„W szkole u Miriam” nazwano
projektem, a nie przedstawieniem,
bo będzie to prawdziwa modlitwa.
Zachęcając do wzięcia udziału
w projekcie, powiedziała nam, że
jej zdaniem przekaz o Matce Bożej, jaki płynie z tych rozważań
jest wyjątkowy. Jeśli dzięki niemu
znajdą się osoby, które pokochają
Maryję bardziej niż dotąd, to będzie to dla całej grupy powodem
do radości.
W kościele MB Nieustającej
Pomocy przy ul. Brzozowej w
Łowiczu projekt „W szkole u Miriam” rozpocznie się po niedzielnej mszy św. o godz. 12.30.
W kościele św. Bartłomieja
w Domaniewicach projekt będzie
jedną z części Wieczoru Uwielbienia, który rozpocznie się mszą
św. o godz. 16.30. Około 17.20
rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu, następnie
śpiew w wykonaniu parafialnej
scholi oraz zespołu Artystycznie
Szerzący Miłosierdzie i na zakończenie występ grupy z Szymanowa z różańcem.
mwk
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Okruchy życia
ODESZLI OD NAS | 7.10.2017–16.10.2017
7 października: Stanisław
przybysz, l.94.
8 października: Tadeusz
dymarski l.79, łowicz; Marcin
plichta l.39; jerzy Mirosław
lelonkiewicz l.70, łowicz;
Stanisław kowalski, l.88,
osiny.
9 października: jerzy
nowicki l.82; jan jabłoński,
l.50, łowicz.
12 października: bożena
Stawska, l.60; janina
wojciechowska, l.83.
13 października: barbara

klimkiewicz, l.76; zofia
Antosik, l.90, łowicz; Marcin
Mucha, l.41; janina koza, l.91.
14 października: Marcin
włodarczyk, l.80; Grzegorz
Siejka l.51.
15 października: jerzy
nowiński, l.88, łowicz;
Maria Starosz, l.75, Głowno;
Franciszka nowińska, l.85;
Franciszka dałek, 82.
16 października: Stanisław
łuczyński, l.89; wincenty
Twarożyński, l.89, Głowno;
zenobia bończewska l.75.

WSPOMNIENIA | pozoSTAną w nASzej pAMięci

Stanisław Zakościelny (1938-2016)

Stanisław Zakościelny
(1938-2016)
był rolnikiem z osieka
w gminie kocierzew
południowy. nie miał
w życiu lekko – jego wczesne
dzieciństwo przypadło
na czas ii wojny światowej,
po jej zakończeniu, ucząc
się, jednocześnie musiał już
pomagać
w prowadzeniu
gospodarstwa matce
i schorowanemu ojcu
– bohaterowi z armii
gen. Andersa. rodzina
i sąsiedzi zapamiętali go
jako szczerego, uprzejmego
i bardzo pobożnego
człowieka. zostawił po sobie
nie tylko wspomnienia, jako
fundator przyczynił się m.in.
do utworzenia wyższego
Seminarium duchownego
w łowiczu. jego ostatnią
wolą było postawienie z jego
pieniędzy pomnika św. jana
pawła ii przy kościele św.
wawrzyńca w kocierzewie
południowym, co właśnie
zostało zrealizowane.


Walewice | Stadnina koni

Nowa wystawa w pałacu
W najbliższy piątek, 20 października 0 18.00 w walewickim
pałacu otwarta zostanie wystawa obrazów Iwony Mitrowskiej,
przedstawiających głównie konie.
– Pokażemy prace artystki, dla której rysunek jest wielką pasją, a realizm i dokładność w szczegółach robi wrażenie na niejednym
odbiorcy. W pracach ukazuje ona
charakter i cały „bukiet” urody
reklAMA

koni – mówi Aleksandra Szeląg,
menedżer kompleksu pałacowego.
Iwona Mitrowska specjalizuje
się w rysunku. Jej ulubione techniki to pastele i ołówek. Jej praca
„Piacenza” w kwietniu br. zdobyła I nagrodę w konkursie malarskim zorganizowanym w ramach
IV Festiwalu Sztuki Jeździeckiej
w Warszawie. Wstęp na wernisaż
jest wolny.
oprac.ewr

Na świat Stanisław Zakościelny przyszedł 17 lutego 1938 roku
jako syn Marianny z domu Brzozowskiej i Stefana Zakościelnych.
Był ich drugim dzieckiem, po
starszej o dwa lata siostrze Juliannie. Rodzice prowadzili niewielkie
(około 8 hektarów) gospodarstwo
w Osieku, to samo, które Stanisław potem odziedziczył i którym
zajmował się niemal do ostatnich
lat życia.
Jego ojciec w 1939 roku został
powołany do wojska i przez cały
okres wojny nie było go w domu.
W tym czasie Julianna i Stanisław przebywali w Jeziorku, w
gospodarstwie rodziców matki – Franciszki i Mateusza Brzozowskich, w utrzymaniu dwójki
dzieci pomagali też bracia Marianny. Przez pewien czas w gospodarstwie przebywali uciekinierzy z Warszawy, którym Marianna
udzieliła schronienia. Z jednym z
nich, późniejszym pracownikiem
ministerstwa rolnictwa, Stanisław
po latach utrzymywał kontakty
towarzyskie, jeździł do stolicy go
odwiedzać.
Tymczasem Stefan, ojciec
Stanisława, został wywieziony
w głąb Związku Radzieckiego,
potem znalazł się w armii generała Andersa, w której walczył m.in.
pod Monte Cassino, w uznaniu za
co był później jednym z gości audiencji u papieża Piusa XII – po
powrocie do domu wspominał to
jako jedno z największych przeżyć. Z Anglii do Polski powrócił
dopiero 23 grudnia 1946 roku. Był
już wtedy mocno schorowany na
skutek przeżyć z niewoli i wojny
i choć żył jeszcze do 1968 roku,
nie odzyskał już pełnej sprawności, tak więc Stanisław od wczesnego dzieciństwa musiał ciężko
pracować nad utrzymywaniem
gospodarstwa.
Młody Stanisław chodził do
szkoły podstawowej do Kocierzewa Południowego. Ukończył ją
w 1951 r. z bardzo dobrymi wynikami. Znacznie później, w latach 1961-1965 dokształcał się
w szkole przysposobienia rolniczego w Kocierzewie Południo-

wym, będącej jedną z placówek
podlegających pod szkołę rolniczą
na łowickim Blichu. Dyplom
ukończenia otrzymał w 1965 r.
Z czasów szkolnych często wspominał też aktywność w amatorskim zespole teatralnym, do którego skrzykiwał młodzież z okolicy.
Rodzina wspomina, że w podejściu do ziemi i gospodarstwa był postępowy, bardzo dużo
na te tematy czytał. Zajmował się
uprawą zbóż oraz hodowlą bydła
i trzody. Chociaż były to czasy
trudne dla małych gospodarstw,
zawsze potrafił wygospodarować
pieniądze na inwestycje, takie jak
zakup ciągnika. Z czasem dorobił
się pieniędzy na przedpłaty, dzięki
którym, przy szczęściu w losowaniu, nabył dwa Fiaty – „dużego”
i „malucha”. W latach 1981-1989
był czynnym członkiem solidarnościowej NSSZ Rolników Indywidualnych.
Nigdy nie założył własnej rodziny. Mieszkał wraz z matką do
jej śmierci w 2004 roku, a po sąsiedzku z ukochaną siostrą Julianną, lubili go też inni sąsiedzi
z Osieka. Dzieci z okolicy przychodziły do niego na cukierki,
którymi zawsze hojnie je obdarowywał. Życie upływało mu głównie na pracy. Poza rodzinną miejscowość wybierał się dość rzadko,
najczęściej pociągiem do Warszawy, którą znał jak własną kieszeń,
albo do Łodzi. Morze zobaczył
dopiero przed śmiercią, kiedy siostrzenica wraz z jej mężem zabrali
go na wycieczkę do Sopotu, chcieli mu też pokazać góry, ale już nie
zdążyli.
W ostatnich latach życia Stanisław był mocno schorowany, poruszał się najpierw o kulach, a potem już tylko na wózku, dlatego
w końcu trafił pod opiekę siostrzenicy i jej męża – Grażyny i Eligiusza Kwiatkowskich z Chąśna.
Sąsiedzi, ludzie sporo od niego
młodsi, często go tam odwiedzali, co najlepiej pokazuje, jak dużą
cieszył się wśród nich sympatią
i szacunkiem.
Wielkim ciosem była dla niego śmierć siostry Julianny 3 wrze-

śnia 2016 roku. – Byli ze sobą tak
zżyci, że niestety spodziewaliśmy
się, że „jedno pociągnie drugie
na tamtą stronę” i tak też się stało
– mówił nam siostrzenica Grażyna. – Tak też było, wujek zmarł 26
października, niespełna dwa miesiące po mojej mamie. Do końca
pozostał świadomy, wiedział, że
odchodzi.
– To był człowiek, o którym nie
można powiedzieć żadnego złego
słowa – zgodnie mówią Grażyna
i Eligiusz. – Niezwykle grzeczny,
uczynny i pomocny. Jeśli coś mówił, można było od razu przyjąć to
za prawdę, niczego by nie powiedział nieszczerze. Odznaczał się
też wyjątkową pobożnością i głęboką wiarą.
Szczególnie dużą wagę Stanisław przykładał do utrzymywania w należytym stanie obiektów
sakralnych. Na jego rodzinnej posesji, od strony drogi, stoi stara kapliczka z krzyżem dwuramiennym, którą opiekował się przez
całe życie i którą odrestaurował.
Odkładane przez lata oszczędności chętnie oddawał na rzecz inwestycji w rodzimej parafii pw. św.
Wawrzyńca w Kocierzewie Południowym. Miał też swój wkład
finansowy m.in. w fundację Wyższego Seminarium Duchownego
w Łowiczu w 1993 roku, wsparł
też finansowo krakowski klasztor sióstr karmelitanek. – Sam na
sobie bardzo oszczędzał, żyjąc
skromnie odkładał grosz do grosza, ale nigdy nie żałował pieniędzy rodzinie czy na Kościół
– wspominają bliscy.
Ostatnią jego wolą było ufundowanie pomnika św. Jana Pawła
II, którego osobę szczególnie cenił, w kościele w Kocierzewie Południowym. Zamiar taki zdradził
ks. proboszczowi Janowi Janikowi, kiedy ten przybył udzielić mu
sakramentu namaszczenia. Zgodnie z wolą Stanisława – realizacją
tego planu zajęli się już po jego
śmierci Grażyna i Eligiusz. Odsłonięcie pomnika według projektu Jerzego Michalaka miało miejsce 15 października tego roku, o
czym piszemy na stronie 3.
tm

nr 42

www.lowiczanin.info

19 października 2017

27

Łowicz | klub Seniora „radość” w zAz

Pamiątkowe zdjęcie, na który znaleźli się jubilaci, władze gminy łyszkowice oraz niektórzy goście.

Łyszkowice | jubileusz par małżeńskich

Najważniejsza jest rodzina
Dziewięć par małżeńskich
z terenu gminy Łyszkowice,
które w tym roku obchodzą
50-lecie zawarcia związku
małżeńskiego, wspólnie
z rodzinami wzięło udział
14 października
w uroczystości
zorganizowanej z tej okazji
przez Urząd Gminy
w ośrodku kultury.

W ośrodku zjawili się Teresa
i Marian Górczyńscy z Łyszkowic, Zofia i Iremi Klimczak
z Trzcianki, Kazimiera i Henryk
Krawczyk z Bobrowej, Irena i Jan
Nawroccy z Wrzeczka, Janina
i Wiesław Panak z Czatolina, Janina i Wiesław Placek z Bobrowej,
Marianna i Mieczysław Redzisz
z Czatolina, Kazimiera i Stanisław
Staniszewscy z Uchania Górnego
oraz Stanisława i Jerzy Zawadzcy
z Wrzeczka.
Jubilatom życzenia złożył wójt
gminy Adam Ruta, który powiedział m.in., że cieszy go, iż wspólnie z nimi przybyli najbliżsi członkowie rodziny, podkreślając, że
dowodzi to jak silne związki łączą rodziny, jaką wartość mają
dla dzieci rodzice. Dodał też, że
w życiu każdej z par miały miej-

sce nie tylko radosne chwile, ale
były też porażki, rozczarowania
i kłopoty. – Jednak idąc razem
okazaliście się silniejsi od wszystkich życiowych przeciwności. Pokonaliście je, ponieważ wzajemnie się wspieraliście – powiedział.
Gratulacje złożyli też przewodnicząca Rady Gminy Anna Kwestarz i proboszcz miejscowej parafii ks. Jerzy Modelewski.
Po przemówieniach wójt udekorował piersi jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które przyznał prezydent RP
Andrzej Duda. Otrzymali oni też
drobny upominek od gminy, kwiaty i dyplomy, a od GOK figurki
aniołów. Proboszcz Modelewski
podarował każdej z par różaniec.
Po części oficjalnej, dla jubilatów
wystąpił chór z gminnego klubu
seniora „Jutrzenka”, który zaśpiewał m.in. „Niech żyje bal” z repertuaru Maryli Rodowicz.
– Dla nas była to bardzo wzruszająca uroczystość – powiedziała
nam mieszkająca w Trzciance Zofia Klimczak, która zjawiła się na
niej z mężem Iremim (jak się dowiedzieliśmy, to niezwykłe imię
jest dziełem urzędniczego błędu),
zaznaczając, że z rodziną jubileusz swego małżeństwa obchodzili 30 kwietnia. Była msza święta
w kościele w Dmosinie, potem

mama, potem tata i wieku 14 lat
musiałem zostawić szkołę i zająć
się gospodarstwem, ludzie mi pomagali, bo nie umiałem chociażby
orać końmi – powiedział nam pan
Henryk. Od dziecka był bardzo
uzdolniony plastycznie, gdyby
jego życie potoczyło się inaczej,
pewnie rozwijałby swoją pasję
– ale, jak nam powiedział, żona
stała się jego podporą i dziękuje
jej za spędzone lata.
– W życiu bywa różnie, bywają chwile dobre i złe, w małżeństwie trzeba dążyć do zgody,
nauczyć się czasem nie mówić
za dużo w nerwach, ale też wybaczać, czasem przeczekać, aż
wszystko się ułoży – powiedziała nam pani Kazimiera, która dodaje, że największą radością ich
małżeństwa była rodzina, szczególnie przyjście na świat dzieci, potem wnucząt: mają ich 11,
a potem 2 prawnucząt. W czasie
spotkań świątecznych przy rodzinnym stole trzeba pomieścić
zwykle około 30 osób, jest tłok,
ale jest też wspaniała atmosfera.
Uroczystość
zorganizowana
przez gminę dostarczyła im wielu wzruszeń, przez chwilę poczuli się znów młodzi, ale, jak podkreślili, czekają swojej rocznicy
i wspólnego świętowania z rodziną – a to wypada w Sylwestra. tb

obiad w Głownie – o wszystko zadbały dzieci. Małżeństwo doczekało się ich aż czworo, trzech synów
i córki, dziś już są dorośli, mają
swoje rodziny, ale, jak z dumą podkreśla, zawsze pamiętają o rodzicach, odwiedzają, razem spędzają
święta, a największą radością dla
jubilatów jest to, że przyjeżdżają
z dziesiątką wnuków. W sumie np.
przy wigilijnym stole zasiada 20
osób, cała rodzina, która potem zostaje na pierwszy dzień świąt, aby
jeszcze zjeść wspólnie obiad.
– Staraliśmy się zaszczepić
w dzieciach, że najważniejsza jest
rodzina, że to jest wartość, którą trzeba doceniać i pielęgnować.
Dziś, jak obserwuję swoje dzieci, to widzę, że wysiłek ten nie
poszedł na marne i bardzo mnie
to cieszy. W czasie jubileuszu
w kwietniu usłyszeliśmy od dzieci podziękowania, m.in. za wychowanie, zaszczepienie wartości,
za to, że w naszym domu zawsze
była miła i zdrowa atmosfera.
Było to dla nas bardzo wzruszające – powiedział nam pani Zofia.
Kazimiera i Henryk Krawczyk
z Bobrowej dochowali się 6 dzieci. Daleko siebie nie szukali, bo,
choć pochodzili z innych wsi, to
ich pola graniczyły ze sobą, więc
znali się. – Nie miałem łatwego dzieciństwa, najpierw zmarła

Łowicz | Ach, co to był za ślub!

Strażacki ślub prezesa OSP Pilaszków

Jego wybranka Marzena
(z domu Taflińska) na co dzień
pracuje jako koordynator rejestracji w przychodni MediCenter
w Łowiczu. – Poznaliśmy się
w 2012 roku, jadąc do szkoły autobusem linii nr 2 – to Adam Pietrzak pamięta dokładnie.
Ich ślub odbył się 7 października w kościele Świętego Ducha.
Druhowie z OSP Pilaszków asystowali prezesowi już w drodze
do Panny Młodej. W czasie mszy
pełnili strażacką wartę, stojąc po
obu stronach głównego przejścia.
– Po zakończonej ceremonii zaślubin stworzyli szpaler, a ostatni
z rzędu uderzył Pannę Młodą to-

oSp pilASzków

7 października, o godz.
15.00, w kościele Świętego
Ducha w Łowiczu Adam
i Marzena powiedzieli
sobie sakramentalne
„tak!”. O strażacką oprawę
ceremonii zadbali druhowie
z jednostki OSP Pilaszków,
której Pan Młody od 2012
roku jest prezesem.

Marzena i Adam wychodzą z kościoła Świętego Ducha, zaś strażacy
z oSp pilaszków tworzą im szpaler.

porkiem w pośladek, tak jak nakazuje tradycja, żeby Młodym się
szczęściło – opowiada nam prezes
OSP Pilaszków.
Strażacy towarzyszyli też młodym w drodze na przyjęcie weselne w sali Telimena w Dąbkowicach Dolnych. W podziękowaniu
zostali obdarowani m.in. weselną
wódką.
– W naszej jednostce każdy
druh może liczyć na drugiego.
Służba w OSP Pilaszków to też
sprawa honoru. Osobiście, mnie
i małżonce zakręciła się łza szczęścia, że mamy tak wspaniałych kolegów i koleżanki w OSP – mówił
nam Adam Pietrzak.
Strażaków nie zabrakło też podczas poprawin. Razem z Kołem
Gospodyń Wiejskich z Pilaszkowa przygotowali nowożeńcom
przewoziny. Przebrani w śmieszne stroje wtargnęli na parkiet weselny i porwali młodych na traktor
z dwukółką wyłożoną słomą, żeby
symbolicznie przewieźć Młodą
do Młodego. Specjalnie na tę okazję ułożyli też piosenkę. Wszyscy
świetnie się bawili, tańczyli i śpiewali.
aa

Łódzki DJ i wodzirej Tadeusz
Furmański, mający za sobą współpracę m. in. z Krzysztofem Krawczykiem i zespołem Trubadurzy
czy Ryszardem Rynkowskim poprowadził „taneczny wieczorek
audiowizualny” dla seniorów.
Seniorzy bawili się w czwartek, 12 października już od godziny 16. przy polskich i światowych
przebojach muzyki rozrywkowej od rock’n’rolla po disco polo.
Ponadto mogli oglądać teledyski
z rzutnika. Dlatego też roboczo
wieczorek nazwano „audio-wideo
potancówką”. Wieczorek został
zorganizowany w sali przy Syntexie, którą wynajmuje Zakład Ak-

tywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja Ty
My”. Przybyło na nią łącznie kilkadziesiąt osób związanych z Klubem Seniora „Radość”.
W trakcie można było skorzystać, kupując za nieduże pieniądze, z produktów gastronomicznych - zakąsek, ciast, kawy czy
herbaty przygotowanych przez
pracowników ZAZ. - Spotkaliśmy
się tutaj po raz pierwszy i pewnie
będziemy chcieli spotykać się częściej - powiedziała szefowa klubu
„Radość” Anna Bieguszewska.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na stronie www.lowiczanin.info
mak

MArcin kUchArSki

ToMASz bArToS

Audiowizualna potańcówka

Seniorzy bawili się przy muzyce puszczanej przez dj-a i wodzireja
Tadeusza Furmańskiego z łodzi.

WItAMY WŚRÓD NAS | Urodzili Się
zamieszczamy fotografie noworodków, które w dniach poprzedzających
wydanie tego numeru tygodnika urodziły się w szpitalach w łowiczu i w
Głownie. dziękujemy rodzicom, którzy zgodzili się na publikację i życzymy
dużo radości z powiększenia rodziny. każde nowo narodzone dziecko witamy
serdecznie w naszej lokalnej społeczności. A 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. red.

Alicja Górniak, ur. 4.10.2017 r.,
godz. 22.10, waga 3.380 g,
dł. 57 cm, córka Agnieszki
i łukasza, zam. zakrzew.

Aleksander Wielec,
ur. 7.10.2017 r., godz. 13.30,
waga 4.300 g, dł. 56 cm,
syn Marty i karola, zam. łowicz.

Iga trzcińska, ur. 10.10.2017 r.,
godz. 13.55, waga 2.580 g,
dł. 51 cm, córka eweliny i kamila,
zam. Altanka.

Klaudia Wieprzkowicz, ur.
10.10.2017 r., godz. 17.30, wzrost
52 cm, waga 3.090, córka eweliny
i Grzegorza, zam. łowicz.

Marianna Adamkiewicz, ur.
11.10.2017 r., godz. 21.03, wzrost
57 cm, waga 3.770, córka natalii
i Michała, zam. Głowno.

Mateusz Kondrat,
ur. 11.10.2017 r., godz. 14.23,
waga 3.060 g, dł. 57 cm,
syn iwony i konrada, zam. łowicz.
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Aktualności
Łowicz | Spotkanie z mieszkańcami na osiedlu przedmieście

Duże osiedle, więc i potrzeb dużo

tomaSz
matuSiak
tomasz.matusiak@lowiczanin.info

Spotkanie odbyło się 18 października w Przedszkolu Integracyjnym nr 10. Prowadził je wiceprzewodniczący zarządu osiedla
Marian Dębski, w zastępstwie nieobecnej z powodów zdrowotnych
przewodniczącej Magdaleny Kłosińskiej. Przypomniał on o działaniach zarządu w ciągu ostatnich 12
miesięcy, do których należało m.in.
zorganizowanie imprez , jak Balu
Weneckiego czy pikniku z okazji Dnia Dziecka, poprawienia estetyki osiedla, prowadzenie grupy
biegowej trenującej z Sylwestrem
Kosędą, udział w spotkaniach
w urzędzie miejskim i liczne składane do władz miasta i rady miejskiej pisma. Wydano blisko 3000
zł, spośród przysługujących na ten
rok 7000 zł. Planowane są jednak
jeszcze inne wydarzenia, w tym
Bal Andrzejkowy.
Głosowało 65
mieszkańców
Najwięcej emocji budziło głosowanie nad budżetem partycypacyjnym. Z ośmiu propozycji
mieszkańcy wybrali trzy do ostatecznego głosowania (od 10 listopada do 11 grudnia):
 budowa chodnika przy ul.
Wygoda – 17 głosów;

 oświetlenie ścieżki zdrowia
w Lasku Miejskim – 16 głosów;
 wyposażenie placu zabaw
przy ul. Łyszkowickiej oraz doświetlenie placu zabaw przy ul.
Włókienniczej i skweru przy ul.
Anieli Chmielińskiej – 11 głosów;
Co ciekawe, przed głosowaniem mieszkańcy ulicy Wygoda
głośno mówili o tym, że chcieliby aby ich ulica, wraz z ul. Zgodą i Łódzką, zostały przypisane
do osiedla Kostka (musiałoby to
zostać zrobione uchwałą Rady
Miejskiej), ponieważ – jak mówili
– zgłaszane przez nich propozycje
nie mają szans na przebicie się w
tak dużym osiedlu jak Przedmieście. 17 głosów i pierwsze miejsce musiało być dla nich potem
miłym zaskoczeniem. Zgłaszali też uwagę, że trzeba rozwiązać
problem zbieżności nazwy ulicy
z wsią Wygoda w gminie Łowicz,
ponieważ ze względu na ten sam
kod pocztowy zdarza się, że na
przykład kurierzy czy nawet komornicy mylą te lokacje.
Najwięcej emocji, dokładnie
tak samo jak w ubiegłym roku,
wzbudziła propozycja doświetlenia ścieżki zdrowia w Lasku Miejskim. W ubiegłym roku ta propozycja była druga, przegrywając
o włos, ale wielu mieszkańcom
nie podobało się, że dotyczy ona
w pewnym sensie całego miasta,
dlatego w głosowaniu internetowym mogli popierać ją ludzie

ToMASz MATUSiAk

Sprawozdanie z działalności zarządu osiedla,
informacja burmistrza o planowanym
budżecie miejskim i głosowanie nad budżetem
partycypacyjnym – to główne tematy corocznego
spotkania mieszkańców osiedla Przedmieście
w Łowiczu z burmistrzem Krzysztofem Janem
Kalińskim i innymi pracownikami ratusza.

Mieszkańcy głosują. radny robert wójcik (trzyma skrzynkę) był jednym
z trojga członków komisji skrutacyjnej.

spoza osiedla. Propozycja ta, podobnie jak plaża nad Bzurą zgłoszona na os. Nowe Miasto, stały
się dla władz miejskich inspiracją do wprowadzenia do budżetu
partycypacyjnego odrębnego głosowania w kategorii ogólnomiejskiej. Pozycja ta (w nieco innym
brzmieniu) została w tym roku
uwzględniona wśród 16 propozycji ogólnomiejskich. Część obecnych na spotkaniu mieszkańców
domagała się więc wykreślenia jej
z list do głosowania na propozycje
osiedlowe, ale w ratuszu uznano,
że skoro została zgłoszona przez
mieszkańców jako osiedlowa, powinna być uwzględniona także i w
tym głosowaniu, co potwierdza 16
oddanych głosów.
Trzecia z wybranych propozycji była oficjalnie zgłoszona przez
zarząd osiedla. Trwała dyskusja
nad tym czy nie rozdzielić jej na
dwie propozycje, a wtedy wybór
jednej zapewniałby możliwość
przeznaczania na nią 100 tys. zł.
Jednak zarząd, a wraz z nim nie-

mal jednogłośnie mieszkańcy
zgromadzeni na spotkaniu, zdecydowali o wpisaniu w jeden projekt
zarówno boiska przy Włókienniczej i skweru Anieli Chmielińskiej, jak i placu zabaw przy Łyszkowickiej, uznając, że kwota ta
nawet po podzieleniu na mniejsze
części, wystarczy dla zaspokojenia
ich potrzeb.
Przypomnijmy, że z tych trzech
projektów mieszkańcy wybiorą
jeden w głosowaniu internetowym
od 10 listopada do 11 grudnia, lub
też na kartkach w przedszkolu nr
10, w terminach wyznaczonych
przez zarząd. Równolegle, tak jak
na pozostałych osiedlach, mieszkańcy będą mogli też wybrać 1
z 16 propozycji w budżecie obywatelskim ogólnomiejskim.
nie da się zadowolić
wszystkich
W głosowaniu przepadły inne
zgłaszane propozycje, w tym kilka takich, które zgłaszane są co
roku. Były wśród nich budowa

ul. Dziewiarskiej – 7 głosów, budowa placu zabaw przy os. Czajki
– 7 głosów, kostki brukowej na ul.
Zacisznej – 3 głosy, przebudowana zakrętu drogowego na wysokości SiB – 2 głosy oraz wykonanie
pobocza (chodnika) przy ul. Kaliskiej od Lnianej do Dziewiarskiej
(lub też przejścia dla pieszych
przy skrzyżowaniu Kaliskiej
z Dziewiarską) – 2 głosy.
Niezadowolenia nie kryli
mieszkańcy ulicy i osiedla Czajki,
mówiąc, że ich potrzeby i problemy są pomijane, a na ulicy nie ma
nawet tabliczki z jej nazwą. Burmistrz Krzysztof Jan Kaliński zapewnił, że w budżecie na przyszły
rok znajdzie się budowa kanalizacji na Czajkach. Budowy ulicy
i chodnika w przyszłym roku nie
będzie, ponieważ z oczywistych
względów nigdy nie robi się tego
w tym samym roku co kanalizacji,
sprawę utrudnia jeszcze ulokowanie części drogi na terenach należących do PKP, przez co inwestycja wymagałaby specustawy.
Burmistrz przypomniał też, że
jeszcze w tym roku planuje wykonanie utwardzenia placu na osiedlu Czajki, który został wybrany
w budżecie obywatelskim na ten
rok. Jest jedną z dwóch spośród
dziesięciu jeszcze niezrealizowanych inwestycji, ale nie ma obaw
o to, że nie zostanie ona wykonana – być może prace ruszą już w
najbliższy poniedziałek.
W przypadku ul. Dziewiarskiej burmistrz obiecał, że choć
nie może wiele zrobić, to zadba
przynajmniej o wymalowanie
przejścia dla pieszych – wcześniej
wielokrotnie zabiegał o nie radny
Robert Wójcik.
Mieszkańców niepokoi też zły
stan kanałów na terenie osiedla
i całego miasta. Burmistrz zapewnił, że ich utrzymanie będzie

Łowicz – Łódź | widzew łódź – pelikan łowicz

Nowe Zduny | Szkoła podstawowa

21 października Widzew
Łódź podejmie na
własnym boisku Pelikana
Łowicz. Łódzki klub
postanowił połączyć
sportowe wydarzenie
z promocją Łowicza.

16 października w Szkole
Podstawowej w Nowych
Zdunach gościł biskup
senior Józef Zawitkowski.
Jego wizyta związana
była z obchodzonym
kilka dni wcześniej Dniem
Papieskim.

Atrakcje przed stadionem mają
rozpocząć się już od godz. 15.30.
Wszyscy, którzy przyjdą w okolice al. Piłsudskiego 138 przy trybunie D, będą mogli wziąć udział
w bezpłatnych warsztatach haftu,
przygotowywania tradycyjnych łowickich wycinanek i kwiatów z bibuły, które poprowadzą nasze twórczynie ludowe. Panie będą mogły
oddać się w ręce fryzjerów z Kliniki Wdowiak z Łodzi, którzy będą
czesać na ich głowach ludowe warkocze.
Pod namiotem Promuje Łódzkie kroków oberka będzie można
nauczyć się od księżackiej pary,
a mają nią być Księżak i Wiceksiężanka Roku 2017, czyli Ro-

bert Fortuński i Kinga Sęk. Nie
zabraknie też stoisk kulinarnych.
Swoimi słynnymi pierogami częstować będzie m.in. Zofia Mycka.
Wystawiać się będą także najpopularniejsze firmy z Łowicza. Swoją obecność potwierdzili już m.in.
Bracia Urbanek, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu
i Folkstar.
Poza atrakcjami związanymi
z Łowiczem, nie zbraknie też innych, utrzymanych w klimacie ludowym i nie tylko. Pod namiotem
Promuje Łódzkie odbędzie się lekcja Slavica Dance, czyli połączenia
zajęć fitness z elementami tańca
ludowego. Na przeciwko oficjalnego sklepu będzie można wziąć
udział w konkursach sprawnościowych, takich jak: precyzyjny
strzał na bramkę, podbijanie piłki
główką, odbijanie piłki kolanem
czy konkurs podbić. Kibice będą
mogli również zobaczyć pokazy sztuczek freestyle czy stoczyć
pojedynki w Teqballu (połączenie
piłki nożnej i ping ponga).

zawodników
wprowadzą koderki
Tuż przed pierwszym gwizdkiem, od godz. 17.40 na stadionie
nastąpi m.in. przekazanie na cel
charytatywny herbu Widzewa, który przygotowały łowickie wycinankarki. To będzie też ważna chwila
dla dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca
„Koderki”, które w strojach ludowych wyprowadzą na murawę zawodników obu piłkarskich klubów.
Wydarzenie Księstwo Łowickie
w Sercu Łodzi ma być otwarte dla
wszystkich mieszkańców Łodzi,
województwa i okolic. – Wychodzę z założenia, że kibic to osoba,
która ma wszechstronne zainteresowania, stąd propozycja, która
ma charakter kulturalny i rozrywkowy – mówi nam Wiktoria Czarnecka, inicjatorka akcji oraz kierownik ds. PR Widzewa Łódź.
W organizację wydarzenia włączają się Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Urząd Miejski w Łowiczu.
O sportowych aspektach pojedynku przeczytasz na str. 43. aa

nowy dzielnicowy
Spotkanie było też okazją do
oficjalnego podziękowania za
wieloletnią współpracę dla asp.
szt. Marzeny Łysio z Komendy
Powiatowej Policji w Łowiczu,
która była dzielnicową dla tego
osiedla (między innymi). Od niedawna stanowisko to pełni nowy
dzielnicowy – sierż. szt. Kamil
Kujawa. Policja przypomina, że
informacje o swoich dzielnicowych i policjantów w gminach
można na bieżąco sprawdzać na
stronie internetowej KPP Łowicz
oraz za pomocą aplikacji „Moja
komenda”. W ten sposób znajdziemy numery telefonów czy adresy e-mail (choć w sprawach wymagających szybkiej interwencji
lepiej korzystać z numeru alarmowego 997).
Podczas spotkania mieszkańcy
zgłaszali nowemu dzielnicowemu problem związany z notorycznym przekraczaniem prędkości
przez kierowców samochodów
osobowych i ciężarowych na ul.
Powstańców 1863 r. czy Łyszkowickiej, a także problem nieprawidłowego parkowania w okolicach zakładu Maspex. 

Dzień Papieski z bp. Zawitkowskim

Biskup został w szkole gorąco
powitany pieśnią „Bądź pozdrowiony gościu nasz”. Wiele dzieci
założyło na tę okoliczność stroje
łowickie lub jego elementy. Dyrektor Małgorzata Kubiak przywitała gościa i poprosiła go o lekcję o
świętym Janie Pawle II.
Bp. Józef Zawitkowski bardzo
chętnie i ciepło opowiedział o papieżu – Polaku. Przybliżył jego
postać i poszczególne wydarzenia
z życia. Nie obyło się bez humorystycznego akcentu: gość zaproponował, aby nie było więcej lekcji,
na co dzieci zareagowały bardzo
entuzjastycznie.
Krótko, lecz równie serdecznie,
o nauce Jana Pawła II mówił pro-

Sp w nowych zdUnAch

Księstwo Łowickie w Sercu Łodzi

jednym z głównych zadań Zakładu Utrzymania Miasta, czyli nowej miejskiej spółki (100%
udziałów miasta), która ma zostać
niebawem powołana z pracowników ZUK.
Po raz kolejny wrócił też temat budowy obwodnicy od ronda przy ul. Łódzkiej która odciążyłaby ruch na ul. Jana Pawła II
i Powstańców 1863 roku. Ruch samochodów ciężarowych jest tam
bardzo duży, a mieszkańcy obawiają się, że wzrośnie jeszcze po
rozbudowie Maspexu. Robert
Wójcik stwierdził, że miasto i tak
będzie musiało prędzej czy później zmierzyć się z tym problemem. Burmistrz odpowiadał, że
rozumie mieszkańców, ale planowane na najbliższy rok wydatki
inwestycyjne i tak są rekordowo
wysokie – prawie 50 mln zł, czyli
1/3 budżetu.

Dzieci w strojach łowickich wręczają kwiaty biskupowi józefowi
zawitkowskiemu.

boszcz parafii w Zdunach ks. Jarosław Swędrak.
Na koniec dzieci serdecznie podziękowały gościom, oraz wręczyły kwiaty, a także zaśpiewały

„ Barkę” oraz „Abba Ojcze”. Chór
do występu przygotował katecheta Paweł Włodarczyk. Zaproszeniem biskupa do szkoły zajęła się
katechetka EmiliaRobak. opr. mwk
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Domaniewice | Gminny ośrodek kultury

liliAnnA jóźwiAk-STASzewSkA

Warsztaty prowadzone przez Alicję Matczak i jej córkę jolantę
kołodziejską przyciągnęły całe rodziny.

kująca, ale to znaczy, że szybko
uporamy się z pracą i być może
jeszcze dziś nasz pająk, który ma
zawisnąć w holu ośrodka, będzie
gotowy. Robimy pająka tarczowego, czyli takiego bardzo kolorowego, którego tarcza już została owinięta anilanową włóczką.
Kompozycję wypełnią pasy
w kolorach łowickiego pasiaka, słomiane łańcuchy i ozdoby
w formie jeżyków z cienkiej bi-

bułki – powiedziała nam Alicja
Matczak. Rekordowy łowicki pająk wykonany przez głowieńskie
twórczynie ma 2,20 m średnicy.
Mieszkańcy Domaniewic na dobry początek wykonali bajecznie
kolorową ozdobę o średnicy 64
cm, przyciągającą wzrok kompozycją różu, zieleni, żółci i czerwieni – wszystko uzyskane dzięki
umiejętnemu połączeniu włóczki, kordonka, bibuły i słomy.

niować im będzie pianista Marek
Serweta.
opr. mak

RZut OKIEM | wArSzTATy U Mocnych

Przemiany
w sannickim
pałacu

ecA SAnniki

stąpią Bogusława Matys – sopran,
Hubert Świeca – tenor, a akompa-

– Bardzo cieszymy się z tak
dużej frekwencji. Myślę, że
może to wynikać z tego, że jednak warsztaty rodzinne to wciąż
rzadka propozycja, a nam właśnie zależało na tym, aby wyjść
naprzeciw całym rodzinom. Poza
tym mamy prężnie działające
stowarzyszenie seniorskie, które bardzo chętnie angażuje się
we wszystkie nasze działania,
a jeśli przyjdą seniorzy, to z reguły przyprowadzą ze sobą swoje wnuczęta – mówi Małgorzata
Pawlata, nauczycielka SP Domaniewice, współpracująca z GOK-iem w realizacji projektów.
W ramach projektu „Dookoła
pasiaka” w poniedziałek i wtorek, 16 i 17 października, seniorzy malowali płot przy lodowisku. Ogrodzenie nabrało barw
łowickiego pasiaka. Podobny
plan dotyczy niedawno odnowionego przystanku autobusowego
przy trasie krajowej nr 14. Ponadto grupę 40 domaniewiczan czeka jeszcze wyjazd do Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, gdzie odbędą się
warsztaty związane również z łowickim folklorem.
ljs

kretariat muzeum, a liczba miejsc
jest ograniczona. Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych. Koszt uczestnictwa to 12 zł,
organizatorzy zapewniają wszelkie potrzebne materiały. Są jeszcze wolne miejsca. W planach są
już kolejne warsztaty – o tematyce niepodległościowej 5 listopada,
tkackie 19 listopada oraz bożonarodzeniowe 3 grudnia. oprac. tm

Sanniki | wystawa

Koncert w wykonaniu małżeńskiego duetu

W pałacu wystąpił duet pianistów: justyna Galant-wojciechowska
i Filip wojciechowski, a towarzyszyła im beata kawka.

W niedzielę, 22 października,
Muzeum w Łowiczu przeprowadzi
warsztaty „W barwach jesieni”. Ich
uczestnicy zapoznają się z podstawami haftu krzyżykowego i wykonają miniaturowy wzór, który stanie się „sercem” medalionu.
Zajęcia trwają około 2,5 godziny. Pierwsza grupa rozpocznie je
o 11.00, druga o 14.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy przez se-

Galerię zdjęć z tego wydarzenia można obejrzeć na naszym
portalu: www.lowiczanin.info.

Sanniki | koncerty nadal trwają
Październikowy koncert w sannickim pałacu zagrał duet małżeński. W wykonaniu pianistów
Justyny Galant-Wojciechowskiej
i Filipa Wojciechowskiego 15 października można było usłyszeć
utwory m.in. Jana Sebastiana Bacha, Siergieja Rachmaninowa,
Debussy’ego, Mozarta i oczywiście Fryderyka Chopina.
Muzykom towarzyszyła Beata
Kawka, aktorka filmowa, teatralna, ale też producentka i reżyser.
Zaprezentowała poezję Wisławy
Szymborskiej, Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego.
Na kolejny koncert z cyklu „Jesienne inspiracje” pałac zaprasza
19 listopada o godzinie 14.00. Wy-

Można się uczyć haftu
krzyżykowego

pijArSkie Szkoły królowej pokojU

Warsztaty odbywały się w ramach projektu „Dookoła pasiaka”
realizowanego przez sołectwo
Domaniewice, a współfinansowanego przez budżet województwa łódzkiego. Zainteresowanie
przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów i samych instruktorek. W GOK-u pojawiło
się tak dużo osób, że trzeba było
dostawiać stoły i krzesła. Mieszkańcy regionu znanego z kultywowania łowickiego folkloru, ale celujący jednak głównie
w palmach wielkanocnych,
w piątek z zapałem podeszli do
nauki robienia pająka. – Frekwencja jest naprawdę zaska-
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Łowicz | warsztaty w muzeum

Tutaj lubią pająki
Rodzice i dzieci,
dziadkowie i wnuczęta,
dużo młodych osób
– w piątek, 13
października,
wieczorem, w GOK
Domaniewice wszyscy
robili pająka, a ton
pracy nadawały
głowieńskie twórczynie
ludowe: Alicja Matczak
i Jolanta Kołodziejska.

19 października 2017

W nagrodę za tworzenie odprawy na mszach świętych i podczas
szkolnych uroczystości, pijarskie Szkoły królowej pokoju w łowiczu
ufundowały dzieciom ze swojej scholi wyjazd na warsztaty muzyczne
w łodzi z grupą „Mocni w duchu”. w sobotę, 23 września, wraz z grupą
dzieci pojechali także rodzice oraz opiekunowie – natalia kędziora
i o. Andrzej lisiak. Uczestnicy brali udział w warsztatach śpiewu,
tańca, instrumentów smyczkowych, gitarowych i perkusyjnych. Grupa
prowadząca warsztaty to młodzi muzycy, należący do szerszej wspólnoty
spotykającej się w łódzkim kościele oo. jezuitów. w łowiczu prowadziła
rekolekcje wielkopostne w 2015 roku. tm

„Transitions – Przemiany” – taki
tytuł nosi wystawa malarstwa Alicji
Czerniak, której otwarcie towarzyszyło recitalowi chopinowskiemu,
który zagrali 15 października Justyna Galant-Wojciechowska i Filip
Wojciechowski. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się tradycyjnie
po koncercie. – Można było przy
lampce wina porozmawiać z artystką, przedstawić swój punkt widzenia jej obrazów, posłuchać o jej natchnieniach – relacjonuje Monika
gadzińska z ECA Sanniki. Wystawę można oglądać do 15 listopada.

Kiernozia | przegląd plastyczny

GOK czeka na prace
do połowy listopada
Po raz dwunasty już Gminny Ośrodek Kultury w Kiernozi
ogłosił gminny przegląd plastyczny. Na prace o dowolnej tematyce i wykonane dowolną techniką
GOK czeka do połowy listopada.
Zasady konkursu są co roku takie

opr. mak

RZut OKIEM | Seniorzy z kiernozi odwiedzili kłodAwę i licheń

same: do konkursu można zgłosić
jedną pracę, a może tego dokonać
każdy z uczniów jednej z gminnych placówek szkolnych – nie
musi być mieszkańcem gminy. Co
roku GOK organizuje w grudniu
wystawę najlepszych prac. mak

Bielawy | Gminna biblioteka publiczna

Spotkanie z teatrem

klUb SeniorA kiernoziA

Na pierwszą w sezonie
„powakacyjnym” wspólną
wycieczkę członkowie Klubu
Seniora z Kiernozi wybrali
się do kłodawy i lichenia.
Uczestniczyło w niej 30 osób.
w kłodawie seniorzy zwiedzili
wraz z przewodnikiem kopalnię
soli. – było to ciekawe przeżycie,
przebywanie pod ziemią
na głębokości 600 metrów
– relacjonuje szef klubu Stefan
jędrzejczyk. następnym punktem
wycieczki było zwiedzanie bazyliki
w licheniu i jej otoczenia. Finałem
było uczestnictwo w mszy świętej,
podczas której ksiądz celebrujący
mszę nadmienił, że uczestniczą
w niej seniorzy z kiernozi. opr. mak

Najlepiej jest zawsze być sobą
– do takiego wniosku z łatwością
mogła dojść młoda publiczność
przedstawienia pt. „Kaczka Cudaczka” wystawionego w Bielawach, a opowiadającego o perypetiach kaczki, która za wszelką
cenę chciała ulepszyć swój wizerunek.
Spektakl wystawiła w środę,
4 października, w budynku dawnego GOK w Bielawach, grupa
teatralna Krak-Art, która przyjechała z Krakowa na zaproszenie
Gminnej Biblioteki Publicznej.
Na widowni zasiedli uczniowie
klas I-III szkół podstawowych
w: Sobocie, Waliszewie i Oszko-

wicach. Przezabawne przygody
Kaczki Cudaczki, jak również innych postaci: Szopa pracza, Papugi fryzjerki, Sowy aptekarki
i Dzięcioła doktora, bardzo przypadły dzieciom do gustu.
Uczniowie z entuzjazmem
uczestniczyli w zabawie na scenie i odpowiadali na pytania zadawane przez aktorów. Tytułowa
kaczka wciąż wymyślała cudaczne rzeczy, jak noszenie ozdób
na piórach i zmiany fryzury – a to
wszystko po to, żeby stać się lepszą. W efekcie wszystkie te zmiany wcale nie wyszły jej na dobre.
Morał z bajki był taki, że najlepiej
pozostać sobą.
oprac.ewr

30

19 października 2017

www.lowiczanin.info

nr 42

Kultura
Kultura | Artysta z łowicza w Filharmonii Szczecińskiej

Full Harmonia Andrzeja Biernackiego
Od 18 października do 12 listopada w gmachu Filharmonia im. Mieczysława
Karłowicza w Szczecinie wystawione będą obrazy Andrzeja Biernackiego.
W wystawie pod nazwą „Full harmonia” zaprezentowane zostaną zarówno starsze
prace łowickiego artysty, jak i kilka nowych, w tym na przykład rysunek z tego roku.
Wstępnie planowane jest wystawienie około 50 obrazów, ale
być może liczba nieco się zmniejszy, jeżeli nie będzie wystarczająco dużo przestrzeni. Sam Andrzej
Biernacki przyznaje, że wystawa

w takim miejscu jest dla niego zarówno wielkim wyróżnieniem, jak
i wyzwaniem. W filharmonii odbywa się w ostatnich latach wiele
wydarzeń, nie tylko muzycznych,
na najwyższym poziomie, wra-

żenie robi też sam wygląd nowoczesnego budynku, ukończonego w 2014 roku, według projektu
hiszpańskiej pracowni Estudio
Barozzi Veiga – przyznano mu
wiele prestiżowych nagród i wy-

który własnym sumptem wyremontował. Był też jednym z inicjatorów powstania działającej
przez wiele lat Mazowieckiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej. Jako
artysta, ale też krytyk i publicysta, opowiada się po stronie emocjonalnego zaangażowania twórcy
w sztukę oraz wartości formalnej
dzieła. Preferuje tradycyjne medium wyrazu, co nie oznacza, że
nie poszukuje nowych rozwiązań.

różnień w dziedzinie architektury,
m.in. główną nagrodę Unii Europejskiej im. Mies van der Rohe za
2015 rok.
Andrzej Biernacki urodził się
w Łowiczu, w tym mieście kończył liceum, na początku kariery
artystycznej miał dwie wystawy
w tutejszym muzeum. Od 1991
roku prowadzi wraz z małżonką
Galerię Browarna w dawnym kościele ewangelickim w Łowiczu,

Z pewnością należy do cenionych
artystów, pomimo że jego wypowiedzi często nie są przychylne
dla decydentów w tej dziedzinie.
Krytykuje panujące współcześnie
trendy, które odrywają sztukę od
jej pierwotnych, podstawowych
założeń, ma też duże zastrzeżenia do polityki większości instytucji kulturalnych głównego nurtu.
Niedawno za swoją publicystykę
został odznaczony nagrodą Virtuti Civili – o czym pisaliśmy już
w NŁ. Prywatnie od lat mieszka
w Michałówku w gminie Nieborów. Przez naszą redakcję był uhonorowany tytułem Łowiczanina
Roku 2000.
tm

Łowicz | wystawa „koń w malarstwie polskim” jeszcze trwa

Nieczęsto można obejrzeć
na miejscu takich twórców
ToMASz MATUSiAk

Około 300 osób tylko do początku tego tygodnia obejrzało już w Muzeum w Łowiczu wystawę
„Koń w malarstwie polskim od początku XIX do początku XX w.”. Warto to zrobić, bo nieczęsto
w Łowiczu można oglądać tak wiele dzieł tej wartości. Wystawa będzie czynna do 19 listopada.

Przypomnijmy, że wystawa została zorganizowana z okazji 110.
rocznicy Muzeum w Łowiczu,
a prezentowane w niej obrazy pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Są to
dzieła 29 czołowych polskich
przedstawicieli sztuki malarskiej,
począwszy od urodzonych jeszcze

reklAMA

ToMASz MATUSiAk

wśród twórców,
których prace są
prezentowane,
znajdziemy
chociażby józefa
chełmońskiego,
jana Matejkę,
Maksymiliana
Gierymskiego
czy rodzinę kossaków.

„Odwrót Napoleona spod Moskwy” autorstwa Jerzego Kossaka
– jedno z wielu dzieł, które warto zobaczyć na wystawie w łowiczu.

„Wybuch granatu” Stanisława Batowskiego Kaczora to przykład użycia koni w scenach batalistycznych.

w XVIII wieku, jak Aleksander
Orłowski czy January Suchodol-

ski, po urodzonego w 1886 roku
Jerzego Kossaka. Wśród twór-

ców, których prace są prezentowane, znajdziemy chociażby Józe-

fa Chełmońskiego, Jana Matejkę,
Maksymiliana Gierymskiego czy
rodzinę Kossaków.
Tematem przewodnim jest koń,
zarówno w scenach batalistycznych, jak i rodzajowych. W niektórych obrazach jest tylko częścią kompozycji, w niektórych
wiodącym tematem. To, jak często na płótnach polskich malarzy
w XIX pojawiały się konie, świadczy o tym jak ważną rolę odgrywały wówczas te zwierzęta w życiu tak szlachty, jak i chłopów.
Na koniach portretowany był
na przykład jeździec mandżurski
w ujęciu A. Orłowskiego, „Łucznik tatarski” Wacława Pawliszaka
czy „Rajtar” Piotra Michałowskiego, który anatomię konia studiował m.in we francuskich rzeźniach. Na wystawie znalazła się
także „Czwórka” J. Chełmońskiego – przykład tematu, który przy-

niósł mu międzynarodową sławę.
Dla miłośników literatury interesujące są rysunki Antoniego Piotrowskiego, będące ilustracjami
do „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Z kolei do czytanego w bieżącym roku przez całą
Polskę „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego nawiązuje praca Włodzimierza
Przerwy-Tetmajera,
który był pierwowzorem ukazanej
w dramacie postaci gospodarza.
Koń na wystawie jest uczestnikiem polowań, prac polowych,
towarzyszy Napoleonowi wycofującemu się spod Moskwy, ale
także jest „towarem” (w pracy
„Kupno konia arabskiego” Januarego Suchodolskiego) czy obiektem podziwu i oceny („Konkurs
pojazdów na Placu Ujazdowskim
w Warszawie” Jana Rosena).
Bez wątpienia wystawę warto
zobaczyć.
tm
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ŁOK | po warsztatach filmowych

Etiud nie udało się pokazać w kinie
Warsztaty trwały w Łowickim
Ośrodku Kultury od 30 września, a ich uczestnicy pracowali z profesjonalistami, m.in. reżyserką Agnieszką Wąsikowską
i Marcinem Kunderą. W niedzielę,
8 października, zaprosili bohaterów swoich filmów, bliskich, przyjaciół oraz wszystkich zainteresowanych na kinową prezentację
efektów swojej pracy, która niestety nie wypaliła. Organizatorzy,
przepraszając zebranych widzów,
najpierw próbowali doprowadzić
do pokazu, ale kiedy technicznym

problemom nie udało się zaradzić,
postanowili go odwołać i przełożyć na inny termin, tym bardziej,
że o 18.00 w kinie miał się odbyć
inny seans. Kameralna prezentacja etiud, jak poinformowała nas
później jej uczestniczka, odbyła się
w sali „na strychu” ŁOK, dostarczając widzom wielu wzruszeń.
Wcześniej, jeszcze na sali kinowej, gdy ważyły się losy pokazu,
prowadząca warsztaty Agnieszka
Wąsikowska przedstawiła gościom
twórców etiud, zapraszając ich na
środek i wręczając po róży. Ci krótko opowiedzieli o swoich kilkuminutowych dokumentach. W wyniku warsztatów powstały cztery
pełne etiudy i kilka ćwiczeń.
Aleksander Jaros nakręcił dokument o swoim wuju, obecnym
na widowni dziennikarzu sportowym Pawle Dolińskim, przez
lata szefie działu sportowego
w NŁ, który czerpie radość z ży-

elżbieTA woldAn-roMAnowicz

Z przyczyn technicznych
w niedzielę, 8 października,
nie odbyła się w kinie Fenix
zapowiadana projekcja
etiud filmowych
uczestników tegorocznej
edycji warsztatów
„Nakręć się na Łowicz”.

uczestnicy warsztatów filmowych. Gdy jeszcze ważyły się losy pokazu
etiud, ich twórcy opowiedzieli gościom o swojej pracy.

cia pomimo choroby (jest po wylewie) i robi wszystko, by powrócić do sprawności. Agnieszka
Wąsikowska zwróciła uwagę na
to, że Aleksander wszedł na plan

filmowy z właściwie gotowym
scenariuszem, co rzadko zdarza
się wśród uczestników warsztatów, a nawet profesjonalnych dokumentalistów.

Klub Pracownia | cykl spotkań

ecA SAnniki

Opowiadać będą dwie
ekipy podróżników

Pałac w Sannikach proponuje też uczestnictwo w warsztatach m.in.
z możliwością zaznajomienia się z częścią ekwipunku wojskowego.

Sanniki | Stowarzyszenie patria polonia

Ułani w pałacu
Wystawa zatytułowana „Ułani, ułani” będzie prezentowana
do końca listopada w pałacu w
Sannikach. Umundurowanie można oglądać w sali lustrzanej.
Zwiedzający mogą zobaczyć regulaminowe wyposażenie osobiste
żołnierzy z okresu II Rzeczypospolitej. Pałac w Sannikach mógł
urządzić wystawę dzięki Grupie
Rekonstrukcji Historycznej Stowarzyszenie Patria Polonia. Członkowie tej grupy udostępnili swoje
prywatne mundury i inne przedmioty. Dla grup szkolnych, bez
względu na wiek, pałac proponuje też uczestnictwo w warsztatach
z możliwością zaznajomienia się
reklAMA

z częścią ekwipunku wojskowego,
poznaniem fachowego nazewnictwa oraz wykonywaniem elementów stroju w wersji papierowej.
Bilety kosztują: 10 zł normalny i 3 zł ulgowy dla uczniów, studentów i osób niepełnosprawnych.
Opieka przewodnika zapewniona jest od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 15.00, a w soboty i niedziele po wcześniejszym ustaleniu
terminu. – Zapraszamy osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane: szkoły, Uniwersytety III
Wieku oraz każdego, komu bliskie
jest polskie wojsko i jego historia – zachęca Monika Gadzińska
z ECA.
opr. mak

22 października o godz. 17
w klubie Pracownia odbędzie się
pierwsze z cyklu spotkań „Kultura podróżowania – Łowiczanie w
świecie”. Opowiadać będą dwie
ekipy podróżników: Folkswagen.
pl – Promujemy Polskę w Świecie
i Freedom Trail. Wstęp wolny.
Inicjatorem nowego cyklu spotkań jest Jakub Papuga, który pracuje w ŁOK. – Mam znajomych
z Łowicza, którzy podróżują po
świecie. Wiem, że takie spotkania poszerzają wiedzę, „otwierają
głowy” i motywują do kolejnych
ciekawych wypraw – mówi nam
o swoim pomyśle. Gośćmi pierwszego spotkania będą uczestnicy
wyprawy „Folkswagenem przez
Europę” oraz kumple z Freedom
Trail. Opowiedzą o początkach
swojej pasji oraz jak podróżować
po świecie, żeby nie zrujnować się
finansowo. Podpowiedzą, gdzie
jeść, spać i potańczyć.
Ekipa Folkswagen.pl wróciła niedawno z wyprawy, podczas
której 23-letnim Volkswagenem
T4 ozdobionym folkowymi motywami odwiedzili 13 państw Europy Zachodniej i promowali w nich
Łowicz. Piotrek, Dawid, Przemek

i Dominik to skład ekipy Freedom
Trail. Pewnego dnia podjęli decyzję o zostawieniu dotychczasowego, wygodnego życia za sobą,
zerwali wszelkiego rodzaju zobowiązania w postaci pracy czy
związku z dziewczyną i wyruszyli w ekscytująca, półroczną podróż
po Azji. O tym, co z tego wynikło
opowiedzą w Pracowni.
Jakub Papuga chciałby, aby niedzielne spotkanie zapoczątkowało
nowy cykl podróżniczy, w trakcie
którego osoby, które były w jakiejś ciekawej podróży, będą o niej
opowiadać w Pracowni. Ci, którzy
chcieliby zostać bohaterami kolejnego spotkania, mogą pisać na adres kuba@lok.art.pl.
aa
reklAMA

Kaja Podrażka znalazła swoją
bohaterkę w jednym z łowickich
sklepów – nakręciła kilkuminutowy dokument o pani Krystynie,
która pracuje w komisie. Pomysł
powstawał jakiś czas temu, materiał realizowany był późno, bo autorka na początku nie do końca
wiedziała co chce pokazać, najpierw miała inna bohaterkę, która
się wycofała. Ze sceny podziękowała pani Krystynie, która zgodziła
się na udział w filmie.
Z kolei podobnie jak Aleksander, z gotowym pomysłem na dokument, a nawet dwoma, przyszedł
na warsztaty Sebastian Karaśkiewicz. Wybrał pokazanie jednego
dnia z życia swojego kolegi, który
jest pasterzem, hoduje psy pasterskie i wypasa z nimi owce. Ta filmowa opowieść, jak zapowiedział
sam autor, bogata jest w oniryczne
podłowickie klimaty, niczym z obrazów Chełmońskiego. Agniesz-

ka Wąsikowska zaznaczyła, że
Sebastian ambitnie zrezygnował z
narracji z offu, a widza prowadzi
po prostu obraz.
Z kolei etiuda Rafała Łopusińskiego opowiada o artyście ludowym Wojciechu Brzozowskim
i rodzinnym muzeum ruchomych
figur w Sromowie.
Film, który powstał z połączenia etiud dokumentalnych, nakręconych przez uczestników warsztatów można oglądać w serwisie
internetowym YouTube pod nazwą „Nakręć się na Łowicz 2 –
Warsztaty filmu dokumentalnego
2017”.
Wspomniane wyżej materiały filmowe nie są jedynymi, nad
którymi pracowano w czasie
warsztatów. Za tydzień przeczytacie w NŁ o tym jak film o Jerzym Bazaku, prowadzącym pracownię oprawy obrazów, kręcił
Janek Dałek.
ewr

Sanniki | dyskusyjny klub książki

Spotkanie ze znawczynią
twórczości Norwida
Gościem kolejnego spotkania
w ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki, które odbędzie się w środę, 25 października, o godz. 17.00,
w pałacu w Sannikach będzie Wioletta Żórawska, specjalizującą się
w twórczości Cypriana Norwida.
Wstęp wolny. Jest ona nauczycielką języka polskiego w Gimnazjum
im. Cypriana Kamila Norwida
w Bielsku. Imię to nadano szkole
w 2004 r. właśnie z jej inicjatywy.
Od wielu lat zajmuje się popularyzowaniem postaci i twórczości
Norwida wśród młodzieży. Nie da
się przy tej okazji nie wspominać
o 11 lat starszym od Norwida Chopinie, którego twórczością Norwid
zachwycał się i również o niej pisał.

Wioletta Żórawska w swojej pracy
doktorskiej podjęła próbę całościowego badania obecności Norwida
w rzeczywistości szkolnej na przestrzeni lat.
DKK anonsuje już zresztą kolejne ciekawe spotkanie: 8 listopada z Bożeną Schmid-Adamczyk,
szwajcarskim
muzykologiem
i kustoszem muzeum Fryderyka
Chopina i George Sand na Majorce. Będzie to wieczór z książką „Dziedzictwo Fryderyka Chopina: Kolekcja Boutroux-Ferrà
w Valldemossie”, autorstwa właśnie Bożeny Schmid-Adamczyk,
pod redakcją i z uzupełnieniem
Ewy Sławińskiej-Dahlig. Wstęp
wolny.
opr. mak
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Łowicz | konferencja o Stanisławie pomian-Srzednickim

Ojciec odrodzonego polskiego
sądownictwa przypomniany
Sam Stanisław Pomian-Srzednicki jest tu najlepszym przykładem,
ponieważ przez całe dorosłe życie, równolegle z pracą zawodową, pracował społecznie, a część
swoich dochodów przeznaczał
na filantropię.
Później głos zabrał Andrzeja Korytkowski, prywatnie mąż
Agnieszki Battelli, kierujący
wraz z nią fundacją. Mówił o pamiętnikach Stanisława Pomian-Srzednickiego,
potwierdzając
poniekąd jego społeczne zaangażowanie – zapisane przez niego
osobiste notatki są dowodem wyjątkowej wrażliwości społecznej.
Pamiętniki są spisane bardzo dobrą, sprawną polszczyzną – uważał, że dbanie o język jest jednym

Opozycjonista czasów PRL Andrzej Słowik nie zostawił suchej nitki
na sposobie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w iii rp.

z najważniejszych zadań polskiej
inteligencji, a przy tym mogą być
wzorem staranności i uporządkowania, co dużo mówi o osobowości autora. Są niemal gotowym
źródłem dla biografów, ponieważ

ToMASz MATUSiAk

Konferencję zorganizowano
w sali barokowej Muzeum w Łowiczu z okazji setnej rocznicy nominacji Stanisława Pomian-Srzednickiego na stanowisko prezesa
Sądu Najwyższego przez Tymczasową Radę Stanu, na przeszło
rok przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości (miało to miejsce 25 sierpnia 1917 roku, przy
czym funkcję zaczął faktycznie
sprawować 1 września tego roku).
Prezesem Sądu Najwyższego był
do 1922 roku.
Na konferencję przybyło około 30 osób, wśród nich mieszkańcy Łowicza i powiatu łowickiego,
w większości związani ze środowiskami „Solidarności” czy
Klubem Gazety Polskiej, ale też
przedstawiciele władz samorządowych oraz goście z Łodzi, Warszawy, Piotrkowa Trybunalskiego
czy Skierniewic. Wysłuchali oni
kilku referatów.
Na temat związków rodzinnych
i dziejów potomków Stanisława
Pomian-Srzednickiego mówiła
Agnieszka Battelli, która jest jego
praprawnuczką. Zwróciła uwagę,
że jej prapradziadek został osierocony już w dzieciństwie, a zaopiekowali się nim księża, przez
co wychowywał się i dorastał
na plebanii. Mówiąc o własnej rodzinie w kolejnych pokoleniach
podkreślała, jak to sama ujęła
– „genetyczne obciążenie ethosem filantropii i społecznikostwa”.

ToMASz MATUSiAk

Postaci pierwszego w odrodzonej Polsce prezesa
Sądu Najwyższego, twórcy polskiego sądownictwa
w II RP – Stanisława Srzednickiego herbu Pomian
– była poświęcona konferencja zorganizowana
27 września w Łowiczu przez fundację jego imienia
oraz łowicki Klub Gazety Polskiej.

tom pierwszy zaczyna się od informacji o narodzinach i rodzinie
autora, zaś w czwartym znalazły
się zapiski z ostatnich lat życia,
spędzone w Piotrkowie Trybunalskim. Fundacja czyni starania
o to, aby pamiętniki zostały wydane i udostępnione jak największej
liczbie odbiorców.
Więcej o związkach bohatera
konferencji z Piotrkowem Trybunalskim można było się dowiedzieć z referatu kierownika tamtejszego archiwum – dr. Tomasza
Matuszaka. W archiwum tym zachowało się wiele dokumentów
na ten temat. Stanisław Pomian-Srzednicki był sędzią tamtejszego sądu okręgowego od 1876 r.,

równolegle z pracą
zawodową, pracował
społecznie, a część
swoich dochodów
przeznaczał
na filantropię.

a w latach 1881-1916 jego wiceprezesem. W Piotrkowie żył też
po złożeniu rezygnacji z funkcji prezesa Sądu Najwyższego
i przejściu w stan spoczynku, od
lutego 1922 r. do śmierci 16 marca 1925 r. Tomasz Matuszak podkreślił, że stanowisko wiceprezesa
w rosyjskim sądzie tamtych czasów było czymś normalnie nieosiągalnym dla Polaków, tym bardziej zaskakujące, że przez tak
wiele lat pełnił ją Pomian-Srzednicki, który nigdy nie krył przywiązania do polskości i patriotycznej postawy. Zdaniem referenta,
świadczy to o wielkim zaufaniu
do jego kompetencji i autorytecie, jakim niewątpliwie cieszył się
w Piotrkowie. Na podstawie dokumentów można zresztą stwierdzić,
że wyroki wydawał sumiennie
i obiektywnie, bez względu na narodowość sądzonych czy stron postępowania.
Zbigniewa Zagajewski mówił
o historii sądownictwa w Łowiczu,
a bazę jego wystąpienia stanowiła wydana w 2008 roku publikacja sędziego Ryszarda Lebiody,
ówczesnego prezesa Sądu Rejonowego w Łowiczu. Ze względu
na ograniczony czas, historyk mówił głównie o początkach sądownictwa w Łowiczu, zaczynając
od XII wieku. Podkreślił, że tak
jak kultura i całe życie Ziemi Łowickiej, tak też sądownictwo było
od 1136 roku aż do zaborów ściśle związane z Kościołem, więc
sprawy rozsądzali duchowni. Dla
sądzonych było to korzystne, po-

Główni organizatorzy konferencji: Andrzej korytkowski, Agnieszka
battelli i wojciech Gędek.
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reklAMA

Maciej Strzelczyk i Paweł Ciesielski po konferencji pierwszy raz
wystąpili w duecie.
reklAMA

nieważ zachowane z tamtych czasów odpisy wyroków pokazują, że
księża byli bardziej niż świeccy
powściągliwi od wymierzania kar
cielesnych (w tym okaleczeń) czy
skazywania na śmierć.
Konferencję podsumował Andrzej Słowik, znany działacz
opozycyjny okresu PRL, współtwórca struktur „Solidarności”
w Łodzi, a później przez pewien
czas (w latach 1992-1993) wiceminister pracy i polityki socjalnej.
Nawiązał do obecnej – fatalnej
w jego ocenie – kondycji polskiego wymiaru sprawiedliwości i potrzebie reform, dla których dorobek
Stanisława Pomian-Srzednickiego powinien być drogowskazem.
Przyznał, że wiele razy stykał się
z wymiarem sprawiedliwości w III
RP, w tym dwa razy z Sądem Najwyższym, co z pewnością nie pozostawiło mu poczucia sprawiedliwości. Za kuriozalne uznał takie
rozwiązania w polskim prawie jak:
instytucja świadka koronnego
(w zasadzie dająca przestępcy
przywileje i wynagrodzenie), ugoda sądowa (w której oskarżony
może porozumieć się z prokuratorem bez udziału poszkodowanego w postępowaniu) czy sądowo
nakazane przeprosiny (uważa je
za bezwartościowe).
W części artystycznej wystąpili Agnieszka Battelli (wokal), Paweł Ciesielski (gitara, wokal) oraz
Maciej Strzelczyk (skrzypce elektryczne). Ten ostatni jest uważany
za jednego z czołowych polskich
wiolinistów jazzowych, a jednym
z jego sztandarowych popisów są
jazzowe interpretacje Fryderyka
Chopina.
W programie znalazły się poezje i piosenki o szeroko rozumianej tematyce patriotycznej,
zarówno twórców uznawanych
za klasyków polskiej poezji, jak
i tych nieco zapomnianych czy
w ogóle nieznanych z imienia
i nazwiska. Muzykę do niektórych z nich stanowiły autorskie
kompozycje, ale w programie
znalazły się też utwory znanych
twórców, m.in. otwierająca koncert „Prząśniczka” Stanisława
Moniuszki.
tm
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Z sali sądowej
Sąd Okręgowy | rozpoczął się proces ludzi zamieszanych w sprzedaż narkotyków

Narkotyki po łowicku
Dziewięć osób z Łowicza i okolic
zasiadło na ławie oskarżonych w procesie,
który rozpoczął się 9 października
przed Sądem Okręgowym w Łodzi
w związku, przede wszystkim,
z przestępstwami narkotykowymi.
Proces jest wynikiem głośnej
sprawy, do której doszło w październiku 2016 roku. Przypomnijmy, że policja poinformowała
wówczas o zatrzymaniu w sumie
16 osób z terenu Łowicza i Głowna, z czego 13 trafiło do aresztu.
Funkcjonariusze
zabezpieczyli przy tej okazji: 3 kg amfetaminy, 190 g marihuany, 382 tabletki
ekstazy oraz 149 krzaków konopi
indyjskich, z których można było
uzyskać 3,5 kg marihuany.
Sprawa była podzielona na kilka postępowań. W rozpoczętym
9 października procesie na ławie
oskarżonych zasiadło w sumie
9 osób związanych z Łowiczem
i jego okolicami. Sprawy innych
osób wyłączono do odrębnego postępowania. Wachlarz zarzutów, jakie przedstawia oskarżonym prokuratura, jest szeroki.
W większości dotyczą one narkotyków: posiadania znacznej ich
ilości, obrotu nimi, udzielania innym osobom, udzielania pomocy
w ich nabyciu, ale też posiadania
broni i pomniejszych spraw typu
jazda pomimo cofniętych uprawnień.
Wszyscy oskarżeni odpowiadają z wolnej stopy. Kilka osób
przyznało się do winy przynajmniej w części zarzutów. Część
chciałaby się też dobrowolnie
poddać karze. Wszyscy odmówili składania zeznań, więc odczytywano te złożone na wcześniejszych etapach postępowania.
to był mój pomysł
Pierwszy z oskarżonych, Paweł
J., nie przyznaje się do stawianych
mu zarzutów i nie chce zeznawać.
W początkowej fazie postępowareklAMA

nia przyznał się (w późniejszych
fazach już się nie przyznawał)
i opowiedział, choć bardzo zwięźle, o swojej wyprawie do Holandii.
Wyjechał tam, jak zeznawał,
„w ciemno”, by poszukać pracy.
Bilet kupili mu znajomi. W Rotterdamie miał spotkać młodego
mężczyznę, który zaproponował
mu zrobienie interesu na narkotykach, a konkretnie zakup 1 kg amfetaminy.
Oskarżony zeznawał, że pieniądze na ten cel, około 7 tys. zł,
wygrał w gry hazardowe, a zakupu nikt mu nie zlecał. Dodawał, że
nie miał pomysłu na to jak rozprowadzić nabyte narkotyki w Polsce.
Prężny rynek
Inaczej przedstawiał tę sprawę Artur K. Przyznał się on do
zarzucanych mu czynów, ale nie
chciał zeznawać i odpowiadać
na pytania. We wcześniejszych
fazach przyznał, że był zamieszany w zakup narkotyków, których
nie otrzymał. Przyznał się do po-

z zeznań Artura k.
wynika, że w łowiczu
narkotyki kupuje
wiele osób, także
sprawujących
funkcje publiczne
(choć nie wymieniał
nikogo konkretnie).

siadania amfetaminy i uprawy
5 krzewów konopi indyjskich
(pozostałe, które znaleziono
w pobliżu, to, jak tłumaczył, „samosiejki”).
Oskarżony szerzej opowiedział
o procesie nabywania narkotyków
z Holandii. Jak zeznawał przed organami ścigania, na pomysł zakupu wpadł po rozmowie z kolegą.
Później zaczął szukać chętnych do
partycypowania w kosztach takiej
operacji. Zaproponował udział
w tym procederze znanemu mu
Karolowi U. Ten wyraził zainteresowanie i przeznaczył na ten cel
3 tys. zł (w późniejszych fazach
wspominał o 4 tys. zł i jeszcze kolejnych 2 tys. dołożonych później).
Proponował także udział swojemu
dobremu koledze Dawidowi D.,
ale ten odrzucił propozycję. Zakupione narkotyki miały być puszczone w dalszy obieg.
Początkowo była mowa o zakupie 1 kg marihuany, jednak potem stwierdzono, że bardziej opłacalna jest amfetamina. Narkotyki
miał z Holandii przywieźć Paweł
J. Bilet kupiła mu żona Dawida
D. Po transakcji Artur K. i Dawid
D. mieli odebrać Pawła J. z dworca Łódź Kaliska. Na miejscu go
jednak nie znaleźli i zrodziły się
w nich podejrzenia, że coś mogło
pójść nie tak.
Z zeznań Artura K. wynika,
że w Łowiczu narkotyki kupuje
wiele osób, także sprawujących
funkcje publiczne (choć nie wymieniał nikogo konkretnie). Nie
ma także żadnych problemów
z zakupem środków. Rozprowadzać miał je choćby inny z oskarżonych w tej sprawie: Krzysztof
S. Sam Artur K. też sprzedawał
innym osobom amfetaminę czy
marihuanę. Tę ostatnią łatwo
można nabywać np. od dealerów
z Głowna. Narkotykami handlują
także kobiety.
żałuje
tego co się stało
Karol U. przyznał się przed sądem do zarzucanych mu czynów

i wyraził żal, że do tej sytuacji doszło. Zeznawać jednak nie chciał.
W początkowych fazach postępowania się nie przyznawał. Wyjaśniał, że poznał Artura K. prawdopodobnie przez Pawła J. Artur
K. proponował mu nabycie marihuany. Karol U. miał namówić do
partycypowania w kosztach Arkadiusza G., który był zainteresowany zakupem marihuany.
Karol U. zeznawał, że miał być
tylko pośrednikiem pomiędzy K.
a G. Ten ostatni przelał mu na zakup kwotę 5 tys. zł. Arturowi K.
oskarżony przekazał tylko 4 tys.
zł, a 1 tys. zł zachował dla siebie,
gdyż miał problemy finansowe.
Później Artur K. miał pytać Karola U. czy nie znalazłby kogoś,
kto dołoży jeszcze 2 tys. zł. Kwotę
tę dorzucił Arkadiusz G.
Oskarżony zeznawał, że w późniejszym okresie kontakt z Arturem K. był utrudniony. Po jakimś
czasie okazało się, że zamiast marihuany możliwy jest zakup amfetaminy. Arkadiusz G. nie był zainteresowany tym narkotykiem
i chciał albo marihuany, albo
zwrotu pieniędzy. Ostatecznie jednak miał się zdecydować na amfetaminę, bo był świadomy tego, że
będzie ciężko włożone środki odzyskać.
O niepowodzeniu transakcji
Karol U. miał się dowiedzieć od
Dawida D. Potem Artur K. kontaktował się z nim o namiary do
siostry Pawła J., któremu chciał
zrobić paczkę do aresztu.
Oskarżony zeznawał, że Artur
K. częstował go czasem narkotykami. Domyślał się, że jest on dealerem. Nie wie jednak, ile na tym
zarabiał. Słyszał także, jakoby K.
był w stanie załatwić przerzut nawet do Zakładu Karnego.
W późniejszej fazie postępowania Karol U. przyznał się do winy.
Opowiadał także o tym, że narkotyki zdarzało mu się kupować
u ludzi m.in. z terenu gminy Bolimów. Nie znał osobiście ani dealera z Głowna, ani wspominanego Krzysztofa S.

oskarżony zapewniał,
że nie zamierzał
czerpać żadnych
korzyści z niedoszłej
transakcji, a znalazł
się po prostu w złym
miejscu o złej porze.
Oskarżony zapewnił, że nigdy
nie sprzedawał, ani nie udzielał
narkotyków pracownikom swojej firmy. On sam nie czuje się też
uzależniony i zażywa tylko gdy
ma nawał pracy.
na remont
Wspomniany Arkadiusz G.
przyznał się jedynie do posiadania
marihuany, nie chciał zeznawać ze
względu na stan zdrowia.
We wcześniejszych fazach postępowania oskarżony zeznał, że
marihuanę pali przeciwbólowo,
w związku ze swoim schorzeniem. Zeznawał także, że pieniądze, w kwocie 7 tys. zł, przelewał
Krzysztofowi U. na remont elewacji, a nie na zakup narkotyków.
żona nie wiedziała
Przewijający się w zeznaniach
poprzedników Dawid D. przyznał się do posiadania narkotyków, jednak nie przyznał się do
współudziału w przemycie. Jako
jedyny zgodził się na częściowe
wyjaśnienia. Tłumaczył, że bilet
dla Pawła J. kupiła z ich komputera jego żona, do której zresztą
sam odesłał Artura K., ale nie była
świadoma tego, po co J. jedzie do
Holandii. Zeznał także, że w dniu
zatrzymania Pawła J. był z Arturem K. w Łodzi, ale nie po to, by
odebrać J., tylko po części do samochodu.
Z wcześniejszych wyjaśnień
Dawida D. wynika, że znał Artu-

ra K. od kilku lat. Nie kupował od
niego narkotyków, ale wiedział,
że ma on do nich dostęp. Nie zna
jednak osób, którym go dostarcza.
Raz pozostawiono u niego paczkę
dla Artura K., ale nie wiedział co
w nie było, powiedziano mu, że
perfumy.
Dawid D. wiedział, że Paweł J.
jedzie po narkotyki. Początkowo
słyszał o marihuanie. Sam jednak
nie chciał się w tę transakcję angażować. Paweł J. pytał go o zdanie
w temacie propozycji pojechania
po narkotyki uzyskanej od Artura
K. Dawid D. miał mu doradzić, by
się w to nie włączał. J. się jednak
na to zdecydował.
Co się zaś tyczy biletu dla Pawła J., to kupiła go żona Dawida D.,
ale płatności dokonano z konta
Artura K. Żona nie wiedziała po
co J. jedzie do Holandii. Gdy się
o tym dowiedziała, miała do męża
duże pretensję.
Oskarżony zeznawał, że nie wie
po co pojechał z Arturem K. po
Pawła J. po jego powrocie. O ten
wyjazd również małżonka miała
do niego pretensje, bo podejrzewała, że mogą z tego wyniknąć
nieprzyjemności. Ostatecznie D.
i K. spóźnili się na miejsce i nie
odebrali Pawła J. O zatrzymaniu
J. Dawid D. dowiedział się z internetu.
W kolejnych fazach postępowania oskarżony zapewniał, że
nie zamierzał czerpać żadnych
korzyści z niedoszłej transakcji,
a znalazł się po prostu w złym
miejscu o złej porze. W lutym tego
roku przyznał się do pomocnictwa
w nabyciu znacznej ilości narkotyków w ten sposób, że pomógł
w nabyciu biletu i pojechał z Arturem K. po Pawła J. Przyznał się
także do posiadania amfetaminy.
Nie przyznał się zaś do pomocy
w obrocie substancjami psychoaktywnymi.
kolejni oskarżeni
Następny oskarżony w tej sprawie to wspominany wcześniej
Krzysztof S. Odmówił on, jak
na razie, ustosunkowania się do
tej sprawy. Może uczyni to w późniejszym terminie.
Również na wcześniejszych
etapach postępowania mówił
śledczym niewiele. Przyznał się
jedynie do posiadania niewielkiej ilości środków odurzających
na własny użytek.
str. 34
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Zduny | 10 lat jako stowarzyszenie

Jubileusz seniorów

W piątek, 6 października,
w Domu Kultury w Zdunach miała
miejsce oficjalna część obchodów.
Przybyli ci spośród 131 członków
stowarzyszenia, którym pozwolił na to stan zdrowia i zaproszeni
goście. Uroczystość rozpoczęła się
od koncertu związanego ze stowarzyszeniem Zespołu Wokalnego „Wrzos”, który niedługo będzie
obchodził 15-lecie działalności. Na
pianinie akompaniowała Jadwiga
Pawłowska. W repertuarze znalazły się piosenki poważne oraz
typowo rozrywkowe, często nawiązujące do tematu przemijania.
Śpiewając np. „Bałkanicę”, seniorzy pokazali, że nieobce im są też
radiowe hity ostatnich lat.
Później przyszedł czas na przypomnienie historii stowarzyszenia,
podziękowania i gratulacje dla osób
współpracujących ze stowarzyszeniem – władz gminy, Domu Kultury, sponsorów czy innych stowa-

ToMASz MATUSiAk

6 i 7 października były
wyjątkowym dniem dla
Stowarzyszenia Seniorów
Gminy Zduny. Obchodziło
ono 10-lecie działalności
pod tą nazwą i w tej formule
– przypomnijmy, że jest ono
kontynuatorką działań Koła
Związku Emerytów
i Rencistów Gminy Zduny.

Zespół Wokalny „Wrzos” jest ściśle powiązany ze Stowarzyszeniem
Seniora Gminy zduny, dlatego na uroczystościach nie mogło
zabraknąć jego występu.

rzyszeń. Z zaproszenia skorzystały
m.in. delegacje stowarzyszeń z Łowicza – Klubu Seniora „Radość”
oraz koła Stowarzyszenia Diabetyków. Uhonorowano też dwoje najstarszych i dwoje najmłodszych
członków stowarzyszenia.
Pamiętano o tych, którzy odeszli – minutą ciszy uczczono byłe
przewodniczące (jeszcze przed
przekształceniem koła w stowarzyszenie) – Józefę Strzałkowską
i Janinę Pykacz, a także poległych
na terenie gminy Zduny w czasie
II wojny światowej. Przed uroczystością delegacja stowarzyszenia
zapaliła znicze na ich grobach.
Rys historii przedstawiła podczas

uroczystości sekretarz Barbara Rożniata, przypominając, że wszystko
zaczęło się w 1973 r. od zawiązania
nieformalnej grupy złożonej z pracowników Urzędu Gminy i Gminnej Spółdzielni, w różnym wieku,
z udziałem kilkuosobowego aktywu artystycznego. Inicjatorką była
wspomniana już Józefa Strzałkowska, sprzedawczyni w jednym sklepów GS-u, późniejsza honorowa
przewodnicząca koła.
Najważniejsze zmiany organizacyjne, czyli powołanie stowarzyszenia, nastąpiły po oficjalnym
zebraniu z 9 września 2007 roku,
zwołanym po niespodziewanej
śmierci przewodniczącej koła Ja-

niny Pykacz – wobec tej dotkliwej
straty trzeba było ustalić, co dalej
będzie z kołem. Zebranie to zorganizowano wówczas z inicjatywy
skarbnik koła Danieli Papugi.
Postanowiono wtedy zawiązać
stowarzyszenie i powierzyć funkcję prezesa Krystynie Guzek, która pełni ją do dziś. Od tego czasu,
przez 10 lat, stowarzyszenie miało
m.in. 120 zebrań, 41 wycieczek,
28 wyjazdów do teatru, 31 spotkań integracyjnych z seniorami
z Łowicza, wzięło udział w 3 festiwalach, 8 przeglądach filmów i 13
prelekcjach. Seniorzy chętnie angażowali się w akcje i zbiórki charytatywne, brali udział w Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Wciąż rozwijają swoje zainteresowania artystyczne w dziedzinach
śpiewu, tańca, haftu czy rękodzieła.
Niestety, w ciągu tych 10 lat
zmarło też 35 byłych bądź aktywnych członków, na których pogrzebach licznie gromadzili się
pozostali. Mimo to liczba członków wzrosła – ze 108 w 2007 roku
do 131 obecnie.
10-letnią działalność stowarzyszenia podsumowano w liczącym
172 strony biuletynie informacyjnym. Jest on dostępny w formie
elektronicznej na stronach urzędu
gminy i starostwa powiatowego,
a będzie też wydrukowany – każdy uczestnik planowanego na grudzień spotkania opłatkowego ma
otrzymać po egzemplarzu.
Zakończeniem piątkowej uroczystości był wielki, jubileuszowy
tort. Następnego dnia, w sobotę,
seniorzy spotkali się raz jeszcze,
tym razem aby pobawić się na potańcówce.
tm
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Narkotyki po łowicku
dokończenie ze str. 33
Odnosząc się do suszu roślinnego, znalezionego w suszarni
w jego bloku, zeznał, że każdy
mieszkaniec ma do niej dostęp.
Stwierdził, że nie wie też, do kogo
należą znalezione w piwnicy bloku papierosy i tytoń bez znaków
akcyzy.
Oskarżony Przemysław K.
przyznał się do posiadania narkotyków. Nie chciał składać
wyjaśnień. Jak zeznawał na
wcześniejszych etapach postępowania, narkotyki kupował w Łodzi,
w okolicach jednego z klubów,
a zdarzało się także, że w Skierniewicach.
reklAMA

Do posiadania narkotyków
przyznał się także Łukasz K. Nie
chciał zeznawać. Wcześniej mówił śledczym o tym, że kupował
marihuanę na własny użytek. Tłumaczył, że nie wiedział o tym,
iż posiadanie na własny użytek
może nieść za sobą poważne konsekwencje. Przyznał, że w Łowiczu, gdy ktoś chce znaleźć narkotyki, bez problemu je znajdzie.
kolekcjoner broni
W postępowaniu na ławie
oskarżonych znalazł się także Paweł S. W jego przypadku nie
mówi się o przestępstwach narkotykowych. Jego nazwisko przewinęło się w zeznaniach Artura

K., jako osoby, od której chciał
on kupić broń. Właśnie o nielegalne posiadanie broni i amunicji jest
oskarżony Paweł S.
Przed sądem przyznał się do
winy, ale nie składał wyjaśnień.
Wcześniej zeznawał jednak przed
śledczymi, że zbierał broń. Część
kupił, część znalazł w ziemi. Tłumaczył, że nie wiedział, iż jest
to zabronione. Wyjaśniał też, że
ostatnią sztukę nabył 6 lat temu.
Zapewniał, że nie strzela z broni,
ani też nie zbierał jej dla celów zarobkowych.
Proces potrwa
Oskarżony Paweł S. chce się
dobrowolnie poddać karze. Moż-

liwe są także wnioski podobnego typu ze strony innych oskarżonych. Na razie jednak sąd nie
pochylał się nad tego typu wnioskami. Jak tłumaczył sędzia
Piotr Wzorek, w tej sprawie rozpatrywane będą też materiały
niejawne. Policja jest na etapie
przygotowywania niezbędnych
materiałów dla sądu, ale może
to potrwać jeszcze kilka miesięcy. Dopóki w sprawie nie będzie
zgromadzony cały materiał, tak,
by oskarżeni mogli się do niego
odnieść, nie należy się spodziewać rozstrzygnięć.
Kolejna rozprawa w tej sprawie odbędzie się dopiero pod koniec roku.
kl
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Seniorzy podziękowali mecenas Annie Petrońskiej kwiatami
i gadżetami łowickimi.

Łowicz | projekt „zaradni seniorzy”

To były potrzebne
rozmowy i szkolenia
Zakończył się cykl wykładów
i szkoleń organizowanych
w Klubie Seniora „Radość”
w Łowiczu w ramach
projektu „Zaradni seniorzy”
przez stowarzyszenie „Forum
4 czerwca” z Ksawerowa.
Na ostatnim spotkaniu, 9 października, mecenas Anna Petrońska opowiadała seniorom m.in.
o zasadach i prawnych rozwiązaniach, z których należy korzystać
m.in. podczas przekazywania darowizn osobom z rodziny i nie tylko. Mówiła też o okolicznościach,
w jakich darowiznę można odwołać (np. w przypadku gdy obdarowany dopuści się „rażącej niesprawiedliwości” w stosunku do osoby,
która przekazała mu darowiznę).
Po około 1,5-godzinnym szkoleniu seniorzy podziękowali prowadzącej kwiatami, wydawnictwami
o Łowiczu i gadżetami związanymi z miastem oraz zaprosili na okolicznościowy poczęstunek.
Jakiego rodzaju tematyką zajmowali się seniorzy na szkoleniach
i wykładach? Większość z nich dotyczyła spraw związanych z szeroko pojmowanym prawem, ale również ze zdrowym odżywianiem się
czy też z bezpieczeństwem. Każde
ze szkoleń trwało co najmniej półtorej godziny. Na przykład jeden
z wykładów „Energetyczna dieta seniorów”, przedstawiony przez
Karolinę Kochanowską-Piekarską,
zawierał porady dotyczące między innymi komponowania posiłków, które pomogą zachować aktywność fizyczną, umysłową oraz
dostarczą codziennej energii. Ponadto prowadząca wyposażyła

seniorów w materiały drukowane z tego zakresu. Łowiccy seniorzy uczestniczyli również w wykładach „Dostępny urząd i sąd dla
każdego obywatela”, „Dziedziczenie – warto pomyśleć wcześniej, bo
to ważna decyzja” czy też „Jak nie
dać się oszukać metodą na wnuczka, czyli co każdy obywatel powinien wiedzieć”. Wykłady odbywały się siedzibie klubu przy ul.
3 Maja w Łowiczu. – Najbardziej
cieszymy się z tego, że panie, które
do nas przyjeżdżały, były otwarte
na udzielanie odpowiedzi na nasze
pytania. To była taka metoda wykładowo-dyskusyjna. Każdy z nas
mógł spytać nawet o swoje prywatne sprawy i panie chętnie udzielały porad – opowiada szefowa klubu
Anna Bieguszewska.
W przyszłym roku łowicki
Klub Seniora również będzie starał się zostać partnerem projektu
o podobnym charakterze. – Wiedzy nigdy nie jest za dużo, a przy
okazji można spotkać się w miłym towarzystwie i porozmawiać
o wielu sprawach – uważa Maria Nierobisz, która uczestniczyła
w każdym ze spotkań. Jakiego rodzaju tematyką chcieliby się zająć w kolejnych latach seniorzy?
– Jesteśmy otwarci i interesuje nas
wiele spraw, może być to tematyka komputerowa, muzyczna, plastyczna czy gimnastyczna – mówi
przewodnicząca.
Projekt był finansowany z rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych
na lata 2014-2010. – Ponieważ to
była edycja 2017, to liczymy, że
załapiemy się na kolejne edycje
tego programu – powiedziała nam
Anna Bieguszewska.
mak
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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, 19 października:
ul. łąkowa 3a, tel. 24-285-19-94
piątek, 20 października:
ul. łąkowa 3a, tel. 24-285-19-94
sobota, 21 października:
ul. łąkowa 3a, tel. 24-285-19-94
niedziela, 22 października:
ul. łąkowa 3a, tel. 24-285-19-94
poniedziałek, 23 października:
ul. narutowicza 72, tel. 24-285-43-52
wtorek, 24 października:
ul. narutowicza 72, tel. 24-285-43-52
środa, 25 października:
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

Grafik wejść na pływalnię dla posiadających karnety i kupujących bilety
(grafik orientacyjny, dokładne informacje na
miejscu); pon.-pt. ostatnie wejście o 21.00;
sob.-ndz. ostatnie wejście o 19.00:
Poniedziałek – 14.00-17.00 (1 tor);
20.00-21.45 (3 tory);
Wtorek – 12.30-13.00 (5 torów);
15.00-16.00 (3 tory), 16.00-16.45 (1 tor);
19.30-21.45 (3 tory)
Środa –14.00-14.45 (3 tory);
15.45-16.45 (2 tory); 20.15-21.45 (3 tory);
Czwartek – 15.00-16.45 (3 tory);
19.30-21.45 (3 tory);
Piątek – 12.00-13.00 (2 tory);
14.45-15.45 (1 tory); 17.30-18.30 (3 tory);
19.30-21.45 (3 tory);
Sobota – 10.00-11.00 (2 tory);
11.00-19.45 (3 tory);
Niedziela – 10.00-19.45 (4 tory).
Grota solna – w godzinach wejść na
pływalnię (pon.-pt. 8.00-22.00, sob.-ndz.
10.00-20.00). Sauna – pon.-pt. w godz.
16.00-22.00, sob.-niedz. w godz. 13.-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.
Galeria Okno na sztukę – „Projekcje
włoskie”– wystawa malarstwa Marka
haładudy, Tomasza kalitko, joanny Marcinkowskiej i Agaty nowak; kutnowski dom
kultury, ul. żółkiewskiego 4.
Muzeum w Łowiczu ul. Stary rynek 5/7,
czynne codziennie oprócz poniedziałków
w godz. 10.00-16.00 (ostatnie wejście do
muzeum na pół godziny przed zamknięciem). bilety: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł;
wstęp bezpłatny na wystawy stałe – wtorek.
„Sztuka Baroku” – stała wystawa
rzemiosła artystycznego (meble, tkaniny,
szkło, porcelana), malarstwa i rzeźby;
kaplica św. boromeusza w Muzeum.
„Historia miasta i regionu” – stała
wystawa zabytków archeologicznych, militariów, portretów trumiennych, pamiątek
powstańczych, gabinet kolekcjonera.
„Etnografia Księstwa Łowickiego”
– stała wystawa strojów ludowych, wycinanek, rzeźby, ceramiki, tkanin i eksponatów
z dziedziny papiero-plastyki.
Izba Pamięci Łowickich Żydów – wystawa stała, ukazuje dzieje społeczności żydowskiej w łowiczu, od chwili
pojawienia się starozakonnych w mieście,
poprzez powstanie i intensywny rozwój
Gminy żydowskiej, aktywny udział
w społeczno-gospodarczym życiu miasta
w XiX i XX wieku, wybuch ii wojny światowej, aż do ostatecznej jej zagłady.
„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.
Skansen przy Muzeum w Łowiczu –
czynny codziennie oprócz poniedziałków
w godz. 10.00-16.00.
Łowicki Park Etnograficzny – Skansen
w Maurzycach – do 31 października
czynny codziennie w godz. 9.00-16.00, w
godz. 16.00-19.00 zwiedzanie obiektów
tylko z zewnątrz (obowiązuje bilet spacerowy). bilety: 8 zł normalny, 5 zł ulgowy,
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.
 Galeria Browarna w Łowiczu,
ul. podrzeczna 17. w celu zwiedzania należy umówić się telefonicznie: 691-979-262.
Andrzej Biernacki: „Full Harmonia” –
wystawa ok. 50 prac łowickiego artysty,
czynna do 12 listopada; Galeria na poz. 4
Filharmonii im. Mieczysława karłowicza
w Szczecinie, ul. Małopolska 48.
Foto Art. Galeria „Ekspozycja 34”:
„Krajoznawcze fascynacje” – wystawa
fotografii jarka Supła, której pomysłodawcą był paweł paczkowski; czynna do końca
listopada w budynku Galerii łowickiej
(wejście od strony ul. Stanisławskiego).
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.
„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.
Bolimów: „trzecie oko” – cykl okrągłych obrazów, wykonanych w technice
akrylowej na płótnie autorstwa Anny kossakowskiej – wystawa plenerowa Galerii
przechodniej, na ogrodzeniu przy Gok.
Kiernozia: „Pejzaż ojczysty” – wystawa
prac autorstwa Anny Szcześniak; Gminna
biblioteka publiczna.
Nieborów: Pałac i wystawa majoliki
– czynne: wtorek – niedziela w godz. 10.0016.00. 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;
wtorek – wstęp wolny. 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 poświęcona pracom konserwatorskim prowadzonym przez prof. Gerarda
ciołka w latach 1947-1952; czynna do
końca listopada.
Nieborów i Arkadia: Ogrody –
kasy czynne: wtorek – niedziela w godz.
10.00-17.00 (Świątynia Diany w Arkadii
– ostatnie wejście 15.30). bilety: 12 zł
normalny, 8 zł ulgowy, 1 zł dzieci 7-16 lat,
8 zł opłata za psa; wtorek – wstęp wolny.
Nieborów: Muzeum Motoryzacji –
czynne: pt., sb., ndz. w godz. 10.-18.00 (lub
po uzgodnieniu tel. 46 838-50-68, 501-945960); nieborów 231a; bilety: normalny 10 zł,
ulgowy (dzieci i młodzież do lat 15, emeryci,
renciści) 7 zł, dzieci do lat 7 bezpłatnie.
Sanniki: Zespół Pałacowo-Parkowy
– czynny od pn.-pt. w godz. 8.00-21.00,
opieka przewodnika od pn.-pt. w godz. od
8.00-15.30. bilety do pałacu: 10 zł (normalny), 3 zł (ulgowy), dzieci do lat 6 – gratis;
park – wstęp wolny. za okazaniem 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;
,,transitions-Przemiany” – malarstwo
Alicji czerniak; czynne do 15 listopada.
„Władysław Dziewulski, astronom –
55. rocznica śmierci” – wystawa
w parku, czynna do 31 października.
„ułani, ułani” – wystawa regulaminowego wyposażenia osobistego żołnierzy
z okresu ii rzeczypospolitej, czynna
do 30 listopada w sali lustrzanej pałacu.
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 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 pon.-pt. w godz. 8.-14.00,
po wcześniejszej rezerwacji; bilety: ulgowy
5 zł, normalny 8,50 zł. w kompleksie
można zobaczyć m.in. Apartament napoleoński, kaplicę pałacową, poznać historię
hodowli koni rasy półkrwi angloarabskiej.
Obrazy Iwony Mitrowskiej – wernisaż
wystawy prac związanych z końmi i spotkanie z artystką: piątek, 20 października,
godz. 18.00 w Sali białej pałacu.
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 – środa, 20-25 października:
godz. 15.30 – My Little Pony. Film (2d
dubbing) – animowany; czas trwania: 99
min.; Ukochani bohaterowie dzieci na całym świecie wreszcie na wielkim ekranie!
zupełnie nowe przygody magicznych
kucyków, które po raz pierwszy będą
musiały opuścić baśniową equestrię i
wkroczyć z tajemniczy wielki świat.
godz. 17.15 – twój Vincent – film biograficzny animacja; czas trwania 95 min.;
To pierwsza pełnometrażowa animacja
malarska, która zachwyca widzów na całym świecie. każda z 65 tys. klatek filmu
została ręcznie namalowana, w projekcie
wzięło udział 125 zawodowych malarzy
z całego świata, którzy świat znany z
obrazów van Gogha ożywili na ekranie.
godz. 19.00 – Dwie korony – dokument
fabularyzowany; czas trwania: 92 min.;
To pierwszy film ukazujący nieznane
dotąd powszechnie fakty z życia o.
Maksymiliana kolbe, począwszy od jego
dzieciństwa, aż do heroicznej decyzji
o oddaniu życia za współwięźnia w
Auschwitz. zdjęcia dokumentalne zostały
zrealizowane w polsce, japonii i we
włoszech.
godz. 20.45 – Wszyscy moi mężczyźni
(2d, napisy) – komedia; czas trwania:
97 min.; Gwiazda rewelacyjnego serialu
„wielkie kłamstewka” oraz laureatka
oscara – reese witherspoon w pełnej
humoru i wzruszeń komedii romantycznej
o singielce, dla której trójkąt miłosny to
zdecydowanie za mało!
bilety na seanse kinowe: 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, 19 października:
godz. 17.15 – Dwie korony – fabularyzowany dok. prod. polskiej, ukazujący nieznane dotąd powszechnie fakty z życia
o. Maksymiliana kolbe, od jego dzieciństwa, aż do heroicznej decyzji o oddaniu
życia za współwięźnia w Auschwitz; reż.
Michał kondrat; czas: 1 godz. 32 min.
godz. 19.00 – Baby driver – komedia akcji prod. USA/wielka brytania; reżyseria:
edgar wright; czas: 1 godz. 53 min.
Piątek – czwartek,
20-26 października:
godz. 16.30 – Dwie korony
godz. 18.00 – Ach śpij kochanie – kryminał prod. polskiej; reż. krzysztof lang;
czas: 1 godz. 40 min.
godz. 20.00 – Ach śpij kochanie
bilety: seanse 2d: 16 zł (normalny), 14 zł
(ulgowy), 12 zł (tanie poniedziałki); seanse
3d: 18 zł (normalny), 15 zł (ulgowy).

koncerty
Sobota, 21 października:
godz. 17.00 – „Burmistrz Miasta
Łowicza zaprasza”: Donaghadee Male
Voice Choir – koncert męskiego chóru z
irlandii północnej pod dyrekcją roberta
wilsona. Sala barokowa Muzeum w łowiczu, Stary rynek 5/7. wstęp wolny.

inne
Czwartek, 19 października:
godz. 19.00 – „Żniwa”reż. igor Gorzkowski – pierwsza premiera polskiego Teatru
Tańca pod dyrekcją iwony pasińskiej;
kutnowski dom kultury, ul. żółkiewskiego 4. bilety: normalny 25 zł, ulgowy 10 zł.
Środa, 25 października:
godz. 17.00 – DKK Sanniki: spotkanie
z Wiolettą Żórawską specjalizującą się
w twórczości cypriana kamila norwida;
pałac w Sannikach. wstęp wolny.
godz. 18.00 – Jakub Żulczyk – spotkanie z cyklu „Między Słowami” z pisarzem,
autorem m.in. powieści „wzgórze psów”,
współscenarzystą serialu „belfer”; poprowadzi ola kołodziejek; centrum Teatru
Muzyki i Tańca w kutnie, ul. Teatralna 1;
wejściówki do odbioru w kasie cTMiT.
godz. 18.00 – „Wybitni Polacy związani
z Łowiczem” – o Gustawie brylingu
opowie prof. z. Tucholski, w programie
także projekcja filmu dokumentalnego
T. Świątkowskiego o katastrofie kolejowej
pod Moszczenicą w 1962 r.; Art piwnica
w łowiczu, ul. 3 Maja. wstęp wolny.
Czwartek, 2 listopada:
godz. 18.00 – „Damy i huzary” Aleksandra Fredry – nowa premiera kutnowskiego Teatru Amatorskiego im. A. Fredry
w reż. jadwigi kubiak; kutnowski dom
kultury ul. żółkiewskiego 4. bilety: 10 zł.

KRONIKA
WYPADKÓW
MIŁOSNYCH



Grażyna Wiercioch i Michał Paciorek
oboje z bełchowa
Karolina Olaczek z łowicza
i Piotr Jabłoński ze zdun

SKARB ROLNIKA

noTowAniA z TArGowiSkA MiejSkieGo
(ceny z dnia 17.10.2017 r.)
brokuły
szt.
buraki czerwone
kg
cebula
kg
cczosnek
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
ogórek zielony
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
śliwki
kg
włoszczyzna
pęczek
ziemniaki
kg

w łowiczu
2,50
1,50
1,50-2,00
0,50-2,00
2,00-4,00
2,00-3,00
8,00-10,00
8,50-11,00
2,50-4,00
2,50-5,00
4,00
1,50-2,00
1,50-2,00
30,00
1,50
1,50
6,00
5,00
5,00
4,50-5,00
4,50-5,00
4,50-5,00
6,00-10,00
5,00
7,50
2,50-5,00
5,50
1,00-2,00
2,50
2,50
1,00-5,00
2,00
7,00
2,50
0,80-1,00

w Głownie
3,00
1,50
1,50
1,00
4,00-5,00
5,00
5,00-6,00
2,50-3,00
7,00-9,50
8,00-12,00
4,00
3,00-3,50
4,00
2,00
2,00
5,00
1,50
2,00
5,00
2,00-3,00
5,50
4,00-5,00
4,00-5,00
4,00-5,00
4,80-6,00
3,00
7,00
5,00-6,00
1,50-2,00
1,50
2,00-2,50
2,00
2,00
5,00-6,50
2,50
0,80

OFERtY PRACY
powiATowy Urząd prAcy w kUTnie
(stan na 17.10.2017 r.)

inżynier budowy
elektryk pojazdów samochodowych
operator koparko-ładowarki
operator maszyn do produkcji
opakowań z papieru i tektury
 Sprzedawca
 Sprzątaczka biurowa
 przedstawiciel handlowy
 Specjalista ds. analiz ekonomicznych
 pielęgniarka
 Monter/ka wiązek elektrycznych
 Ślusarz
 zaopatrzeniowiec
 Murarz
 pomocnik murarza
 robotnik magazynowy-operator
wózka widłowego
 pomoc kuchenna
 Sprzedawca-kasjer
 operator oklejarki matryc
 kolorysta-pracownik mieszalni farb
 pomocnik operatora maszyn
fleksograficznych
 drwal / pilarz drzew
 pracownik serwisowy myjący zakłady
produkcji spożywczej.
 pracownik działu technicznego
 kierowca samochodu ciężarowego
kat. c
 elektryk
 księgowy/a
 Mechanik maszyn i urządzeń
 pielęgniarka środowiskowa





ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 17.10.2017)
Żywiec wieprzowy:


różyce: 4,50 zł/kg+VAT



domaniewice: 4,50 zł/kg+VAT



chąśno: 4,50 zł/kg+VAT



kiernozia: 4,50 zł/kg+VAT



Skowroda płd.: 4,60 zł/kg+VAT



karnków: 4,50 zł/kg+VAT

Żywiec wołowy:


Skowroda płd.: jałówki 7,00 zł/kg+VAT,
krowy 5,00 zł/kg+VAT; byki 7,80 zł/kg+VAT;



różyce: jałówki 7,00 zł/kg+VAT;
krowy 5,00 zł/kg+VAT; byki 8,00 zł/kg+VAT.



domaniewice: jałówki 7,00 zł/kg+VAT;
krowy 5,00 zł/kg+VAT; byki 8,00 zł/kg+VAT.

Ogłoszenia
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peUGeoT partner, 2.0
diesel, 2003 rok, FVAT, tel. kom.
501-129-752.
polonez ATU plus, 1.6,
1999 rok, 60.000 km, i właściciel,
niekwestionowany stan (dla
konesera), tel. kom. 513-375-786.
renAUlT clio Storia, 2010 rok,
85.000 km, klimatyzacja, centralny
zamek, elektryczne szyby, 13.800,
tel. kom. 698-618-921.
renAUlT kangoo, 1.9 diesel,
2002 rok, tel. kom. 693-594-918.

samochodowe

BMW X5, silnik 3l disel, 2008
rok, salon Polska, tel. kom.
696-444-254.

kupno

ciTroËn c4 coupe, 1.6 16V
benzyna, 2008 rok, tel. kom.
500-081-750.

Subiekt Nieborów Autokasacja, sprzedaż części,
tel. (46) 838-55-41.
Absolutnie kupię każde auto!!!, tel.
kom. 690-694-705.
Absolutny skup, tel. kom.
500-567-760.
AUdi, opel, Vw oraz auta z lpG,
tel. kom. 575-006-685.
Auto skup, tel. kom. 666-703-314.
Auto skup, całe, uszkodzone,
wszystkie marki, najlepsze ceny,
zadzwoń, tel. kom. 604-191-186.
kupię auta, również uszkodzone,
tel. kom. 662-031-656.
kupię auto do 4.000 zł, tel. kom.
691-270-855.
kupimy każdą Toyotę i Mercedesa,
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.

sprzedaż
AUdi A4, 2000 rok, tel. kom.
601-283-421.
AUdi A5, 2012 rok, i własciciel,
kupione w polskim salonie, stan
bdb., niski przebieg, tel. kom.
698-535-737.
bMw 520, 2.0 i, 1998 rok, bogate
wyposażenie, stan bdb., możliwa
zamiana (mniejszy), tel. kom.
604-706-309.
bMw 520d, e 61 170 kM, 2009
rok, klimatronik, nawigacja, alufelgi,
stan bdb., tel. kom. 505-926-212,
793-186-378.
bMw X1, 2013 rok, tel. kom.
660-408-769.

FiAT cinquecento, 700, tel. kom.
519-376-820.
FiAT cinquecento, 700, 1994 rok,
szyberdach, tel. kom. 886-256-214.
FiAT cinquecento, w całości
lub na części, 600 zł, tel. kom.
880-454-989.
FiAT cinquecento, 1997 rok,
zielony, tel. kom. 602-170-154.
FiAT ducato, 1996 rok, tel. kom.
726-353-872.
FiAT Grande punto, 1.4, 2009
rok, 64.000 km, i właściciel,
kupiony w polskim salonie, tel. kom.
600-944-728.
FiAT punto, 1.2 benzyna, 2003
rok, czerwony, 3-drzwiowy, tel. kom.
519-596-646.
FiAT Seicento, gaz, 2001 rok, tel.
kom. 603-872-897.
FiAT Seicento, benzyna/gaz, 1999
rok, 1.500 zł, tel. kom. 507-542-210.
FiAT Siena, 1.6 benzyna/
gaz do 2024, 1997 rok, tel. kom.
693-172-904.
FiAT Uno, 1998 rok, tel. kom.
698-807-770.
Ford Fiesta, 1.2 benzyna, 1996
rok, tel. kom. 721-105-238.
Ford Fiesta, Mk7 Titanium,
2011 rok, 1.4 benzyna, klimatronic,
podgrzewane fotele, koła letnie
i zimowe, stan bdb., tel. kom.
696-058-703.
Ford Focus, 2002 rok, 1.8 tdci,
diesel, 5000 tys,tel. 723-940-723.

kiA ceed, 1.6, 2006 rok, z salonu,
tel. kom. 606-253-121.

opel Astra, 1.9, 2007 rok, 120
kM, 11.500 zł, tel. kom. 695-136-605.

kiA Venga, 2015 rok, 22.000 km,
tel. kom. 500-791-512.

opel Astra, ii 1.6, 2003
rok, 79.000 km, i właściciel,
bezwypadkowa, salon polska, tel.
kom. 664-416-773.

lAnciA lybra, 1.8, 2000 rok,
kombi, tel. kom. 662-165-991.
landrover Freelander, 1.8 16V,
1999 rok, tel. kom. 721-341-625.
MAzdA 3, 2005/06 rok, stan bdb.,
tel. kom. 604-196-842.

opel Astra, 2.0 gaz, 2000 rok,
sedan, tel. kom. 666-021-574.
opel corsa, tel. kom.
576-175-722.

renAUlT Measter, 2.5 diesel,
2004 rok, 120 kM, tel. kom.
667-569-726.
renAUlT Megane, 1.4 benzyna,
2002 rok, tel. kom. 880-445-598.
renAUlT Megane Scenic,
1.6 benzyna, 2002 rok, tel. kom.
509-837-633.
renAUlT Scenic ii, 1.6 benzyna,
2004 rok, tel. kom. 509-837-633.

MercedeS klasy c, 2001 rok,
pilnie, tanio, tel. kom. 601-926-555.

opel Golf Vii, 1.6 diesel kombi,
2015 rok, 26.000 km, tel. kom.
510-148-463.

SeAT ibiza, 1.4 diesel, 2008 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 509-837-633.

MercedeS okular, 2000 rok, tel.
kom. 606-601-571.

opel insignia, 2.0, 2009 rok, tel.
kom. 500-069-060.

MercedeS Vito, 1996 rok, tanio,
tel. kom. 512-842-690.

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

MercedeS, 2.3, 1991 rok, bus,
izolowany fabrycznie, stan bdb, tel.
kom. 667-284-205.

opel zafira, 1.8 benzyna, 2004
rok, tel. kom. 509-837-633.

opel Astra classic, 1.4, 1999 rok,
2.300 zł do uzgodnienia, tel. kom.
726-288-134.

peUGeoT 205, 1.1 benzyna, 1999
rok, 5-drzwiowy, tel. kom. 604-403654, 507-150-766.

opel Astra iii, 1.9 diesel kombi,
2006 rok, opc, 13.1000 zł, tel. kom.
510-148-463.

peUGeoT 207, 1.6 hdi, 2007 rok,
120.000 km, 5-drzwiowy, bogate
wyposażenie, 13.900 zł, tel. kom.
513-375-786.

opel Astra iii, 1.6 benzyna/gaz,
2005 rok, niebieski metalik, przebieg
158.000 km, i właściciel w kraju, tel.
kom. 604-706-309.

peUGeoT 306, 1.6 benzyna+gaz,
1999 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
698-528-799.

opel Astra kombi diesel,
2012 rok, tel. kom. 604-403-654,
507-150-766.
opel Astra kombi, 1.3 d, 2006
rok, tel. kom. 697-689-874.

peUGeoT 407 kombi, 1.8
benzyna, 2005 rok, tel. kom.
509-837-633.
peUGeoT bokser, sprzedam
lub zamienię na żuka blaszaka
w oryginale, tel. kom. 502-037-679.

Vw Golf iV, tel. kom. 602-537-502.

Vw passat, 1.9 kombi, 2000 rok,
tel. kom. 695-975-023.

SeAT cordoba, 1.4 benzyna, 1997
rok, 141.000 km, czerwony, tel. kom.
723-254-501.

opony zimowe z felgami 155/13,
tel. kom. 726-843-466.

Vw Fox, 1.2, 2007 rok, oryginalny
lakier, bezwypadkowy, 8.600 zł, tel.
kom. 513-375-786.

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

opel corsa d, 1.0, 2017 rok,
3-drzwiowy, i właściciel, tel. kom.
510-148-463.

niSSAn Micra, 1.2 benzyna, 2012
rok, tel. kom. 790-808-190.

Vw bora, 1.9 Tdi, 2000 rok, tel.
kom. 791-000-972.

Vw Golf iV, 1.6 benzyna/gaz, 1998
rok, tel. kom. 601-715-813.

SeAT Alhambra, 1.9 Tdi, 2001
rok, 7-osobowy, stan bdb., tel. kom.
604-454-032.

MercedeS e240 benzyna+gaz,
1998 rok, tel. kom. 608-641-402.

VolVo V50, 1.6 diesel, 2007 rok,
czarny metalik, bogate wyposażenie,
możliwa zamiana (tańszy), tel. kom.
513-375-786.

renAUlT laguna, tel. kom.
576-175-722.

opel corsa c, 998, 2004 rok, ul.
poznańska 98, tel. (46) 837-12-44.

MAzdA 6, 2004 rok, z
uszkodzonym silnikiem, tel. kom.
606-601-571.

VolVo S60, 2.4 diesel, 2004 rok,
tel. kom. 509-837-633.

SkodA 105l, maluch,
tel. (46) 838-77-64.
SkodA Fabia, 1.4, 2006 rok, tel.
kom. 604-403-654, 507-150-766.
SkodA Fabia, 1.2 kombi, 2009
rok, stan bdb.,
tel. kom. 604-403-654, 507-150-766.
SkodA octavia iii, elegance 2.0
Tdi, 2014 rok, stan bdb., i właściciel,
tel. kom. 669-507-473.
SkodA octavia kombi, 2005 rok,
tel. kom. 604-403-654, 507-150-766.
SkodA octavia, 1.6 benzyna/
gaz, 2007 rok, klimatyzacja, tel. kom.
721-169-137.
SkodA romster, 1.6 gaz, 2007
rok, bezwypadkowa, tel. kom.
510-148-463.
ToyoTA Avensis, 2.2 dck, 2006
rok, tel. kom. 509-328-033.
ToyoTA yaris, 2002 rok, 72.000
km, tel. kom. 696-448-431.
ToyoTA yaris, 1.0, 2003 rok,
bezwypadkowy, garażowany, stan
bdb., tel. kom. 604-706-309.

Vw passat, 1.8, benzyna, 1998
rok, 4.500 zł, tel. kom. 796-633-311.
Vw passat, 1.9 Tdi, 2002 rok,
klimatyzacja, radio, hak, tel. kom.
607-297-906.
Vw polo, 1.9 Tdi, 2003 rok, tel.
kom. 795-431-121.
Vw polo, 2006 rok, 5-drzwiowy,
sprowadzony, opłacony, gotowy do
rejestracji, tel. kom. 604-403-654,
507-150-766.
Vw polo, 1996 rok, betoniarka, tel.
kom. 504-507-730.
Vw Sharan, 1.9 Tdi, 2008 rok,
7-osobowy, w rozliczeniu mogę
przyjąć mniejszy, 22.700 zł, tel. kom.
604-706-309.
Vw Tiguan, 2.0 TSi, 2012 rok,
SUV, full opcja, skóra, automat,
sprowadzony z Ameryki, czarny,
FVAT, cena do uzgodnienia, tel. kom.
603-653-030.
Vw Touran, 2005 rok, 7-osobowy,
granatowy metalik (w zamianie
mogę przyjąć mniejszy), 14.900 zł,
tel. kom. 604-706-309.
Vw Touran, 2.0 Tdi, 2005/2006
rok, srebrny, tel. kom. 604-403-654,
507-150-766.
żUk, sprzedam, tel. kom.
665-013-511.

inne
komplet opon zimowych Fulda
245/70r16, używane 2 sezony, tel.
kom. 602-839-674.
klucze, piloty, immobiliser, Głowno
Strażacka 2, tel. kom. 606-319-335.
Autolaweta transport aut, maszyn
i urządzeń, konkurencyjne ceny, tel.
kom. 797-713-825, 502-391-577.
Sprzedam przyczepkę sam., tel.
kom. 601-662-944.
Sprzedam części do Syreny 105,
tel. kom. 693-126-231.

Ford Focus, 2.0 diesel, 2006 rok,
full opcja, tel. kom. 509-283-124.
Ford Transit, 1986 rok, tel. kom.
692-609-271.
Ford Transit, 1998 rok, bus, tel.
kom. 601-662-944.
hondA civic, 1.4 16V, 2002 rok,
tel. kom. 693-944-178.
hondA crV, 2.2 cdTi,
2008/2009 rok, tel. kom.
607-314-088.
hondA jazz, 2007 rok,
śliwka metalik, klimatyzacja,
felgi aluminiowe, ideał, tel. kom.
885-023-502.

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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Sprzedam przyczepkę
samochodową, tel. kom.
505-928-735.
Felgi „15”, koła „13”, tel. kom.
693-054-784.

motorowe
kupno

kupię każdą nieruchomość:
ziemię, działkę, mieszkanie, dom
itp. (również zadłużone), tel. kom.
501-020-993.
kupię/przyjmę w dzierżawę
ziemię, tel. kom. 696-736-701.
przyjmę w dzierżawę ziemię,
łąki, dobre warunki, tel. kom.
534-936-733.

Skup starych motocykli wSk,
Shl, junak, innych, tel. kom.
513-185-357.

ziemię rolną powyżej 1 ha, przy
drodze, do 15 km od łowicza, tel.
kom. 888-431-443.

kupię stare motocykle: wSk, Mz,
komarek itp., tel. kom. 609-942-407.

Mieszkanie w łowiczu. Maksimum
50 mkw., tel. kom. 605-636-212.

kupię motorynkę, Simsona S51,
tel. kom. 505-639-421.

kupię gospodarstwo rolne,
siedlisko wraz z ziemią od 3 do 10
ha w gminie rybno lub nowa Sucha,
tel. kom. 795-847-679.

kupię części do starych motocykli,
tel. kom. 603-444-431.

sprzedaż
Skuter Toros 50, 2008 rok, tel.
kom. 722-342-605.
Motorower Ferro 125, tel. kom.
576-175-722.
Sprzedam wSk-125,
zarejestrowana, ubezpieczona,
jeżdżona, 4.500 zł, tel. kom.
693-126-231.

garaże
sprzedaż
Garaż wolnostojący, Tuszewska,
na wysokości bursztynowej, tel. kom.
601-946-284.

wynajem
Garaż do wynajęcia, okol.
konopnickiej, tel. kom. 603-555-327.
Garaż do wynajęcia od listopada,
Tuszewska, tel. kom. 600-724-193.
Garaż do wynajęcia, łowicz, tel.
kom. 518-560-797.
wynajmę garaż przy osiedlu
bratkowice (za supermarketem
intermarche),
tel. kom. 791-241-435.

nieruchomości
kupno
kupię ziemię, gm. łyszkowice
i okolice, tel. kom. 502-602-463.
przyjmę w dzierżawę lub kupię
grunty rolne w bocheniu (bardzo
dobre warunki),
tel. kom. 601-857-267.

reklAMA

sprzedaż
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.
działki budowlane, Mysłaków, tel.
kom. 665-981-200.
działka budowlana, nieborów, tel.
kom. 795-015-269.
budynek nadający się na
magazyn lub halę produkcyjną 1000
mkw., tel. kom. 663-881-721.
Sprzedam dom, łowicz, tel. kom.
662-127-575.
Działka budowlana, Głowno,
ul. Graniczna 17, tel. kom.
694-903-240.
Mieszkanie 3-pokojowe, 51
mkw., iii p., os. Tkaczew, tel. kom.
502-323-404.
domek 60 mkw., działka 6.000
mkw., budowlano-usługowa,
narożna, łowicz, tel. kom.
603-878-783.
dwie działki budowlane, Antoniew,
gm. Głowno, tel. kom. 721-651-936.
dom piętrowy w kiernozi, rynek
kopernika, tel. kom. 502-075-189,
po 19:00.

Sprzedam mieszkanie 33
mkw., os. Starzyńskiego, tel. kom.
799-803-602.

ziemia 2,20 ha, bogoria Górna 24,
tel. kom. 607-138-942.
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Sprzedam 4-pokoje, 75,86
mkw, wraz z garażem, łowicz ul.
bolimowska 14/18A, tel. kom.
668-122-169.

wynajmę duży dom
w łowiczu na osiedlu Górki, tel. kom.
602-255-161.

ziemia orna, bobrowa, tel. kom.
606-626-575.

kupno różne

Sprzedam działkę 1.500 mkw,
bielawy, ul. parzew, tel. kom.
603-128-915.

dom, stan surowy, zamknięty,
łowicz Grunwaldzka (sprzedam
lub zamienię na mieszkanie
spółdzielcze), tel. kom. 795-410-608.

Sprzedam ziemię wraz z działką
budowlaną w miejscowości wola
Stępowska, tel. kom. 883-760-108.

Sprzedam działkę 4700 mkw
z budynkami, zabostów duży,
tel. (46) 837-06-08.

Sprzedam 3,3 ha ziemi, w tym
20 arów lasu, tel. kom. 668-380-714 ,
Strugienice.

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

Sprzedam las sosnowy,
Ziewanice, gmina Głowno, 3,6
ha, tel. kom. 601-975-995.

łowicz, 3-pokojowe, parter, tel.
kom. 698-581-666.

Mieszkanie TbS w Strykowie, 65
mkw., 3 pokoje, wyposażone
w nowoczesne meble kuchenne
i sprzęt AGd, wyremontowane w
2016 roku, 165.000 zł do negocjacji,
tel. kom. 575-309-937.

kupię topolę, dęba i inne, tel. kom.
795-377-074.

Mieszkanie 58,9 mkw., iV p.,
ul. ciemna 1, tanio, tel. kom.
665-744-061.
dom, łowicz, tel. kom.
880-651-700.
Sprzedam lub zamienię dom
pod łowiczem na bloki, tel. kom.
606-967-338.
Mieszkanie, 2-pokojowe, 37 mkw.,
iii piętro, os. broniewskiego, tel. kom.
793-449-117.
działki, otolice, tel. kom.
512-490-910.
Sprzedam dobrze prosperującą
pizzerię w Głownie działającą od
16 lat w centrum Głowna, tel. kom.
503-147-273.
Mieszkanie 85 mkw., iii p., os.
konopnickiej, tel. kom. 601-253-947.
dwie działki budowlane po 1.000
mkw, na granicy bednary-Sypień,
lub całość 86 arów, tel. kom.
694-804-682.
Mieszkanie 48 mkw. bratkowice,
tel. kom. 696-274-457.
Sprzedam lub wynajmę
mieszkanie 36 mkw., bratkowice,
i piętro, tel. kom. 661-258-222.
Sprzedam mieszkanie w
zduńskiej dąbrowie 73 mkw., tel.
kom. 784-442-539.
Mieszkanie 2-pokojowe,
nowe zduny/dąbrowa, tel. kom.
604-122-730.
Sprzedam dom 98,6 mkw.,
działka 1.076 mkw., dom parterowy,
wybudowany w 2016 roku,
całkowicie wykończony
i wyposażony, ogrzewanie gazowe,
podłogowe, tel. kom. 507-207-831.

Sprzedam posesję łowicz,
katarzynów 42, tel. kom.
603-879-720.

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

Sprzedam dom nowy,
wykończony, otolice 28A, tel. kom.
603-879-720.

Sprzedam działki rolnobudowlane, ok. 13 ha, karnków
gmina Głowno, tel. kom.
601-817-654.

Sprzedam gospodarstwo
z budynkami 13 ha, miejscowość
klotyldów, tel. kom. 535-201-784.

Sprzedam mieszkanie
48 mkw., os. dąbrowskiego, tel. kom.
503-057-347.

bratkowice 60 mkw., blok 34, tel.
kom. 691-961-280.
Sprzedam mieszkanie 44 mkw
na os. broniewskiego, tel. kom.
504-205-152.
Sprzedam/wynajmę dom, gmina
łyszkowice, 4 km od A-2, tel. kom.
669-507-473.
Sprzedam 1,36 ha łąki, otolice, tel.
kom. 784-829-996.
Sprzedam mieszkanie w blokach
59,47 mkw, łowicz, tel. kom.
503-067-846.
Sprzedam działkę rolnobudowlaną, 2 ha, blisko łowicza, tel.
kom. 601-385-520.
dom 160 mkw przy ul.
katarzynów, działka 700 mkw, tel.
kom. 723-798-953.

Sprzedam gospodarstwo rolne
z zabudowaniami o pow. 2,93 ha
lub zabudowania osobno, tel. kom.
602-756-975.
ziemia 1,5 ha nieborów zabudowa
rolno-zagrodowa z mieszkaniowousługową, droga publiczna blisko
autostrada, tel. kom. 501-057-808.
Sprzedam działkę usługową ok.
7.000 mkw w obrębie łowicka wieśprymasowska, tel. kom. 669-568-174.

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

sprzedaż różne
drewno kominkowe, opałowe
(buk, brzoza, olszyna, grab);
workowane, tel. kom. 501-658-261.
wyprzedaż płytek chodnikowych
i ogrodowych, kolor, kręgi, pokrywy,
przepusty, tel. kom. 531-467-981.
Drewno kominkowe i opałowe,
pelet drzewny, brykiet drzewny,
tel. kom. 504-010-550.
kruszywa, piasek, żwir, ziemia
ogrodowa. roboty ziemne,
wyburzeniowe, transport maszyn
budowlanych, rolniczych, tel. kom.
693-565-564.
Piasek płukany, pospółka, żwir,
podsyp, tel. kom. 600-895-026.

M-4 z garażem, ziewanice,
tel. (42) 719-10-40.

róg warszawskiej i dworcowej
w łowiczu 40 mkw. na działalność,
tel. (46) 837-42-46, tel. kom.
605-578-502.

niedrogo sprzedam 1/2
bliźniaka na osiedlu łyszkowicka,
możliwa zamiana na bloki, tel. kom.
519-129-706.

na działalność gospodarczą
400+500 mkw. z dużym placem,
łowicz, bolimowska 63, tel. (46) 83742-46, tel. kom. 605-578-502.

Sprzedam sklep spożywczy
z wyposażeniem, tel. kom.
665-503-146.

wynajmę mieszkanie 18 mkw.,
małe opłaty, tel. kom. 784-650-158.

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

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

wyremontowany lokal do
wynajęcia 30 mkw. (zaplecze,
toaleta), łowicz 11 listopada,
tel. kom. 691-715-550.

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

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

wynajmę dom w łowiczu, tel.
kom. 601-346-042.

dom po remoncie, 120 mkw.,
działka 900 mkw., Skaratki, gm.
domaniewice, tel. kom. 530-723-789.

wynajmę od zaraz mieszkanie
w centrum łowicza, parter 59 mkw.,
z niezależnym wejściem i ogródkiem,
tel. kom. 500-003-342.

Sprzedam lub wynajmę
mieszkanie 75 mkw, os.
baczyńskiego, tel. kom.
601-338-870.
Mieszkanie 60 mkw., iii p., kaliska,
tel. kom. 668-955-030.
Siedlisko z budynkami
gospodarczymi i domem
mieszkalnym, działka 2,54 ha, tel.
kom. 503-047-710, złaków borowy
117.

Mieszkanie, centrum. wszystkie
media, tel. kom. 604-107-760.

do wynajęcia mieszkanie
w Głownie, tel. kom. 506-836-693.
do wynajęcia mała kawalerka
jednej osobie, kaliska - centrum,
tel. kom. 570-929-336.
kawalerka, tel. kom. 692-101-989.
do wynajęcia mieszkanie 49 mkw.,
parter, os. bratkowice, tel. kom.
605-094-174.

drewno kominkowe, opałowe, tel.
kom. 504-257-615.
zbiorniki plastikowe, 1.000-litrowe,
tel. kom. 502-919-192.
daszki betonowe 4-spadowe,
2-spadowe, tel. kom. 531-467-981.

Sprzedam 2 zbiorniki plastikowe
1000 l. na olej opałowy oraz palnik
olejowy do buderusa, tel. kom.
603-128-915.
Sprzedaż hurtowa tui Szmaragd
oraz innych, 1,20-1,50 m, Zduny
150, tel. kom. 724-977-663.
Tuje szmaragd, krzewy, drzewka
owocowe. Szkółka, tel. kom. 669064-005, 661-916-256.
Sprzedam wiatrówkę hatsana
AT44-10. 4,5 mm pcp, butla 6 l,
tel. kom. 504-221-009.
overlock yamato, 5-nitkowy,
tel. kom. 608-109-634.
zegar stojący sprzedam, tel. kom.
600-979-583.
Sprzedam tanio tuje, łowicz
bolimowska 61, tel. (46) 837-85-84.
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drewno opałowe, tel. kom.
798-877-090.
rower górski, tel. kom.
501-583-327.
Styropian 4 cm grubości, ok. 20
m3, tel. kom. 667-837-817.
Miodarka, stan idealny, tel. kom.
668-594-262.
Sprzedam drewno opałowe:
sosna, tel. kom. 535-666-375.
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huśtawki ogrodowe, akacjowe,
stoły, ławki, altanki, piaskownice,
budy dla psów, toalety, tel. kom.
502-981-959.
Sprzedam piec miałowy, bojler do
centralnego, tel. kom. 724-850-714.
oddam za darmo pieńki z sadu
jabłoniowego, tel. kom. 600-448-873.
wózek paleciak, tel. kom.
693-830-160.

zatrudnię dekarzy lub pracownika
do przyuczenia, okolice dmosina,
tel. kom. 609-846-316.
Firma Budmax zatrudni
pracowników do pracy przy
robotach kanalizacyjnych
i drogowych, tel. kom.
601-593-011.
zatrudnię osobę do serwisu
opon na stanowisko mechanikwulkanizator, bratoszewice, tel. kom.
505-151-701.

Zatrudnię szwaczki (bielizna),
Głowno, tel. kom. 517-852-240.
 zatrudnię kierowcę kat. c+e z
doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym, pojedynczepodwójne obsady, tel. kom. 604237-423, 782-223-211.
 Przyjmę szwaczki do szycia
na overlocku, dwuigłówce
łańcuszkowej, tel. kom.
501-524-923.

witryna chłodnicza, tel. kom.
788-870-752.

Sprzedam olej hydrauliczny
przepracowany, tel. kom.
600-554-958.

lodówka indesit, imadło stalowe,
tel. kom. 600-953-269, po 16:00.

Sprzedam trociny, tel. kom.
692-132-798.

zatrudnię kierowcę c+e, transport
krajowy, tel. kom. 787-124-899.

Sprzedam rębak do grubego
drewna, tel. kom. 604-194-171.

zatrudnię sprzedawcę drzwi i
paneli, tel. kom. 602-587-341.

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

Siatkę leśną, wc drewniane,
stemple, tel. kom. 694-156-442.

Monterów ścian g/k, sufitów,
szpachlarzy, malarzy, tel. kom.
500-027-261.

 zatrudnię do obierania warzyw
z możliwością pracy w domu, tel.
kom. 693-036-559.

Firma biS w Skierniewicach
zatrudni doświadczonego montera
mebli, stolarza meblowego oraz
technologa na atrakcyjnych
warunkach, tel. kom. 601-344-142.

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

Sprzedam bramę i furtkę, tel. kom.
667-360-203.
dwa piece kaflowe, tel. kom.
570-980-770.
Sprzedam podkłady, tel. kom.
697-289-514.
drzewo opałowe, kominkowe, tel.
kom. 693-172-904.
piec miałowy 7 kw, tel. kom.
606-519-851.
okno balkonowe, plastikowe, tel.
kom. 606-519-851.
kupię rury stalowe, tel. kom.
662-240-085.
Sprzedam tuje szmaragd 150-170
cm, tel. kom. 665-013-511.
Sprzedam kuchnię węglową
brązową, tel. kom. 663-268-394.
drzewo opałowe, stemple
budowlane, tel. kom. 518-560-797,
504-553-289.
Sprzedam tunel foliowy 7x30m,
jackowice, tel. (46) 839-10-43.
wózek trzyfunkcyjny, skóra, tel.
kom. 504-271-049.
wyprzedaż materiałów hutniczych,
tel. kom. 510-124-700.
Maszyna do szycia walizkowa, klej
do dociepleń, tynk elewacyjny, tel.
kom. 502-980-287.
kanapy skórzana, fotele, stan
idealny, tel. kom. 508-411-270.
kompresor duży i mały, tel. kom.
692-609-271.
wiertarka kadłubowa, tel. kom.
509-481-762.
piec c.o. 35 kw, tel. kom.
662-285-251.
Sprzedam drzewo, tel. kom.
606-370-008.
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praca
dam pracę
zatrudnię do pizzerii kierowcę oraz
pomoc kelnerki. praca w weekendy,
tel. kom. 607-481-852.
przyjmę do pizzerii kelnerkę z
możliwością przyuczenia - praca
na stałe oraz pomoc na kuchnię weekendowo, tel. kom. 601-846-354.
Szwalnia w Głownie zatrudni
szwaczki, stała praca, tel. kom.
608-496-344.
Zatrudnię kosmetyczkę, może
być również do przyuczenia, tel.
kom. 603-034-072.
Kierowca kat. B w systemie 3:1
na trasach międzynarodowych,
tel. kom. 663-077-050.
tonsmeier Centrum
zatrudni osobę na stanowisko
kierowca-ładowacz, wymagana
kat. C, praca na terenie
Żyrardowa, Łowicza i okolic,
tel. (46) 830-35-25.
zatrudnię kierowców kat. c+e,
praca w kółkach. wysokie zarobki,
stała praca, wolne weekendy, tel.
kom. 606-481-899.
zatrudnię handlowca z dobra
znajomością 1 języka obcego do
biura w łowiczu, cV na biuro@
foodtrade.pl, tel. kom. 888-431-443.
zatrudnię kierowcę c+e w ruchu
krajowym, tel. kom. 605-731-767.
zatrudnię mechanikawulkanizatora do aut osobowych, tel.
kom. 787-229-730.

Zatrudnię szwaczki, tel. kom.
798-909-357, 692-406-127.

pracowników produkcji zatrudnię.
Mile widziane orzeczenie o
niepełnosprawności, tel. kom.
734-108-163.
przyjmę mechanika
samochodowego lub pomocnika
mechanika, tel. kom. 519-077-103.
zatrudnię fryzjera/fryzjerkę,
łowicz, tel. kom. 725-252-976.
Zatrudnimy kierowcę kat. C
na cysternę paliwową, również
bez ADR i doświadczenia,
tel. (46) 830-17-80, sekretariat@
damo.com.pl.
Firma „regina” zatrudni dziewiarza
na maszyny komputerowe, prosimy
o telefon do godz. 16:00, tel. kom.
603-709-330.
Zatrudnię do ociepleń
budynków, tel. kom. 513-985-412.
zatrudnię spawacza, tel. kom.
602-249-683.
pilnie zatrudnię ekspedientki do
sklepu spożywczego w łowiczu
na cały lub 1/2 etatu, tel. kom.
512-088-422.
zatrudnię traktorzystę do pomocy
w gospodarstwie, tel. kom. 792-387788, gmina łyszkowice.
przyjmę do pracy pracownika
ogólnobudowlanego ok. łowicza i
Głowna, tel. kom. 604-403-654.
przyjmę brukarza lub pomocnika,
tel. kom. 786-263-355.

 zatrudnię tynkarza i pomocników,
tel. kom. 537-663-191.

 Praca w sklepie monopolowym
- atrakcyjne warunki pracy i
wynagrodzenie, tel. kom. 698841-938, 698-841-944.
 zatrudnię pracownika do myjni
samochodów ciężarowych, tel. kom.
784-634-281.
 zatrudnię pracownika
gospodarczego, tel. kom.
784-634-281.
 zatrudnię portiera, tel. kom.
784-634-281.
 Zatrudnię pielęgniarkę,
opiekunkę do Domu Seniora
w Karolewie, tel. kom.
798-148-874.
 zatrudnię kierowcę kat. c+e,
transport krajowy, tel. kom.
509-499-556.
 przyjmę do pracy stolarza,
możliwość przyuczenia, cV łowicz,
ul. powstańców 15.
 przyjmę na staż: sprzedawca
w sklepie meblowym, łowicz, ul.
powstańców 15.
 Zatrudnię szwaczki i osoby
do prasowania, tel. kom.
604-475-553.
 Firma budowlana zatrudni
pracownika, tel. kom. 508-132-455.
 Firma zatrudni brukarzy oraz
pomocników, atrakcyjne zarobki,
tel. kom. 789-116-316.
 Firma Steven zatrudni dziewiarzy
i mechaników. oferty proszę
kierować na adres praca@steven.pl.

 Firma Steven zatrudni
„złotą rączkę”. oferty proszę
kierować na adres praca@steven.pl.
 Zatrudnię do sprzątania
zakładu cukierniczego.
Praca od poniedziałku
do piątku, Dmosin Drugi, tel.
kom. 606-799-177.
 piekarnia Głowno zatrudni
kierowcę-sprzedawcę pieczywa,
tel. (42) 710-87-39, tel. kom.
509-373-716.
 Zatrudnię cukiernika lub osobę
z umiejętnościami składania
i dekorowania tortów. Praca od
poniedziałku do piątku, Dmosin
Drugi , tel. kom. 606-799-177.
 potrzebuje pomocnika do
budowy garażu, tel. kom.
600-961-577.
 Zatrudnię szwaczki, zlecę
przeszycie chałupniczo (proste
szycie), tel. kom. 518-862-229.
 zatrudnię do współpracy pilarzy
z własnym sprzętem, praca na
terenie niemiec i polski, tel. kom.
608-468-278.
 zatrudnię panią do pracy
w szklarni, bratoszewice, tel. kom.
660-100-727.
 Zatrudnię kierownika
warsztatu z doświadczeniem, tel.
kom. 605-097-071.
 zatrudnię: ślusarza, spawacza
gazowego, mechanika
samochodów ciężarowych, pomoc
lakiernika, tel. kom. 607-405-177.
 zatrudnię kierowcę hakowca
(codzienne powroty), kierowcę
naczepy (codzienne powroty),
operatora wózka widłowego, tel.
kom. 607-405-177.
 przyjmę do pracy w
gospodarstwie, tel. kom.
600-822-089.
 pilnie zatrudnię wykwalifikowaną
fryzjerkę i kosmetyczkę.
wysokie zarobki, gwarantowane
szkolenia,
tel. kom. 501-489-522.
 zatrudnię elektryka lub
automatyka z uprawnieniami Sep
z doświadczeniem zawodowym
oraz absolwentów technikum
elektrycznego, tel. kom.
790-808-190.
 Firma drogowa z Sochaczewa
zatrudni operatorów maszyn
drogowych i kierowców
z kat. c+e. Umowa o pracę.
praca na miejscu, tel. kom.
604-278-466.

Orlen w Zdunach zatrudni
energicznego pracownika
(kobietę lub mężczyznę), mile
widziane CV ze zdjęciem,
wiadomość na miejscu w godz.
6:00-7:00.
zatrudnię kierowcę c+e, kraj, tel.
kom. 661-541-350, 601-069-699.
Zatrudnimy szwaczki do szycia
strojów kąpielowych, Głowno, tel.
kom. 601-204-540.
Zatrudnię do sklepu z
alkoholami, pełny etat lub
praca w weekendy, tel. kom.
501-788-231.
Stacja paliw orlen w Głownie
i Strykowie zatrudni na stanowisko
kasowe dyspozycyjną osobę ze
średnim wykształceniem, tel. kom.
695-355-492.
zatrudnię sprzedawcę do galerii
łazienek, tel. kom. 602-587-341.
ApT biznes partner,
nr rejestracyjny 491, poszukuje osób
na stanowiska: lider produkcji,
Materiałowiec. Miejsce pracy
Stryków. zatrudnienie bezpośrednio
przez klienta, wynagrodzenie nawet
3700 zł brutto/mies., tel. kom.
537-100-675.
przyjmę do kostki brukowej, tel.
kom. 697-289-514.
Przyjmę brukarzy i
pomocników, tel. kom.
508-286-519.
zatrudnię spawaczy MiG/TiG.
praca w hali produkcyjnej
w łowiczu, tel. kom. 795-760-605.
zatrudnię murarzy i pomocników
z okolic Głowna, tel. kom.
515-697-643.
zatrudnię kierowcę kat. c+e
w transporcie krajowym, naczepa
chłodnia, dobre zarobki, tel. kom.
608-067-847.
przyjmę kierowcę do piekarni,
tel. kom. 509-771-352.
poszukuję pracownika do prac
remontowych (wykończenia wnętrz,
praca od zaraz) więcej informacji, tel.
kom. 575-309-937.
przyjmę do pracy na bardzo
dobrych warunkach cieśli, zbrojarzy,
brygady do robót budowlanych.
praca na terenie całego kraju, tel.
kom. 533-660-088.
dam stałą pracę glazurnikowi
z doświadczeniem, który może
pracować samodzielnie. realizacje
w warszawie, możliwość noclegu,
tel. kom. 601-240-357.
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zatrudnię mgr farmacji na
cały lub część etatu w aptece
w łyszkowicach, tel. kom.
795-162-642.
zatrudnię do pracy
w gospodarstwie rolnym. praca
w Głownie przy zwierzętach i prace
ogrodowe, tel. kom. 792-578-055.
zatrudnię blacharza zbrojarza
samochodowego z możliwością
zakwaterowania, 05-084 leszno,
woj. mazowieckie, tel. kom.
600-278-000.
zatrudnię murarzy na
wykończenia, Stryków, tel. kom.
603-872-901.
zatrudnię samodzielnego
mechanika samochodowego,
łowicz, tel. kom. 509-020-870.

szukam pracy
poszukuję pracy w łowiczu,
umiarkowany stopień
niepełnosprawności, prawo jazdy,
tel. kom. 605-470-435.
kierowca ce+ karta poszukuje
pracy w podwójnej obsadzie na
chłodnie, tel. kom. 605-461-854,
po 16.00.
przyjmę chałupnictwo oprócz
szycia, tel. kom. 609-837-130.

inne
zwrot podatku z pracy, rodzinne,
niemcy, holandia, Austria, Anglia,
belgia, norwegia., tel. (71) 385-2018, tel. kom. 601-759-797.

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.
usługi koparko-ładowarką,
młotem hydraulicznym;
koparką gąsienicową, tel. kom.
790-606-451.
remonty kompleksowe, tel. kom.
606-428-162.
Usługi koparko-ładowarką jcb,
tel. kom. 604-411-266.
Tynki maszynowe, wylewki, tanio,
solidnie, tel. kom. 604-144-668.
rozbiórki, wyburzenia.
kompleksowo „od A do z”.
porządkowanie terenów, tel. kom.
665-412-890.
Usługi koparko-ładowarką jcb,
transport kamaz 15 t., tel. kom.
784-464-959.
Murowanie, kominy, klinkier,
malowanie, tel. kom. 505-225-425.
parkiety: profesjonalne układanie,
cyklinowanie z polerowaniem,
lakierowanie. Schody: cyklinowanie,
lakierowanie, tel. kom. 607-090-260.
Malowanie wnętrz, tel. kom.
531-980-252.

usługi wideo

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

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

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

wideofilmowanie hd, tel. kom.
606-852-557.

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

remontowobudowlane

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

usługi

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

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

Tynki tradycyjne, mułkowane,
murowanie, tel. kom. 725-668-616.

Układanie kostki brukowej, tanio,
tel. kom. 667-837-817.

cyklinowanie bezpyłowe, tel. kom.
504-960-515.

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

wykończenia wnętrz, glazura,
terakota, gipsowanie, murowanie, tel.
kom. 535-868-376, 600-934-964.

tynki maszynowe gipsowe,
cementowo-wapienne oraz
posadzki (mixokret), tel. kom.
502-452-907.
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bramy garażowe, wrota, drzwi,
ogrodzenia, balustrady, tel. kom.
506-771-822.
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usługi koparko-ładowarka, tel.
kom. 889-910-666.
remonty, wykończenia wnętrz, tel.
kom. 799-268-290.
Glazura, terakota, tel. kom.
537-663-191.
budowa i przeróbki domów i
budynków gospodarczych. Tynki
tradycyjne. Tanio, szybko, solidnie!,
tel. kom. 609-497-778.
dachy: konstrukcje, pokrycia,
naprawy, konserwacje, malowanie,
tel. kom. 609-227-348.
tynki tradycyjne, tel. kom.
537-663-191.
okna: naprawa, regulacja, tel.
kom. 609-135-411.
Malowanie, gładzie, glazura,
panele, remonty, tel. kom.
607-343-357.
ogrodzenia panelowe, metalowe,
siatki, betonowe, łupane, bramy
i furtki, balustrady, wiaty, fundamenty,
tel. kom. 505-700-777.
docieplanie budynków,
wykańczanie wnętrz, poddasza,
gipsy, www.remonty-lowicz.pl, tel.
kom. 511-735-802.
łazienki, kompleksowo, tel. kom.
733-788-522.
Malowanie pomieszczeń, tel. kom.
733-788-522.
wykończenia wnętrz, remonty, tel.
kom. 532-115-111.
remonty, wykończenia od A do z,
tel. kom. 608-228-789.
Glazura, terakota, łazienki,
przeróbki hydrauliczne, elektryczne,
zabudowy k/G, tel. kom.
503-730-517.
budowanie kominów z klinkieru,
przeróbki budynków gospodarczych,
pokrycia dachowe, tel. kom.
723-917-819.
pokrycia dachowe, podbitki, itp.,
tel. kom. 507-542-210.
docieplenia budynków,
elewacje, glazura, terakota,
adaptacja poddaszy, kompleksowe
wykończenia wnętrz. FVAT, tel. kom.
606-737-576.
Malowanie, gładź, hydraulika, tel.
kom. 515-830-969.
cyklinowanie, polerowanie,
układanie parkietu, tel. kom.
501-249-461.
Układanie kostki brukowej, krótkie
terminy, tel. kom. 883-215-523.

pokrycia dachowe, papa, rynny,
podbitki, tel. kom. 605-850-706.

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

już czas na konserwację
i regulację okien, tel. kom.
602-370-470.

hydraulik, także awarie, tel. kom.
733-788-522.

sprzedaż
producent siatki ogrodzeniowej,
Mysłaków, tel. kom. 886-562-223.
Sprzedam stemple budowlane, tel.
kom. 668-631-963.
drut 12, tel. kom. 668-594-262.
Stemple, eurofala, tel. kom.
692-101-989.
wciągarka budowlana, tel. kom.
601-662-944.
Stemple budowlane, 4 zł/szt., tel.
kom. 508-170-592, po 17:00.
Sprzedam stemple dł. 3 m, tel.
kom. 606-819-096.

Usługi hydrauliczne, spawalnicze,
mechaniczne. złota rączka, tel. kom.
506-891-289.

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

Transport: piasek, pospółka,
podsypka, ziemia, tel. kom.
602-471-796.

wycinka drzew www.
wycinkaskierniewice.pl, tel. kom.
506-660-095.
wycinka drzew, usługi
podnośnikami koszowymi
27-metrowymi, tel. kom.
668-591-725.
kamaz: przewóz piasku, żwiru,
ziemi, tel. kom. 601-630-882.
Masz problem z komputerem:
zadzwoń. Fachowo. Szybko. Tanio,
tel. kom. 504-070-837.

oczyszczalnie przydomowe
z montażem. dofinansowanie.
www.bioinstalacje.pl, tel. kom.
693-413-492.

Masaże: profesjonalnie, dojazd, tel.
kom. 501-020-993.
wypożyczę stół wiejski, nalewak
piwny, ławeczki, parasol, dowóz, tel.
kom. 889-994-992.

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

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

Usługi elektryczne, instalacje
nowe, przeróbki, tel. kom. 501-782451, 506-522-852.

dekoracja sal weselnych
(pokrowce, obrusy w komplecie), tel.
kom. 693-776-474.

Usługi hydrauliczne:
kompleksowo. przeciski
podziemne, przyłącza wod.kan., usługi koparko-ładowarką,
oczyszczalnie przydomowe, również
jako podwykonawca, tel. kom.
601-379-355.

Zespół, wokalistka, deejay, tel.
kom. 503-746-892.

Anteny: montaż, instalacje, tel.
kom. 601-306-566.

pożyczki dla zadłużonych
oraz z negatywną historią w bik
do 25.000 zł, na oświadczenie,
tel. (46) 895-10-53.
profesjonalne cięcie drzew
niebezpiecznych, pielęgnacja zieleni
i ogrodów, tel. kom. 782-718-483.

usługi
instalacyjne

instalacje elektryczne: nowe,
przeróbki, tel. kom. 696-081-582.

naprawa telewizorów, łowicz,
Topolowa 19, tel. (46) 837-70-20, tel.
kom. 728-227-030.

pranie dywanów i tapicerki
meblowo-samochodowej w
zakładzie i u klienta, tel. kom.
501-431-978.
wycinka drzew, krzewów,
podcinka gałęzi, tel. kom.
510-832-050.
odnawianie wanien, tel. kom.
600-979-826.
nowe Xc90 do ślubu, tel. kom.
660-541-668.
dj, oprawa muzyczna imprez,
18-stki, dyskoteki, itp, tel. kom.
782-718-483.
okna: naprawa, regulacja, tel.
kom. 609-135-411.
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Sala, wynajem, imprezy
okolicznościowe, nieborów, wolne
terminy, tel. kom. 605-695-882.
wycinka drzew, tel. kom.
510-052-908.
Usługi rębakiem, rozdrabnianie
gałęzi, przycinka drzew, tel. kom.
606-370-008.

matrymonialne
poznam kobietę 40-60 lat, SMS
o sobie, tel. kom. 664-209-680.
pan pozna panią z łowicza,
z własnym M, 53-60-letnią, stały
związek, tel. (46) 838-78-67.
poznam panią do 64 lat, tel. kom.
607-406-024.
poznam dziewczynę z dzieckiem
do 35 lat, okolice bolimowa, tel. kom.
784-858-324.

nauka
pomoc przy pisaniu prac
licencjackich, magisterskich
i innych, analizie badań.
Transkrypcja nagrań, komputerowe
przepisywanie tekstów. kontakt:
pomogewpisaniu@onet.pl, tel. kom.
794-060-711.
język angielski, tel. kom.
663-684-178.
język niemiecki, tel. kom.
668-963-922.
nauczyciel języka niemieckiego,
lekcje, tel. kom. 505-256-528.
Matematyka, tel. kom.
601-303-279.
Matematyka, tel. kom.
791-802-482.
nauka czytania i pisania.
problemy z ortografią dla uczniów
szkół podstawowych, tel. kom.
784-686-235.
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kanadyjczyk polskiego
pochodzenia: nauka języka
angielskiego i francuskiego,
wszystkie poziomy. Tłumaczenia, tel.
kom. 604-621-125.

kupię zboże paszowe. Transport,
gotówka, tel. kom. 726-721-037.

Angielski i francuski dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjum
i średnich. nauka, korepetycje, tel.
kom. 604-621-125.

Skup zbóż paszowych: jęczmień
610 zł, pszenżyto 580 zł, pszenica
665 zł, transport/załadunek,
leśniczówka k./Soboty, tel. kom.
505-406-917.

nauczyciel języka niemieckiego
udzieli korepetycji, tel. kom.
691-715-557.
Matematyka, fizyka. Matury,
egzaminy, tel. kom. 604-449-538.
korepetycje, wszystkie poziomy,
język angielski i polski, tel. kom.
607-328-038.
Angielski, profesjonalnie, dzieci,
młodzież, tel. kom. 694-515-130.
Fizyka, tel. kom. 660-795-151.
Angielski do matury, tel. kom.
889-999-312.
Angielski, nauczyciel, egzaminator
maturalny, tel. kom. 662-611-189.
korepetycje matematyka, tel. kom.
798-356-247.
Matematyka, tel. kom.
607-440-582.
nauka języka Angielskiego jacek
romanowski, tel. kom. 607-440-582.
Angielski, tel. kom. 515-459-141.
Francuski: nauka, korepetycje, tel.
kom. 661-113-838.
Matematyka, tel. kom.
696-740-690.
korepetycje niemiecki, skutecznie,
tel. kom. 663-505-433.
język angielski, tel. kom.
604-575-431.

rolnicze – kupno
płody rolne
kupię zboże, tel. kom.
508-471-814.
kupię każde zboże, odbiór
własnym transportem, tel. kom.
783-112-512.
kupię każde zboże, odbiór
własnym transportem, tel. kom.
607-202-732.
kupię duże ilości zbóż paszowych,
odbiór własnym transportem,
płatność gotówką, tel. kom.
504-561-585.
kupię zboże paszowe. Transport,
gotówka, tel. kom. 668-478-617.
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kupię żyto, pszenżyto, jęczmień,
tel. kom. 733-067-051.

kupię wialnię, tel. kom.
507-684-775.

rolnicze sprzedaż
płody rolne
Sadzonki truskawek, tel. kom.
534-331-065.

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

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

Kupię kukurydzę mokrą, suchą,
tel. kom. 605-097-071.

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

kupię kukurydzę mokrą, tel. kom.
605-128-537.

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

kukurydza sucha, 10 ton, tel. kom.
696-425-214.

Sprzedam truskawki odmiana
roksana, tel. kom. 697-689-853.

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

Sprzedam mieszankę zbożową,
tel. kom. 516-955-490.

dwie krowy na wycieleniu
(z drugim i trzecim cielakiem), termin
14, 15.Xi, tel. kom. 512-279-318.

żyto po centrali, tel. kom.
667-988-983.

Sprzedam sadzonki truskawek
Azja, Malwina, roksana, honeoye,
rumba, tel. kom. 501-940-229.

Sprzedam dwie jałówki cielne, tel.
kom. 693-848-363.

Sprzedam sadzonki truskawek
roksana, tel. kom. 574-882-787.
pszenica ozima Arkadia i odsiew,
cena 70 zł, tel. kom. 606-294-284.
Sadzonki truskawek Vibrant,
roxana, Azja, tel. kom. 663-428-181.

kupię zboże paszowe gorszej
jakości, z zapachem, z robakiem, tel.
kom. 697-677-530.

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

maszyny

Wysłodki buraczane z
dowozem, tel. kom. 601-301-412.

Sprzedam sadzonki truskawek
honeoye, tel. kom. 509-934-453.

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

wysłodki mokre z dowozem, tel.
kom. 600-820-374.

Sadzonki truskawek, tel. kom.
790-365-746.

Żyto, tel. kom. 512-544-156.

kupię c-328, c-330, c-360,
c-355, c-380, MTz, MF-255, T-25
władimirec bez dokumentów, do
remontu, tel. kom. 502-939-200.
kupię każdego bizona oraz inne
maszyny rolnicze mogą być do
remontu, tel. kom. 602-522-478.
kupię ciągniki rolnicze, kombajny
zbożowe bizon, prasy rolujące,
mogą być do remontu, tel. kom.
501-504-723.
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.
kupię ciągnik Ursus może być
uszkodzony, przyczepę wywrotkę, tel.
kom. 797-513-264.
ładowacz Troll, rozsiewacz Motyl,
glebogryzarka, talerzówka, agregat,
tel. kom. 500-642-300.

Sprzedam zboże paszowe, tel.
kom. 726-721-037.
Sprzedam zboże paszowe, tel.
kom. 668-478-617.
Sprzedam słomę, sprasowaną w
bele 120x120, ze stodoły, karsznice
duże, tel. kom. 660-106-664.
owies, jęczmień, łubin gorzki, tel.
kom. 605-052-065.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
602-649-360.
Sadzonki aronii, tel. kom.
601-364-070.
owies, tel. kom. 511-390-901.
Sprzedam otręby pszenne,
workowane, tel. kom. 726-721-037.
Sprzedam owies, sadzonki malin,
tel. kom. 668-074-900.

Sprzedam żyto, pszenicę jarą
harenda, tel. kom. 728-329-771.

Sprzedam sadzonki truskawek
honeoye, roksana, Alba, tel. kom.
607-690-912.

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

pszenżyto, tel. kom. 500-255-144.

Sprzedam sadzonki truskawek
honey, tel. kom. 501-649-392.

Sprzedam sadzonki truskawek
rumba, Sanniki, tel. kom.
576-267-772.

żyto, pszenżyto, tel. kom.
602-689-205.
ziemniaki paszowe sprzedam, tel.
kom. 602-648-497.
Siano, tel. kom. 692-101-976.
pszenżyto, żyto, słoma, tel. kom.
503-730-843, Guźnia.

Siewnik poznaniak do remontu
(może być dziurawy zbiornik), tel.
kom. 664-981-618.

Sadzonki truskawek Alba,
Rumba, Malwina, tel. kom.
506-560-993.

kupię rozdrabniacz do warzyw
jemioł, tel. kom. 600-294-397.

ziemniaki jadalne i paszowe irga,
tel. kom. 515-182-587.

potrzebuję do gospodarstwa
sprawnego i zarejestrowanego
Ursusa 902/912. handlarzom
dziękuję. proszę dzwonić po 18.00,
tel. kom. 574-701-930.

proso 1,5 tony, tel. kom.
792-180-011.
Truskawki i słoma, tel. kom.
509-853-384.

hodowlane
jałówka cielna, tel. kom.
608-137-544.

Sprzedam kapustę szatkowaną
i w główkach, tel. kom. 535-606-333.

Sprzedam 8 t owsa, siano i
słomę w dużych belach, Łowicz,
ul. Armii Krajowej 100, tel. kom.
601-257-098.

kupię maszyny rolnicze, kombajny
ziemniaczane, ciągniki, kopaczki
elewatorowe, inne, tel. kom.
505-587-206.

Sprzedam burak pastewny, 3 t., tel.
kom. 609-788-366, chąśno 32.

Sadzonki truskawek roksana, tel.
kom. 519-127-400.
Sianokiszonka, tel. kom.
664-981-618.

dwie odmiany sadzonek
truskawek, tel. kom. 794-052-667.
Sadzonki truskawek odmiana
Azja, roksana, tel. kom.
698-744-345.
Sadzonki truskawek wiele odmian,
tel. kom. 514-407-949.

Sprzedam wytłoki jabłkowe,
FVAt, dostawa do klienta, tel.
kom. 693-025-909.

Sianokiszonka, tel. kom.
601-295-760.

Sprzedam owies, Głowno, tel.
kom. 693-263-571.

Sprzedam jałówkę 3 miesiące
cielna, tel. kom. 697-012-108,
725-671-158.
kury Silki, tel. kom. 724-053-501.
Sprzedam 3 jałówki cielne,
wycielenie: listopad, grudzień,
styczeń, tel. kom. 696-531-274.
Sprzedam jałówkę cielną, tel. kom.
500-049-265.
Sprzedam 2 jałówki cielne,
tel. (42) 719-48-38.
Sprzedam cielaka (byczek), tel.
kom. 514-514-734.
Sprzedam krowę wysokocielną,
tel. kom. 883-552-727.

wytłoki z buraka czerwonego,
wytłoki jabłkowe, tel. kom.
600-323-947.

jałówkę cielną, tel. kom.
663-319-284.

Sprzedam burak pastewny, tel.
kom. 692-927-139.

Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu,
koniec listopada, tel. kom.
721-296-923.

Sprzedam dynie i marchew na
paszę, tel. kom. 602-175-570.

jałoszka, tel. kom. 506-552-043.

Sprzedam pszenicę i marchew
na paszę, okolice rybna, tel. kom.
694-852-096.
Sprzedam kiszonkę z kukurydzy
z ubiegłego roku z pow. 2 ha. więcej
informacji pod telefonem 512-193172 lub 731-137-967.
żyto, pszenżyto, pszenica, tel.
kom. 693-830-160.
ziemniaki jadalne denar, około 10
ton, tel. kom. 513-972-051.
Sprzedam ziemniaki paszowe, tel.
kom. 692-492-058.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
termin 25.10, tel. kom. 514-622-840.
Sprzedam dwie roczne jałówki,
jedna mięsna, druga czarno-biała,
tel. kom. 534-223-219.
krowa 5 lat wysokocielna,
wycielenie 11.11, tel. kom.
693-116-646.
krowa, wycielenie 28.11, tel. kom.
721-397-140, po 18:00.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. kom. 788-807-646.
Sprzedam 2 jałówki cielne, tel.
kom. 782-787-291.

Słoma, baloty 140/120, tel. kom.
664-981-618.

Sprzedam ziemniaki jadalne
denar i ziemniaki odpadowe, tel.
kom. 533-077-701.

prosiaki 9 szt., tel. kom.
668-952-191.

Sprzedam mieszankę zbożową,
tel. kom. 510-516-101.

Sprzedam dynię, tel. kom.
510-009-797.

Sprzedam jałówkę, wycielenie
20 listopada, tel. kom. 781-291-824.

Sprzedam burak pastewny., tel.
kom. 603-596-316.

pszenica paszowa, słoma w
balotach 120x120 garażowana, tel.
kom. 607-231-803.

jałówka cielna, tel. kom.
519-401-872.

jabłko prosto z sadu, różne
odmiany, 1,30 zł/kg, tel. kom.
534-950-675.
Sprzedam mieszankę zbożową
oraz pszenicę jarą, tel. kom.
668-419-928.

kukurydza sucha, mokra,
pszenica, owies, sianokiszonka, tel.
kom. 506-115-015.
Sadzonki porzeczki czarnej, tel.
kom. 501-206-533.

Sprzedam 40 szt. prosiąt po 30
kg, tel. kom. 782-583-272.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. kom. 503-347-214.
jałówka, wycielenie październik,
tel. kom. 788-212-520.
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prosiaki, tel. kom. 536-880-865.
Sprzedam cielaki, tel. kom.
888-953-006.
Sprzedam jałówkę hodowlaną,
wycielenie początek listopada, tel.
kom. 516-415-834.
Sprzedam prosiaki 10
sztuk powyżej 25 kg, tel. kom.
693-322-822.
dwie jałoszki, tel. kom.
889-712-432.
Sprzedam prosięta, tel. kom.
782-233-997.
cielaki, tel. kom. 728-894-563.
jałówka wysokocielna, pszenżyto,
tel. kom. 518-103-986.
byczek około 250 kg,
tel. (46) 838-85-84.
Sprzedam kozy, wietnamko-dziki,
tel. kom. 722-256-213.
dwie jałówki na wycieleniu, tel.
kom. 665-281-739, 665-941-224.
Sprzedam 2 krowy na ocieleniu,
tel. kom. 724-850-714.
jałówka na wycieleniu, termin
15.11, tel. kom. 739-066-567.
Sprzedam 2 jałówki cielne, basen
do mleka 520 l., gm. zduny, tel. kom.
888-365-188.
prosiaki, okolice Głowna, tel. kom.
501-173-399.
Sprzedam prosięta, tel. kom.
733-316-269.
cielaki mięsne i mieszańce, tel.
kom. 609-874-395.
Sprzedam prosiaki 7 sztuk, okolice
Głowna, tel. kom. 500-296-373.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
okolice piątku, tel. kom.
723-307-985.
Sprzedam krowę na wycieleniu
27 listopad, zbiornik na mleko 400
litrów, tel. kom. 668-424-376.
krowa z likwidacji, tel. kom.
663-739-506.

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

rozrzutnik 1-osiowy, kultywator
2,70 z wałkami, tel. kom.
668-551-389.

Sprzedam glebogryzarkę, drapak
z wałkami, śrutownik, brony 5, tel.
kom. 784-720-912.

Siewnik Amazone d9, maszt
widlaka, tel. kom. 660-408-769.

kombajn Anna do ziemniaków,
buraków i zbioru cebuli, tel. kom.
601-614-054, 696-852-770.

Sprzedam c-328, przyczepa
ciągnikowa, pług 3, tel. kom.
506-355-899.

dwukółka ciągnikowa, siewnik
poznaniak 3-metrowy, agregat 2,70,
przetrząsarko-zgrabiarkę Sipma, tel.
kom. 886-135-119.

T-25, tel. kom. 509-481-762.

części używane do bizona, tel.
kom. 602-522-478.
Sprzedam Ursus 4514, 5314, zetor
Forterra 9641, Same Silver 110,
MF235, T-25, tel. kom. 501-504-723.
Sprzedam bizon z-056, prasa
z-224/1, kosiarkę dyskową,
talerzówkę, kabinę do c-360,
rozrzutnik 2-osiowy, przyczepę 6 ton
sztywną, prasę rolującą warfama, tel.
kom. 883-760-108.

Agregat przedsiewny na bronie,
1,80 m szerokosci, tel. kom.
886-135-119.
opryskiwacz, siewnik, kopaczka,
rozsiewacz, tel. kom. 785-281-044.

Sprzedam john deere 6330,
2012 rok, 6420 2005 rok, agregat
uprawowo siewny, prasa john deere
578, tel. kom. 501-504-723.

c-360, przyczepa 4, rozrzutnik,
opryskiwacz, kultywator, brony,
przetrząsaczo-zgrabiarka,
tel. (42) 719-62-67.

Sprzedam kosiarkę dyskową
Samasz (do remontu), dwukółkę
do ciągnika, pług obracalny ibis,
agregat ścierniskowy, przyczepy,
prasę, owijarkę, wk, opryskiwacz,
tel. kom. 604-281-093.

kombajn Anna, sortownik z taśmą
selekcyjną, tel. kom. 721-169-137.

przyczepa rolnicza Sanok 3,5 tony,
sztywna, tel. kom. 608-109-634.

ładowacze czołowe oraz pługi do
śniegu do Ursus c-330, c-360, 3512,
T-25. hydrauliczne lub na linkę, tel.
kom. 608-686-489.

pług, kultywator, brony, tel. kom.
723-938-111.

Sprzedam siewnik poznaniak,
brony 5, kultywator, tel. kom.
662-128-508.

Siewnik poznaniak, tel. kom.
509-853-384.
Sprzedam talerzówkę 5,60 m
szerokości; rozrzutnik 10-tonowy,
objętościowy, tel. kom. 665-103-042.
Sprzedam maszyny garażowane,
tel. kom. 880-125-842.
Sprzedam c-360, tel. kom.
607-996-170.
Siewnik zachodni szerokość
robocza 3 m za dociskiem,
stan techniczny bdb, tel. kom.
880-454-989.
dojarka przewodowa, Ursus 1224,
tel. kom. 724-850-714.
c-330M z turem, 1990 rok; 5312i
z pługiem, 1996 rok, tel. kom.
604-413-948.

przyczepę 6-tonową bez
rejestracji, tel. kom. 733-067-051.

kombajn ziemniaczany Anna,
przyczepa zbierająca, sadzarka, tel.
kom. 604-052-848.

Agregat uprawowy 2,4 szerokość,
tel. kom. 694-157-527.

ciągnik landini legend 130,
2000 rok; pługi obrotowe 4-skibowe
kverneland overum, tel. kom.
696-425-214.

Sortownik sitowy do ziemniaków
ze stołem przebierczym produkcji
niemieckiej; pług 3-skibowy 1,05m,
tel. kom. 693-038-602.

pług 4-skibowy, przyczepa, cyklop,
tel. kom. 509-328-033.

Siewnik poznaniak, przyczepa,
pług 3-skibowy, tel. kom.
669-620-095.

wózek 1-osiowy, linka „16”, brama
wjazdowa, ciągnik c-330 1989 rok,
blacha alucynk z demontażu., tel.
kom. 726-843-466.

Sprzedam przetrząsarkę
karuzelową Vicon Fanex 523 z 2013
roku składaną hydraulicznie; pług
4-skibowy grudziądzki; ładowacz
cyklop 214/2 z 2002 roku, tel. kom.
661-937-429.
włóka polowa, 6-metrowa,
hydraulicznie składana, tel. kom.
661-954-162.
Sprzedam kosiarkę dyskową
Samasz (do remontu), dwukółkę
do ciągnika, pług obracalny ibis,
agregat ścierniskowy, przyczepy,
prasę, owijarkę, wk, opryskiwacz,
trząsałkę, ciągnik Fortela 114, tel.
kom. 604-281-093.
dojarka, kabina c-360, tel. kom.
880-263-930.

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

Sprzedam cyklop z kabiną i
przyczepę samozbierajacą, tel. kom.
604-866-936.

kultywator z broną, 3 -metrowy, tel.
kom. 781-995-103.

Sprzedam Ursus 1014, przyczep 6,
tel. kom. 530-930-104.
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c-360, tel. kom. 663-667-842.

Rozrzutnik Metal-Fach 6 t.,
2012 rok, stan idealny, tel. kom.
733-174-409.

Sprzedam roztrząsacz do siana,
dwukółkę, podkłady, tel. kom.
736-702-052.
rozrzutnik dwuosiowy i śrutownik,
tel. kom. 514-518-658.
Suszarnia do kukurydzy neuro
6T; kombajn M-F-87 2,6 m; prasa
Fortschritt k-454 kostka, tel. kom.
696-736-701.
ciągnik ogrodniczy lSr60 kM,
i właściciel, 3-letni lub zamienię
na Fergusona 3512 z kabiną
komfortową, tel. kom. 502-037-679.
kombajn bizon z-56, prasa z-224,
cyklop, sieczkarnia Fortschritt,
rozrzutnik obornika, kosiarka
rotacyjna, przyczepa 8 ton, tel. kom.
512-179-465.
Sieczkarnia new holland FX-450
z kamperem, ciągnik Ursus U902,
tel. kom. 512-179-465.
cyklop, tel. kom. 782-616-889.

Sprzedam prasę łańcuchowa
krone 8-16, siatka, szeroki
podbieracz, odrzutnik bel,
garażowaną, gotową do pracy, tel.
kom. 691-448-490.
rozrzutnik obornika Fortschritt
oraz wszystkie części nowe, tel. kom.
693-830-160.
Stanowiska do bydła, nowe,
ocynkowane, tel. kom. 693-830-160.
beczka asenizacyjna, rozrzutnik,
przyczepa hl 5011, rozsiewacz, tel.
kom. 781-581-034.
opryskiwacz 400 l, 12 m., stan
bdb, tel. kom. 606-370-704.
prasa z-224, śrutownik, zgrabiarka
7, kultywator 2,10, tel. kom.
726-949-291.
Sprzedam opryskiwacz 2.000
litrów ciągany, tel. kom. 696-463-410.
Suszarnia do kukurydzy na olej
opałowy, zasyp 11 ton, stan dobry,
tel. kom. 696-463-410.
ciągnik Ursus c-360-3p 1988 rok,
przyczepa d-732, 1987 rok, prasa
warfama 2016 rok, władimirec T-25,
1985 rok, tel. kom. 608-686-489.

inne
obornik z dowozem, tel. kom.
601-630-882.
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piaskowanie z dojazdem
do klienta, tel. kom. 518-168-598.
białkowanie obór, tel. kom.
518-168-598.

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

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

Sprzedam zbiornik na mleko 330
litrów, tel. kom. 693-829-615.

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

Sprzedam obornik, tel. kom.
693-059-976.

koszenie kukurydzy sieczkarnią
claas jaguar 860. Firma usługowa
Matraf, tel. kom. 691-202-286.

Sprzedam dojarkę Alfalaval, tel.
kom. 601-692-105.
Sprzedam dojarkę 2-konwiową,
basen 120 litrów, tel. kom. 697-012108, 725-671-158.
Trutka na myszy, szczury
(1 kg 20 zł; 15 kg 230 zł), tel. kom.
663-452-727.
Sprzedam obornik bydlęcy, tel.
kom. 533-542-174, nieborów.
zbiornik na mleko 550 l, tel. kom.
668-952-191.
oddam sad jabłoniowy do
wyrwania w zamian za obornik, tel.
kom. 607-325-906.
dojarka przewodowa polanes
2008 rok, tel. kom. 609-788-364.
Sprzedam skrzynki jedynki, tel.
kom. 665-464-794.
Silnik 1,5 kw, bańka udojowa kwas, bańka konbja 25 l - aluminium,
tel. kom. 785-266-409.
Sprzedam stodołę drewnianą
do rozbiórki, tel. kom. 788-754-265.
żużel z dowozem, tel. kom.
600-323-947.

rolnicze - usługi
Naprawa ciągników, maszyn
rolniczych, sprzętu budowlanego,
samochodów ciężarowych,
tel. kom. 510-809-025.
bielenie budynków inwentarskich,
dezynfekcja,
tel. kom. 663-452-727.
Transport maszyn rolniczych,
kombajnów zbożowych, tel. kom.
665-734-042.
usługi księgowe dla rolników,
tel. kom. 508-191-628.
wycinka i obcinka drzew
z podnośnika,
tel. kom. 696-049-953.
Piaskowanie, spawanie,
naprawa i konserwacja maszyn,
Olmet, tel. kom. 665-825-192.

zrobię bramy do stodoły, garażu,
obory oraz ogrodzenia, tel. kom.
505-928-735.
zbiór kukurydzy na ziarno
kombajnami new holland, tel. kom.
695-052-735.
Naprawa ciągników i maszyn
rolniczych z dojazdem na
miejsce, tel. kom. 782-273-568.

zwierzęta
sprzedaż
króliki duże, małe, tel. kom.
531-467-981.
ryby do stawu karp kroczek i inne,
tel. kom. 506-671-456.
oddam małe kotki, tel. kom.
518-537-028.
kanarki śpiewające, tel. kom.
791-792-173.
koty, tel. kom. 510-915-302.
owczarki niemieckie po rodzicach
z rodowodem, tel. (46) 838-47-78.
oddam kociaki, tel. kom.
512-544-156.
Sprzedam dwie 8-miesięczne
kózki, tel. kom. 662-599-792.
Sprzedam szczeniaki owczarka
niemieckiego, tel. kom. 601-615-639.
pieska maltańczyka, tel. kom.
608-815-516.
pies 1-roczny, beligijski, tel. kom.
696-747-339.
indyki, tel. kom. 603-708-043.
bernardyny,
tel. kom. 785-641-210.
Szczenięta myśliwski jagkterier
niemiecki, tel. kom. 694-308-076.
Sprzedam bażanty diamentowe
i bananowe, tel. kom. 606-432-666.
oddam pieski (suczki), tel. kom.
783-090-600.
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Piłka nożna | relacja z meczu pelikan – warta

Kolejny koncert Ptaków
przy Starzyńskiego
1:0 – robert kowalczyk (1), 2:0 –
Michał wrzesiński (28), 2:1 – łukasz Mitek (70 – karny), 3:1 – Michał Adamczyk (72 – karny), 4:1
– jakub bistuła (78).
Pelikan: Gabriel łodej – przemysław bella, Grzegorz wawrzyński,
Mateusz kasprzyk, Michał Adamczyk – kamil kuczak (65 Sebastian
kaczyński), rafał parobczyk (76
Mateusz jagiełło), daniel bończak
(84 krystian Mycka), jakub bistuła
(82 Fabian woźniak), Michał wrzesiński – robert kowalczyk.
Warta: Maciej Mielcarz – Grzegorz
kowalski, łukasz Mitek, Sylwester
pawlak – jarosław Szyc (35 dominik cukiernik), Mariusz zawodziński, łukasz chodyga (84 krzysztof
Składowski), jakub Szulc – Maciej
łabędzki (46 bartosz narożnik),
Marcin kobierski, wiktor płaneta
(22 Marcin kacela).
Sędziował: patryk Adamczyk
(łódź). Żółte kartki: jakub bistuła (1), kamil kuczak (1) – obaj
pelikan oraz Sylwester pawlak (3),
Marcin kobierski (1) – obaj warta.
Widzów: 300.

Warto chodzić na mecze Pelikana Łowicz w tym sezonie rozgrywane na ulicy Starzyńskiego
6/8. Biało-zieloni w pełni zrehabilitowali się po zeszłotygodniowej
porażce w Nowym Dworze Mazowieckim i rozbili w pył Wartę
Sieradz. W piątym meczu z rzędu rozgrywanym na domowym
obiekcie biało-zielonych padło
pięć bramek. Po raz jedenasty jednak podopiecznym Marcina Płuski nie udało się zachować czystego konta.
Trener Ptaków znów dokonał
rotacji w składzie. Z meczowej
„osiemnastki” wypadł Daniel Malina. Bramkarz Ptaków przeżywa
ostatnio ciężkie tygodnie i w każdym meczu popełnia kardynalne błędy, które skutkują straconymi bramkami. Przeciwko Warcie

pAweł A. dolińSki

4 (2)
1 (0)

Dobrze na prawej stronie zagrał Przemysław Bella (nr 5) i zapobiegł
kilku groźnym akcjom przyjezdnych.

pAweł A. dolińSki

Pelikan łowiCz
warta SieraDz

Sześć lat temu Łukasz Mitek (numer 7) grał w Pelikanie Łowicz. Teraz jest stoperem warty, ale w niedzielę
miał udział przy trzech bramkach dla pelikana.

drugi występ w tym sezonie zaliczył Gabriel Łodej. Znów zabrakło kontuzjowanych Bartosza
Broniarka i Tarasa Jaworśkyja. Na
prawą obronę wrócił Przemysław
Bella (na ławce usiadł Mateusz Jagiełło). Do środka pola powrócił
pauzujący ostatnio za kartki Rafał
Parobczyk. Fabian Woźniak stracił miejsce na rzecz Jakuba Bistuły, a i Michał Wrzesiński zagrał od
pierwszego gwizdka sędziego (nie
było Bartosza Bujalskiego).
Ciężko nie wygrać meczu, gdy
tak się go rozpoczyna. W 49. sekundzie piłka już zatrzepotała
w siatce. Michał Wrzesińki dograł
piłkę w pole karne, gdzie fatalnie
„obciął się” Łukasz Mitek. Skorzystał z tego Robert Kowalczyk,
który spokojnym strzałem z około
dziesięciu metrów pokonał Mielcarza. W kolejnych minutach ki-

bice oglądali ciekawe widowisko.
Gra była rzadko przerywana, piłka
szybko przemieszczała się z jednego pod drugie pole karne. Widać jednak było, że to łowiczanie
mają więcej atutów.
Akcje piłkarzy z Sieradza przeważnie były rozbijane przez defensorów. Z kolei gospodarze, co
jakiś czas groźnie atakowali. Dośrodkowania biało-zielonych siały
sporo spustoszenia w polu karnym
rywali, a Maciej Mielcarz od czasu do czasu musiał bronić strzały
zawodników Pelikana, które nie
były jednak najwyższych lotów.
Groźnie zrobiło się po około kwadransie gry. Po dobrym przerzucie
Bończaka z piłką zabrał się Kamil
Kuczak. Kropnął z dystansu, ale
trafił tylko w słupek. Pięć minut
później z dystansu uderzył Michał
Wrzesiński, a golkiper przyjezd-

nych z problemami odbił piłkę do
boku.
Warta bardzo powoli się rozkręcała, ale podchodziła coraz bliżej
pola karnego Ptaków. Aktywny
na lewej stronie był Jakub Szulc,
ale w kluczowych momentach
tracił piłkę. Gdy wydawało się,
że goście w końcu będą w stanie
poważnie zagrozić bramce Pelikana rękę do gospodarzy ponownie wyciągnął... Łukasz Mitek.
Były zawodnik łowiczan fatalnie
rozegrał piłkę w środku boiska
i przejął ją Michał Wrzesiński. Po
przeprowadzeniu dwójkowej błyskawicznej akcji z Robertem Kowalczykiem sfinalizował kontratak strzałem do pustej bramki.
Mając dwubramkowe prowadzenie Pelikan spokojnie regulował tempo gry. Warta nie potrafiła zagrozić bramce Łodeja,

a biało-zieloni powinni w samej
końcówce zdobyć trzecią bramkę.
W jednej akcji kilka dośrodkowań
przeszło wzdłuż bramki Warty,
strzał Wrzesińskiego został zablokowany, a uderzenie Wawrzyńskiego wybił Mielcarza. Wszystko mógł sfinalizować Mateusz
Kasprzyk, ale nie potrafił uderzyć
celnie głową z pięciu metrów.
Na drugą połowę Warta wyszła już z trzema nowymi zawodnikami (dwóch zmian Tomasz
Kmiecik dokonał jeszcze przed
przerwą), a Pelikan – niestety
już dość tradycyjnie – miał problem z wdrożeniem się w grę po
zmianie stron. Goście stopniowo
zaczęli przejmować inicjatywę,
a tym razem w ofensywie byli już
odważniejsi i bardziej zdecydowani. Prawą stroną urwał się Bartosz
Narożnik, ale jego podanie wzdłuż
linii końcowej przejął Gabriel Łodej. Z dystansu niecelnie uderzył
Łukasz Chodyga, w bramkę trafił Jakub Szulc, ale piłkę wyłapał
dobrze ustawiony Łodej. Pelikan
wreszcie odpowiedział za sprawą
sprytnego strzału Michała Adamczyk na krótki słupek z boku pola
karnego, ale Mielcarz nie dał się
zaskoczyć.
Wreszcie 20 minut przed końcem goście zdobyli upragnionego gola kontaktowego. Piłka pechowo trafiła w rękę Grzegorz
Wawrzyńskiego ustawionego na
15. metrze i arbiter pewnie wskazał na „wapno”. Do piłki podszedł
Łukasz Mitek i strzałem w środek bramki zmylił Łodeja. Odpowiedź Ptaków była błyskawiczna.
120 sekund później strzał z powietrza z pola karnego oddał Michał
Wrzesiński, a futbolówka trafi-
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środkowanie z rzutu wolnego.
Wydawało się, że teraz Widzew
będzie szedł za ciosem i niewiadomą pozostaje wysokość wygranej. Jednak dwadzieścia minut później wyrównał Rafał Śledź,
a niepewnie przy jego strzale
sprzed pola karnego interweniował Patryk Wolański. Po zmianie
stron łodzianie znów wyszli na
prowadzenie po pięknym trafieniu Kacpra Falona, chociaż wcześniej to GKS był groźniejszy. Gospodarze potrafili wyjść z kontrą
3 na 2, czy ostemplować poprzeczkę. Brakowało im skuteczności, ale na ich szczęście problemu z tym nie miał Rafał Śledź.

W 64. min. gracz gospodarzy minął dwóch rywali i pewnym strzałem urwał punkty Widzewowi.
Na trzecim miejscu w tabeli
jest Lechia Tomaszów Mazowiecki, która skromnie ograła Sokoła
Ostródę. Tuż za podium utrzymuje się Finishparkiet. Drwęca tym
razem zwyciężyła z rezerwami
Legii Warszawa.
W tej serii gier nie doszedł
do skutku mecz Polonii Warszawa ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Powodem była epidemia anginy panująca w zespole
gospodarzy. Trener Czarnych Koszul nie miał do dyspozycji nawet
11 zawodników.
M. Lis

Mateusz Lis

tur Bielsk Podlaski – MKS Ełk
0:0
 Polonia Warszawa – Świt Nowy
Dwór Maz. / śr 25.10.r., godz. 19.


Sensacja w Wikielcu! Sokół umocnił się na czele tabeli!
Do sensacji doszło w 12. serii
gier III ligi. Bardzo niespodziewanie punkty stracił Widzew Łódź.
Podopieczni Franciszka Smudy
nie wygrali meczu w Wikielcu
z najsłabszym GKS. Skrzętnie
skorzystał z tego Sokół Aleksandrów Łódzki, który grając cierpliwy i wyrafinowany futbol wygrał
2:0 z Huraganem Morąg. Aleksandrowianie mają już 4 punkty
przewagi nad wiceliderem.
Od początku rywalizacji zamykający tabelę beniaminek postawił faworytowi trudne warunki. Wszystko szło jednak po myśli
gości, gdy po kwadransie Aleksander Kwiek wykorzystał do-

ła w rękę Sylwestra Pawlaka. Arbiter podyktował drugi tego dnia
rzut karny, a tym razem skutecznym strzałem popisał się Michał
Adamczyk.
Po chwili Wrzesiński mógł ponownie wpisać się na listę strzelców, kapitalnie wygrał pojedynek
jeden na jeden z Grzegorzem Kowalskim, minął w polu karnym
Mielcarza, ale z ostrego kąta trafił
w boczną siatkę. Dwanaście minut przed końcem to znów skrzydłowy napędził bramkową akcję
Ptaków. Wrzesiński przejął piłkę
w środku pola i pociągnął ją
w okolice pola karnego, zagrał
do Roberta Kowalczyka, a ten
spod linii końcowej podał do Jakuba Bistuły. 19-letni pomocnik
musiał z kilku metrów wpakować
piłkę do siatki i ustalił wynik rywalizacji na 4:1.
W samej końcówce obie strony jeszcze groźnie atakowały, ale
uderzenie Mariusza Zawodzińskiego było niecelne. W doliczonym czasie gry z pola karnego przestrzelił Fabian Woźniak,
a chwilę wcześniej sprzed pola
karnego kropnął mocno Robert Kowalczyk, ale trafił wprost
w Mielcarza.
Pelikan wygrał po raz czwarty z rzędu na domowym obiekcie
i po raz trzeci w stosunku 4:1. Seria ta jest imponująca, gdyby dołożyć do niej jeszcze przyzwoitą
(już nawet nie dobrą) grę na wyjazdach to biało-zieloni mogliby myśleć o miejscu w pierwszej
piątce, a nie cieszyć się z awansu
na ósmą lokatę. Na poprawę gry
na terenie rywala chyba już jednak
w tej rundzie nikt nie liczy.

Zaległy mecz 11. kolejki III ligi:
 Legia II Warszawa – ursus
Warszawa 2:0 (1:0)
1:0 – Miłosz Szczepański (36), 2:0
– Miłosz Szczepański (57).
Wyniki 12. kolejki III ligi:
Finishparkiet Drwęca Nowe
Miasto Lubawskie – Legia II
Warszawa 1:0 (0:0)
1:0 – Maciej koziara (78 – karny).
 Sokół Aleksandrów Łódzki –
Huragan Morąg 2:0 (1:0)
1:0 – przemysław woźniczak (27),
2:0 – Michał Michałek (88).
 ursus Warszawa – Olimpia Zambrów 0:1 (0:0)
0:1 – Mateusz butkiewicz (68).


 GKS Wikielec – Widzew Łódź
2:2 (1:1)
0:1 – Aleksander kwiek (15), 1:1
– rafał Śledź (34), 1:2 – kacper
Falon (58), 2:2 – rafał Śledź (64).
 ŁKS 1926 Łomża – Victoria
Sulejówek 1:1 (0:1)
0:1 – kacper roszak-kasza (32),
1:1 – damian Gałązka (69).
 Lechia tomaszów Mazowiecki
– Sokół Ostróda 1:0 (0:0)
1:0 – jakub rozwandowicz (46).
 Pelikan Łowicz – Warta Sieradz
4:1 (2:0); br.: 1:0 – robert kowalczyk (1), 2:0 – Michał wrzesiński
(28), 2:1 – łukasz Mitek (70 – karny), 3:1 – Michał Adamczyk (72
– karny), 4:1 – jakub bistuła (78).

1. Sokół Aleksandrów łódzki

12

31

2. widzew łódź

12

27

22-5
26-8

3. lechia Tomaszów Mazowiecki

12

26

19-12

4. Finishparkiet

12

23

20-18

5. huragan Morąg

12

20

17-14

6. legia ii warszawa

12

19

25-13
12-15

7. Ursus warszawa

12

18

8. Pelikan Łowicz

12

18 30-22
18 23-20

9. Victoria Sulejówek

12

10. polonia warszawa

11

17

17-9

11. olimpia zambrów

12

15

12-18

12. MkS ełk

12

14

11-13

13. łkS 1926 łomża

12

14

11-17

14. Sokół ostróda

12

14

16-19

15. Świt nowy dwór Mazowiecki

11

13 20-21

16. warta Sieradz

12

11

17. Tur bielsk podlaski

12

4

4-39

18. GkS wikielec

12

2

10-27

17-22
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O niespodziankę czy
o uniknięcie blamażu?

Łomża będą miały spore znaczenie dla układu sił w dolnej części
tabeli.
M. Lis
13. kolejka III ligi:
 Legia II Warszawa – tur Bielsk
Podlaski / sob 21.10.2017 r., godz.
13:00;
 Huragan Morąg – ursus Warszawa / sob 21.10.2017 r., godz.
14:00;
 Olimpia Zambrów – Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie / sob 21.10.2017 r., godz.
15:00;
 Warta Sieradz – Polonia Warszawa / sob 21.10.2017 r., godz.
15:00;
 MKS Ełk – GKS Wikielec / sob
21.10.2017 r., godz. 15:00;
 Świt Nowy Dwór Mazowiecki – ŁKS 1926 Łomża / sob
21.10.2017 r., godz. 17:00;
 Victoria Sulejówek – Lechia
tomaszów Mazowiecki / sob
21.10.2017 r., godz. 18:00;
 Widzew Łódź – Pelikan Łowicz
/ sob 21.10.2017 r., godz. 18:00;
 Sokół Ostróda – Sokół Aleksandrów Łódzki / śr 08.11.2017 r.,
godz. 18:00.

– Mecz z Widzewem
to spotkanie, na które
większość ekip czeka
w tej lidze – powiedział
Marcin Płuska.

Nadszedł czas na teoretycznie
najciekawszy i najbardziej elektryzujący mecz tej rundy. Pelikan
zagra na wyjeździe z Widzewem
Łódź. Klubem, który jest niekwestionowanym faworytem do awansu do II ligi, ale niespodziewanie
nie może dogonić Sokoła Aleksandrów Łódzki i ostatnio sprawił
swoim fanom ogromny zawód tracąc punkty w Wikielcu.
O Widzewie nie trzeba się rozpisywać. To klub, który każdy kibic futbolu w Polsce zna. Najbardziej medialna drużyna III ligi,
która jednak nie spełnia wszystkich oczekiwań swoich kibiców
oraz właścicieli. W zeszłym sezonie była beniaminkiem III ligi,
ale i tak miała walczyć o najwyższe cele. Ostatecznie łodzianie zajęli miejsce na najniższym stopniu
podium, dali się wyprzedził ŁKS
Łódź o 7 oczek i Finishparkietowi o 9. Jeszcze ten sezon łodzianie
rozpoczęli prowadzeni przez Przemysława Cecherza. Odkąd jednak
Murapol został większościowym
udziałowcem klubu mówiło się,
że dojdzie do zmiany. Pretekstem
okazała się inauguracyjna porażka
1:2 z Victorią Sulejówek. Nowym
szkoleniowcem został Franciszek
Smuda.
Do tej pory przegrana w Sulejówku pozostaje jedyną w tym
sezonie. Były selekcjoner reprezentacji Polski w III lidze jest niepokonany i tylko trzy razy tracił
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Nasi skrzydłowi
byli o wiele słabsi

Po takim meczu mogłoby się
wydawać, że trenerzy klubów
będą w zgoła innych nastrojach.
Tymczasem obaj byli w dobrym
humorze i spokojni.

Wszystko wskazuje na to, że Gabriel Łodej (bramkarz) po raz
pierwszy w tym sezonie zagra dla pelikana w meczu wyjazdowym.

punkty. Poza ostatnim, kompromitującym remisem w Wikielcu, Widzew dzielił się punktami w Morągu z Huraganem oraz u siebie
z Ursusem Warszawa (1:1). Łodzianie na domowym obiekcie
legitymują się bilansem pięciu
zwycięstw oraz remisu. Ursus pozostaje jedynym klubem, który
potrafił zdobyć gola na stadionie
przy alei Marszałka Piłsudskiego.
Poza tym łodzianie na tym obiekcie strzelili piętnaście bramek.
Siłą łodzian jest gra zespołowa. Jedenastu piłkarzy zdobywało do tej pory bramki dla Widzewa. Czterokrotnie na listę strzelców
wpisywał się Daniel Świderski.
Tyle samo trafień ma na koncie Daniel Mąka, ale on wykonywał trzy
rzuty karne – wszystkie wykorzystał. Pewnym punktem zespołu jest
defensywa. Widzew stracił tylko
osiem bramek w 12 spotkaniach,
lepszy bilans ma tylko lider z Aleksandrowa Łódzkiego.
Pelikan w Łodzi najprawdopodobniej będzie musiał sobie ra-

dzić bez Bartosza Broniarka, Tarasa Jaworśkyja oraz Bartosza
Bujalskiego. Z gry mogą wykluczyć ich urazy. Wszystko wskazuje na to, że pomiędzy słupkami
stanie Gabriel Łodej. Byłby to dla
niego pierwszy wyjazdowy mecz
w barwach biało-zielonych. – Daniel (Malina – przyp. red.) trenuje z drugim zespołem. Jego dalsza przyszłość wyjaśni się w
kolejnych tygodniach – powiedział
o dotychczasowym bramkarzu
Ptaków Marcin Płuska. Malina
w ostatnich spotkaniach zawalił
łowiczanom kilka bramek.
Dotychczasowy bilans meczów
wyjazdowych nie stawia łowiczan
w roli faworytów – delikatnie mówiąc. Pelikan z pięciu dotychczasowych spotkań na terenie rywala w tym sezonie przegrał cztery.
– Z nikim poważnym nie wygraliśmy na jego terenie. Coś musimy zmienić, bo mecz w Ostródzie
przegraliśmy na własne życzenie po indywidualnych błędach.
To samo było w Nowym Dwo-

rze Mazowieckim, bramkarz nam
wtedy zdecydowanie nie pomógł.
Teraz broni Gabriel, w swoich
dwóch spotkaniach zagrał bardzo
dobrze. Jeżeli chodzi o przygotowanie mentalne, to nie będziemy
nic zmieniać. Na pewno będziemy pracować nad tym, żeby zrobić tam jakieś punkty i w nadchodzącym mikrocyklu skupimy się
bardziej na defensywie – zapowiedział trener Ptaków.
Widzew do meczu z Pelikanem przystąpi po niespodziewanym remisie z GKS Wikielec. –
Taki klub, jak Widzew, po takim
wyniku jaki osiągnął w Wikielcu,
podejdzie do spotkania podwójnie albo nawet potrójnie zmotywowany – przewiduje Marcin
Płuska.
W Łodzi kilka osób związanych z Pelikanem będzie miało
coś do udowodnienia. Szkoleniowiec Ptaków w zeszłym sezonie
został zwolniony z Widzewa. Do
tego Daniel Bończak, Robert Kowalczyk oraz Fabian Woźniak
w różnym momencie byli związani z łódzkim klubem i wszystkim
z biegiem czasu podziękowano,
nie wróżąc wielkiej kariery.
Wszystko wskazuje na to,
że Pelikan nie ma żadnych argumentów, żeby zrobić w Łodzi niespodziankę. Biało-zieloni zmierzą
się z murowanym faworytem do
zwycięstwa ligi oraz zespołem zazwyczaj wspieranym przez ponad
16 000 publiczność na trybunach.
Z drugiej jednak strony najłatwiej
może być o sprawienie niespodzianki, gdy nikt na to nie liczy,
a większość osób tylko się zastanawia, jak wysoką porażką zakończy się rywalizacja.
Mateusz Lis

Koszykówka | woj. liga kadetów U-16 M

Sezon zaczęli od porażki
Nowy sezon w lidze wojewódzkiej czeka koszykarzy
UMKS Księżak z rocznika 20022004. Nasz zespół kadetów, który rywalizuje w grupie B w tym
sezonie raczej na medale nie ma
szans, ale po cichu liczy na awans
do finałowej szóstki. Miejsce
5-6 w gronie 9 ekip województwa
łódzkiego na pewno jest możliwe
i to będzie cel ekipy trenera Piotra
Rutkowskiego.
Pierwszy mecz łowiczanie zagrali w minioną niedzielę w Łodzi i od razu trafili na jednego
z najmocniejszych rywali ŁKS
Szkoła Gortata I Łódź.
Już od pierwszych minut widać było przewagę gospodarzy, którzy lepiej radzili sobie
we wszystkich aspektach gry.
W zespole Księżaka brakowało
dwóch podstawowych zawodników, co też na pewno nieco odbiło się na końcowym wyniku.
Jednak trzeba przyznać, że mecz
był słaby w wykonaniu łowiczan.
Łodzianie w każdej kwarcie dominowali, a Księżacy najlepiej
zagrali w trzeciej kwarcie, którą
przegrali 20:31.
Najwięcej punktów dla Księżaka w tym spotkaniu zdobyli Szymon Gładki (26) i Bartosz
Dylik (23).

– To był pierwszy mecz i nie
wypadł on dobrze. Chłopcy byli
przestraszeni i bardzo słabo radzili sobie w obronie. Po drugie, dwóch zawodników, Stasiu
Górniak i Kacper Pięta, nie mogło grać, a do tego Bartosz Dylik
był osłabiony i też nie radził sobie
najlepiej. Chłopcy wypadli słabo,
nie jestem zadowolony, może
będzie lepiej. Mam nadzieję, że
kolejne spotkanie będzie lepsze
w naszym wykonaniu – podsumował po meczu trener Rutkowski.
Drugi mecz łowiczanie zagrają
w hali OSiR nr 2 na ulicy Topolowej w niedzielę 29 października
z drugim zespołem AZS PWSZ
Skierniewice.
zł
1. kolejka wojewódzkiej ligi koszykówki kadetów u-16 – grupa
B:
 ŁKS Szkoła Gortata I Łódź –
uMKS Księżak Łowicz 130:60
(31:12, 35:11, 31:20, 33:17)
Księżak: Szymon Gładki 26, bartosz dylik 23 (1×3), Michał kuliński
9, Mateusz kobuszewski 2 i Maksym branicki oraz kornel jonio,
karol wróbel i dawid pęczkowski.
Najlepiej dla ŁKS I: krzysztof
deka 30 (5×3), Filip rafałek 22 i
bartłomiej dróżdż 20.

pioTr rUTkowSki

tomasz Kmiecik (Warta): Mecz
mógł się podobać. była szybka
i otwarta gra z obu stron. oba zespoły chciały wygrać. wynik oczywiście nie jest po naszej myśli. To
było konsekwencją tego, że zrobiliśmy w pierwszej połowie dwa
„wielbłądy”, bo to nie były błędy.
Ustawiły one nasze granie, bo pelikan mógł grać z kontry, a my musieliśmy szukać swojego sposobu
na zdobycie bramki kontaktowej.
po przerwie gra się bardziej wyrównała, wcześniej pelikan miał wiele
sytuacji, których nie wykorzystał.
Udało nam się strzelić gola kontaktowego z rzutu karnego, ale niestety
za szybko straciliśmy potem gola
na 1:3. Aczkolwiek wydaje mi się,
że inaczej można było zinterpretować sytuację, w której „jedenastka”
została podyktowana przeciwko
nam. To zamknęło nasze możliwości żebyśmy powalczyli tu chociaż
o punkt. przed tym spotkaniem mieliśmy drobne problemy, jeżeli chodzi o zestawienie formacji obronnej.
dlatego zdecydowałem się na grę
trzema obrońcami, niestety nasi
skrzydłowi byli o wiele słabsi od
zawodników pelikana na tej pozycji.
Tam pojawiała się przewaga gospodarzy i to powodowało, że mieli oni
tyle sytuacji bramkowych w pierwszej połowie. Teraz będziemy to
spotkanie analizować i wyciągać
z niego wnioski. w kolejnym meczu,
już u siebie, postaramy się zmazać
tę plamę na naszej grze.



Marcin Płuska (Pelikan): Spotkanie było szybkie i dynamiczne,
było dużo walki po obu stronach.
Myślę, że mógł się podobać kibicom. dla nas to spotkanie bardzo
dobrze się rozpoczęło, bo na prowadzenie wyszliśmy już po niespełna minucie. Mogliśmy dzięki temu
zejść niżej i grać z kontry. wiedzieliśmy, że warta ma problem z linią
obrony. Spodziewałem się jednak,
że trener wyjdzie „czwórką” z tyłu,
a my będziemy prowadzić nasze
ataki lewą stroną. wyszedł jednak z trzema zawodnikami w tej
formacji, dzięki czemu było nam
trochę łatwiej. w pierwszej połowie
atakowaliśmy właśnie lewą stroną.
nasze skrzydła zagrały bardzo dobre spotkanie. na drugą połowę
wyszliśmy z nastawieniem, żeby
spokojnie utrzymać ten wynik.
jednak w takich okolicznościach,
zamiast wybić piłkę jak najdalej,
to za długo trzymaliśmy ją w polu
karnym. warta strzeliła gola z rzutu karnego, jak najbardziej słusznego. Szczęście mieliśmy takie,
że po chwili my mieliśmy „jedenastkę”. Michał ją wykorzystał
i w tym momencie mecz już mieliśmy zamknięty. przeszliśmy ze
stylu gry 4-1-4-1 na 4-2-3-1 i skupiliśmy się na obronie wyniku, a udało nam strzelić jeszcze czwartego
gola. Są to dla nas bardzo ważne
punkty, bo dzięki nim wskoczyliśmy na ósmą pozycję. Gdybyśmy
nie wygrali, to moglibyśmy spaść
bardzo nisko w tabeli przy niekorzystnych innych rezultatach.



pAweł A. dolińSki

Pomimo wysokiej porażki spokój na pomeczowej konferencji
zachował Tomasz Kmiecik. Szkoleniowiec Warty zwrócił uwagę,
że jego podopieczni źle wyglądali w niedzielę, jeżeli chodzi o grę
skrzydłami i sami podarowali dwa
gole gospodarzom. Zaznaczył jednak, że jego zdaniem nie powinien
zostać podyktowany rzut karny dla
Ptaków. Marcin Płuska mógł być
zadowolony z wysokiej wygranej
i zwrócił uwagę, że istotny był udany początek rywalizacji.
M. Lis

pAweł A. dolińSki

Wyjazdowe spotkanie Sokoła Aleksandrów Łódzki z imiennikiem z Ostródy zostało przełożone na listopad. Powodem jest
odbywające się w Ostródzie zgrupowanie reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej.
Prawdopodobne wydaje się
stracenie punktów przez Lechię
Tomaszów Mazowiecki. Podopieczni Bogdana Jóźwiaka zagrają na trudnym terenie w Sulejówku. Wyrównany mecz
powinien mieć miejscu również
w Morągu. Piąty w tabeli Huragan podejmie Ursus Warszawa,
nad którym ma tylko dwa punkty
przewagi.
Z kolei mecz MKS Ełk z GKS
Wikielec oraz starcie Świtu Nowy
Dwór Mazowiecki z ŁKS 1926
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Piłka nożna | przed meczem widzew – pelikan

Znów w niepełnym składzie,
kolejka bez lidera
Drugi raz z rzędu seria
zmagań w III lidze zostanie
rozegrana w niepełnym
składzie. Szansę
na zniwelowanie straty
do lidera będzie miał
mierzący się z Pelikanem
Łowicz łódzki Widzew.

19 października 2017

Kadeci Księżaka sezon zaczęli od porażki w łodzi.
 KKS Pro-Basket tBS Kutno
– AZS PWSZ II Skierniewice
82:56
tabela grupy B:

1. łkS Szkoła Gortata i łódź

1

2 130-60

2. kkS pro-basket TbS kutno

1

2 82-56

3. AzS pwSz ii Skierniewice

1

1 56-82

4. UMkS księżak łowicz

1

1 60-130

 2. kolejka wojewódzkiej ligi
koszykówki kadetów u-16 – grupa B (2017.10.29): UMkS księżak-2002 łowicz – AzS pwSz ii
Skierniewice (n, godz. 10.00), łkS
Szkoła Gortata i łódź – kkS pro-basket TbS kutno.

1. kolejka wojewódzkiej ligi koszykówki kadetów u-16 – grupa
A:
 MKS Junak Radomsko – PKK
99 Pabianice 59:53
 ŁKS Szkoła Gortata II Łódź –
SKS Start Łódź (2017.11.05, godz.
10.00).
 Pauza: AzS pwSz i Skierniewice.
tabela grupy A:
1. MkS junak radomsko (1)

2

2. AzS pwSz i Skierniewice (3)

1

4 146-112
2 131-59

3. pkk 99 pabianice (2)

1

1 53-59

4. SkS Start łódź (3)

1

1 59-87

5. łkS Szkoła Gortata ii łódź (3)

1

1 59-131
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Piłka nożna | 9. kolejka klasy okręgowej

Każdy z beniaminków przegrał

Korona gromi
na własnym boisku
Świetnie w 9. kolejce spotkań
skierniewickiej klasy A spisali się
gracze trenera Pawła Dziedzieli
z Korony Wejsce, którzy pokonali mającą problemy ze skompletowaniem składu Astrę Zduny aż
6:0. Korona po tej wygranej wskoczyła na trzecie miejsce w tabeli
klasy A.
Siedem goli oglądali kibice
w Łyszkowicach, gdzie Laktoza przegrała z Białką Biała Rawska 3:4 po bardzo emocjonującym
meczu. Laktoza do 81. minuty
meczu prowadziła 3:2, jednak w
ostatnich dziesięciu minutach Mateusz Dzikowski strzelił dwa gole
i zapewnił gościom z Białej Rawskiej komplet punktów.
Swoje spotkanie wygrał natomiast Start Złaków Borowy, który
pokonał Czarnych Bednary, grając
w Bednarach 4:1.
W innych meczach lider tabeli
Miedniewiczanka uległa w Macovii aż 4:1, Sierakowianka zajmująca ostatnie miejsce podzieliła się
punktami z przedostatnią w tabeli Wolą Wola Chojnata, remisując
1:1, GLKS RZD Żelazna pokonała GKS Głuchów 2:0. W takim
samym stosunku Olimpia Jeżów
wygrała z Rawką Bolimów. ever
9. kolejka klasy A:
Laktoza Łyszkowice – Białka
Biała Rawska 3:4; br.: Mateusz
borowski (16), dawid bodek 2
(42, 54) – jakub Mierzejewski (9),
Szymon łukasiewicz (40), Mateusz
dzikowski 2 (81, 84)
Czarni Bednary – Start Złaków
Borowy 1:4; br.: Mariusz Sianoszek (89) – Sebastian Malinowski

(25), Michał karmelita (46), dominik lus (60), wojciech kośmider
(90)
Korona Wejsce – Astra Zduny
6:0; br.: kamil Taraska (27), piotr
buczek 2 (29, 54), Mariusz wasilewski (55), damian Taraska (62),
Mariusz Trakul (66)
Białka Biała Rawska – Korona
Wejsce 1:3; br.: Mateusz libera
(60) – damian Taraska (76), Mariusz Trakul 2 (81, 84)
Sierakowianka Sierakowice –
Wola Wola Chojnata 1:1;
GLKS RZD Żelazna – GKS Głuchów 2:0;
Macovia Maków – Miedniewiczanka Miedniewice 4:1;
Rawka Bolimów – Olimpia Jeżów 0:2;
1. Miedniewiczanka Miedniewice

9

21

2. GlkS rzd żelazna

9

18

26-15
19-7

3. korona wejsce

9

17

32-13

4. olimpia jeżów

9

17

20-10

5. laktoza łyszkowice

8

16

18-11

6. Macovia Maków

9

16

25-19

7. białka biała rawska

9

15

33-17

8. Start złaków borowy

9

13 28-30

9. GkS Głuchów

9

10

17-27

10. Astra zduny

9

10

13-19

11. czarni bednary

8

9

14-20

12. rawka bolimów

8

7

16-30

13. wola wola chojnata

9

5

14-32

14. Sierakowianka Sierakowice

8

1

5-30

10. kolejka klasy A (21-22 października): czarni – korona (sob,
15:30), Głuchów – Macovia (sob,
15:00), Miedniewiczanka – Sierakowianka (sob, 15:30), Astra – laktoza (nie, 16:00), wola wola – rawka
(nie, 11:00) GlkS rzd – białka (nie,
11::00), Start – jeżów (nie, 14:00).

– Rywal ledwo zbiera się na
mecz, ale ma w swoich szeregach Krystiana Siatkowskiego,
który sam wygrał mecz. My mając swoje sytuacje przy 0:0 ich nie
wykorzystujemy i przegrywamy
w fatalnym stylu. Przed sezonem
widzieliśmy, że mamy problem z
napastnikiem, ale nie spodziewałem się, że aż taki – powidział trener Zrywu Dawid Sut.
ever
9. kolejka klasy okręgowej:
Widok Skierniewice – Pogoń
Bełchów 4:0; br.: rafał Sawicki
(47), łukasz Markowski (59), łukasz Stangreciak (65), wojciech
borowiec (88)
Orzeł Nieborów – GLKS Wołucza 0:3; br.: patryk dębski (8),
rafał bednarek 2 (24, 37)
Vagat Domaniewice – Zryw
Wygoda 4:1; br.: krystian Siatkowski 3 (17, 49, 60), Artur pawełkowicz (86) – oskar lenarczyk (61)
Orlęta Cielądz – Dar Placencja
14:2; br.: dariusz Gałka (2), daniel
Skoneczny 3 (3, 14, 60), damian
kozłowski 2 (5, 47), rafał Głębocki 3 (24, 86, 90), Mateusz białek
4 (44, 59, 83, 87), jakub zagawa
(45-samobójcza) – jakub zagawa
(17), łukasz janicki (40)
Olimpia Chąśno – Olympic Słupia 1:0; br.: dominik kotlarski (9)
Juvenia Wysokienice – Victoria
Bielawy 6:2; br.: daniel karwat 2
(2, 3), Michał perek 2 (6, 70),Tomasz Szewczyk (65) – oktawian
Andrzejczak2 (7, 73)
Jutrzenka Drzewce – Pogoń
Godzianów 4:0; br.: Andrzej perski (10), cezary dominiak 3 (49,
76, 86)

Victoria po 6 minutach przegrywała z juvenią już 3:0.
tabela:

12. dar placencja

9

8

17-37

1. olimpia chąśno

9

21

30-11

13. juvenia wysokienice

9

7

14-22

2. jutrzenka drzewce

9

19

27-13

14. pogoń bełchów

9

3

12-37

3. GlkS wołucza

8

17

17-9

4. orlęta cielądz

8

15

31-11

5. Victoria bielawy

9

15

25-19

6. pogoń Godzianów

8

13

17-18

7. zryw wygoda

8

11

13-14

8. orzeł nieborów

9

11

12-17

9. olympic Słupia

9

10 23-22

10. widok Skierniewice

9

10

14-18

11. Vagat domaniewice

9

9

18-23

Piłka nożna | 12. kolejka iV ligi łódzkiej

Piłka nożna | 8. kolejka klasy b

Olimpia i Zjednoczenie
walczą o A klasę
Olimpia Niedźwiada i Zjednoczenie Dzierzgów Bobrowniki
bardzo dobrze spisują się w meczach klasy B w tym sezonie. Liderem jest Olimpia, która pokonała w niedzielę 22 października
Kopernik Kiernozia przed własną
publicznością aż 10:1! Pięciokrotnie do siatki bramki Kopernik trafił Jarosław Buczek, po dwa gole
strzelili Adrian Strugacz i Patryk Brzozowski, a jednego gola
strzelił Filip Ziółkowski, który był
bramkarzem w tym meczu i strzelił gola z rzutu karnego.
Zjednoczenie
rywalizowało
w Jamnie z Naprzodem i pewnie
pokonało zespół trenera Sebastiana Sumińskiego 4:0, a trafienia
na swoim koncie zapisali Miłosz
Kubel, Karol Moskwa, Łukasza
Zagawa i Paweł Osóbka. Zjednoczenie ma dwa punkty straty do
lidera, ale jeden mecz rozegrany
mniej.
Ciekawie było w Wejscach,
gdzie Korona II przegrała z Victorią Zabostów 3:4. Victoria przegrywała w tym meczu już 3:1,
a ostatecznie potrafiła przechylić szalę zwycięstwa na swoją
korzyść, dzięki temu zgarniając
komplet punktów.
Remisem zakończył się mecz
Fenixu z Meteorem. Zespół trenera Marka Borkowskiego dwukrotnie obejmował prowadzenie,
ale za każdym razem Meteor odpowiedział golem wyrównującym.
ever

Wszystkie drużyny które w tym
sezonie mają status beniaminków
przegrały swoje mecze w 9. kolejce spotkań. Bardzo wysoką porażkę zanotował Dar Placencja, który
uległ w Cielądzu rywalom aż 14:2!
Zespół trenera Radosława Gosławskiego w ostatnich trzech ligowych
meczach stracił aż 24 goli.
Inny z beniaminków czyli Victoria Bielawy uległa w Wysokienicach Juvenii 6:2. Gracze
z Bielaw po sześciu minutach
meczu przegrywali już 3:0 i początek spotkania zdecydowanie
ustawił ten mecz na kolejne jego
minuty. Juvenia wygrała po raz
drugi z rzędu i ma na swoim koncie
7 punktów.
Swoje mecze przegrała również
Pogoń Godzianów (przegrana 4:0
z Jutrzenką) oraz Olympic Słupia,
która przegrała w Chąśnie z Olimpią 1:0. Gola na wagę kompletu
punktów strzelił już w 9. minucie
meczu Dominik Kotlarski.
Nadal ciemne chmury nad Pogonią Bełchów, która tym razem
uległa Widokowi Skierniewice
4:0. Pogoń trzymała się dzielnie
do przerwy. Obie drużyny schodziły do szatni z bezbramkowym
remisem, ale w drugiej połowie
zespół ze Skierniewic wypunktował graczy trenera Marcina Rychlewskiego.
Słabo w tej kolejce spisały się
drużyny Orła Nieborów oraz Zrywu Wygoda. Orzeł po 37. minutach przegrywał przed własną publicznością z GLKS Wołucza 0:3
i takim wynikiem to spotkanie się
zakończyło, zaś Zryw przegrał z
Vagatem Domaniewice 4:1.

VicToriA bielAwy / Fb
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8. kolejka klasy B:
Olimpia Niedźwiada – Kopernik Kiernozia 10:1; br.: Adrian
Strugacz 2 (10, 42), patryk brzozowski 2 (20, 39), jarosław buczek
5 (28, 33, 69, 72, 76), Filip ziółkowski (36) – krzysztof Motyl (66)
Korona II Wejsce – Victoria Zabostów 3:4; br.: bartek Siekiera
(11), robert Tuszyński (38), bartek
Siekiera (59) – rafał Gładki (28,
56), bartłomiej Sekuła (79), Michał janeczek (81)
Fenix Boczki – Meteor Reczyce 2:2; br.: Michał Skrzynecki 2
(2, 60) – Mateusz Fabijański (56),
kamil Grabowicz (78)
Naprzód Jamno – Zjednoczenie Dzierzgów Bobrowniki 0:4;
br.: Miłosz kubel (27), łukasz zagawa (49), karol Moskwa (66), paweł osóbka (73).
tabela:
1. olimpia niedźwiada

7

18

38-11

2. zjednoczenie dzierzgów

6

16

19-9

3. Meteor reczyce

7

15

21-14

4. Fenix boczki

7

10

20-12

5. jutrzenka Mokra prawa

6

10

14-12

6. Victoria zabostów

8

9

17-28

7. naprzód jamno

7

5

16-21

8. korona ii wejsce

7

3

14-29

9. kopernik kiernozia

7

3

10-33

9. kolejka klasy B (15 października): Meteor – olimpia (sob,
15:00), zjednoczenie – korona ii
(nie, 11:00), kopernik – naprzód
(nie, 11:00), jutrzenka – Fenix (nie,
14:00).

Brak punktów Pelikana II
Graczom Pelikana II
Łowicz nie udało się
przywieźć punktów
w Niewiadowa. Łowiczanie
przegrali ze Stalą 2:1,
tracąc dwa gole
po rzutach karnych.

Zespół trenera Piotra Gawlika jechał do Niewiadowa w mocno okrojonym składzie. Zabrakło
chociażby grającego trenera Gawlika, który leczy kontuzje kolana i
tym razem kierował poczynaniami zespołu zza linii bocznej, a już
po przerwie na boisku nie był w
stanie wybiec Patryk Krzeszewski, który z kontuzją zakończył
spotkanie w Niewiadowie. W ze-

spole Stali zadebiutował mający na swoich koncie występy w
Ekstraklasie Prince Okachi, który wcześniej bronił braw Widzewa Łódź.
Mimo osłabień Pelikan II objął
prowadzenie w 24. minucie meczu.
Na listę strzelców wpisał się Michał Świdrowski, który wlał w łowicką drużynę nadzieję na wygranie tego meczu. Gospodarze grali
twardo, zdecydowanie i dążyli do
wyrównania. W 41. minucie meczu sędzia spotkania podyktował
rzut karny dla gospodarzy i rywale
szansę na gola wykorzystali, strzelając „gola do szatni”.
W drugiej części meczu spotkanie było wyrównane. Pelikan

II miał dwie szanse na zdobycie
gola, ale sytuacji sam na sam z
bramkarzem rywali nie wykorzystali Michał Świdrowski i Kacper Rześny. Rywale w 65. minucie mieli drugi w tym meczu rzut
karny i podobnie jak w końcówce pierwszej części gry pewnie go
wykorzystali. Wynik meczu nie
zmienił się do końcowego gwizdka i gospodarze mogli cieszyć się
z kompletu punktów.
– Mimo słabego spotkania w
naszym wykonaniu mogliśmy
spokojnie przywieść punkty z
Niewiadowa. Niestety nie wykorzystaliśmy dogodnych sytuacji
pod bramką Stali, natomiast gospodarze wygrali mecz wolą wal-
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Pelikan 2001 nie dał rady w Łodzi
Podopieczni trenera Roberta
Wilka nie sprostali w Łodzi Widzewowi i przegrali na boisku
ChKS-u Łódź z rywalami 3:0.
W pierwszej odsłonie meczu
łowiczanie dzielnie walczyli z Widzewem do 38. minuty gry. Wtedy łodzianie strzeli gola i otworzyli wynik meczu. Łowiczanie
mogą żałować, że stracili „gola do
szatni” i schodzili na przerwę w
kiepskich humorach.
W drugiej odsłonie meczu łodzianie w 58. minucie meczu podwyższyli prowadzenie na 2:0 po
kontrowersyjnym rzucie karnym.
Wynik meczu został ustalony w

78. minucie gry. Widzew strzelił
trzeciego gola i zainkasował komplet punktów. Co ciekawe w lidze
w której występują zawodnicy z
rocznika 2001 w barwach Pelikana w tym meczu zagrało aż 5 zawodników z rocznika 2002 oraz
3 graczy z rocznika…2003. Dla
młodszych zawodników gra ze
starszymi rywalami w I lidze wojewódzkiej z pewnością zaprocenutje.
– To była najsłabsza gra w naszym wykonaniu. Zespół grał w
osłabieniu, bo zabrakło kilku czołowych zawodników, a za to grali chłopcy z rocznika 2002, a na-

wet kilku z rocznika 2003. Mamy
młody skład i na pewno chłopcy starali się zagrać jak najlepiej,
ale niestety nie udało się wygrać
spotkania. Dla młodych zawodników to jednak szansa do ogrania
się wyciągnięcia korzyści w przyszłości – ocenił po spotkaniu trener Wilk.
W niedzielę 22 października MUKS Pelikan Łowicz 2001
rozegra wyjazdowe spotkanie z
RKS-em Radomsko. Mecz rozpocznie się o godzinie 14:00. ever
9. kolejka I ligi wojewódzkiej juniorów młodszych B1:

10. kolejka klasy okręgowej
(21-22 października): zryw
– GlkS (sob, 15:30), olympic –
jutrzenka (sob, 15:30), pogoń –
orzeł (nie, 11:00), Vagat – juvenia
(nie, 11:00), Victoria – chąśno (nie,
11:00), dar – widok (nie, 11:15),
Godzianów – cielądz (nie, 11:30).

ki, zaangażowaniem oraz determinacją – skwitował trener Piotr
Gawlik.
W niedzielę 22 października
gracze Pelikana II zagrają na boisku OSiR w Łowiczu z rezerwami GKS-u Bełchatów. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie
11:15.
ever
12. kolejka IV ligi:
Stal Niewiadów – KS Pelikan
II Łowicz 2:1 (1:1); br.: (41-rzut
karny, 65-rzut karny) – Michał Świdrowski (24)
Pelikan II: patryk orzeł – patryk
krzeszewski (46 Tomasz dąbrowski), damian Górowski, bartłomiej
Tkacz, Szymon panek (65 patryk
Sekuła), krystian rutkowski (55
dorian nasalsk), roman perizhok,
przemysław kochanek (70 kacper
jaros), kacper rześny, Maciej balik, Michał Świdrowski.

RtS Widzew Łódź – MuKS Pelikan-2001 Łowicz 3:0 (1:0); br.:
3 (38, 58 karny i 78)
Pelikan: karol Szczepański (41
Mikołaj pietrzak) – rafał Grochal,
Mateusz kardas, łukasz Sejdak,
hubert kałużny – Artur pawłowicz
(48 piotr lisicki), olaf Andrzejewski – patryk papuga, jakub bylewski, dawid kaczmarek (41 Marcel
wnuk) – patryk kośmider (75 jakub kirej).

1. łkS łódź (1)

9

25

36-3

2. Mkp boruta zgierz (2)

9

19

20-14

3. kS ceramika opoczno (3)

9

18

22-5

4. rTS widzew łódź (4)

9

16

14-8

5. GkS bełchatów (5)

9

12

13-16

6. MUkS pelikan łowicz (6)

9

6

8-20

7. rkS radomsko (7)

8

4

6-26

8. Mazovia Tomaszów Mazowiecki (8) 8

1

3-28
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Pelikan 1999 nie jest łaskawy
W świetnej formie są zawodnicy trenera Jarosława Rachubińskiego. Juniorzy starsi Pelikana
Łowicz wygrali dwa ostatnie ligowe mecze w mocno przekonującym stylu. Najpierw wygrali z
Mazovią Rawa Mazowiecka 4:1,
zaś w sobotę 14 września rozgromili w Wieruszowie Prosnę aż
10:1!
Mecz z Mazovią zaczął się od
kuriozalnego, samobójczego gola
zawodników Pelikana i to goście
prowadzili. W kolejnych minutach Pelikan dominował i dzięki
trafieniom Kuby Sokoła, Mikołaja
Zimowskiego, Wojciecha Guzka
oraz Szymona Kowalczyka ograli rywali 4:1. – Zaczęliśmy niezbyt
fartownie, bo strzeliliśmy sobie
bramkę samobójczą. Szybko jednak przejęliśmy inicjatywę i zdobyliśmy bramkę z rzutu karnego,
po ładnej akcji.
W drugiej połowie nadal dominowaliśmy, tyle że nie potrafiliśmy zdobyć bramki. Dopiero w
ostatnich minutach meczu udaje
się to Wojtkowi Guzkowi i Szymonowi Kowalczykowi. Wynik
wygląda na duży, ale dwie bramki padły w ostatnich minutach.
Myślę jednak, że zwycięstwo jest
zasłużone. W sobotę jedziemy do
Wieruszowa. – ocenił trener Rachubiński.
W sobotnim meczu na niewygodnych, nierównym boisko ło-

wiczanie grali w prosty sposób
i dzięki temu rozstrzelali rywali. Pięć goli na swoim koncie zapisał Kacper Balik, hattrickiem
popisał się Eryk Woliński, a po
jednym golu strzelili Damian Trałut i Tomasz Wudkiewicz. – Wynik wskazuje, że byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą. jeden
malutki błąd na początku spotkania kosztował nas bramkę i trzeba było gonić, ale dogoniliśmy i
strzeliliśmy tych bramek jeszcze
dużo. Jest to mecz, który przybliża nas do celu, który sobie założyliśmy. Dzisiaj zrobiliśmy znowu
mały krok do awansu do wyższej
ligi, a o to będziemy walczyć do
końca. Zostały nam jeszcze dwa
mecze i jak się uda to na wiosnę
będziemy grali w lidze wyższej.
za tydzień gramy u siebie z Kolejarzem – skomentował szkoleniowiec „Ptaków”.
W sobotę 21 października gracze Pelikana zagrają na stadionie
OSiR o godzinie 13:45 z Kolejarzem Łódź, który zajmuje ostatnie
miejsce w lidze.
ever

Pelikan: Aleksander krajewski –
Michał perzyna (50 Michał wawrzyńczak), eryk woliński, Tomasz
wudkiewicz – wojciech Guzek, Mikołaj zimowski, kuba Sokół, kamil
bogusz (80 damian Trałut) – Mateusz Sekuła (60 dawid konikowski),
Adrian Musialik (70 kacper balik),
jan haczykowski (65 Szymon kowalczyk).
8. kolejka II ligi wojewódzkiej
juniorów A1:
WKS Prosna Wieruszów – KS
Pelikan-1999-2000
Łowicz
1:10 (1:3); br.: (14) – kacper balik 5 (23, 75 84, 86 i 89), Tomasz
wudkiewicz (29), eryk woliński 3
(32, 54 i 66) i damian Trałut (78).
Pelikan: Albert Morawski – Michał wawrzyńczak (55 Mateusz
Sekuła), Michał perzyna, Tomasz
wudkiewicz – dawid konikowski,
wojciech Guzek, eryk woliński,
Mikołaj zimowski – kamil bogusz,
kuba Sokół (60 damian Trałut),
kacper balik.
tabela:
1. rkS radomsko (3)

7. kolejka II ligi wojewódzkiej juniorów A1:
KS Pelikan-1999-2000 Łowicz
– RKS Mazovia Rawa Mazowiecka 4:1 (2:1); br.: kuba Sokół (14
karny), Mikołaj zimowski (37), wojciech Guzek (85) i Szymon kowalczyk (88) – (3 samobójcza).

6

15

25-4

2. TS Sokół Aleksandrów łódzki (1) 7

15

11-10

3. kS pelikan-1999-2000 łowicz (4) 5

12

13-3

4. rkS Mazovia rawa Mazowiecka (2) 6 12

12-8

5. kS kutno (5)

5

7

13-10

6. MGkS Skalnik Sulejów (6)

7

4

16-21

7. wkS prosna wieruszów (8)

5

4

10-12

8. Sl SAloS róża kutno (7)

5

4

3-13

9. łkp kolejarz łódź (9)

6

2

10-21
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Pelikan 2002 blisko
fotela lidera
Gracze MUKS Pelikan Łowicz
wygrali ważne wyjazdowe spotkanie z Mazovią Rawa Mazowiecka.
Podopieczni trenera Jakuba Jędrachowicza pokonali rywali, którzy
przed tym meczem mieli na swoim koncie komplet punktów 4:2!
Łowiczanie rozpoczęli mecz o
straty gola, jednak bardzo szybko odpowiedzieli dwoma trafieniami. Najpierw do wyrównania
doprowadził Jakub Kępka, a bardzo szybko po golu dającym remis Adam Siekiera wyprowadził
„Biało-Zielonych” na prowadzenie. W drugiej połowie meczu
gracze Pelikana szybko pokazali,
że chcą za wszelką cenę zainkasować trzy punkty. Ponownie duet
Kępka-Siekiera wziął sprawy w
soje ręce. Trzeciego gola zdobył
właśnie Kępka, a czwartego gola
wspominany Siekiera. Po dwóch
golach zdobytych po przerwie
łowiczanie lekko się rozluźnili i
to wykorzystali gracze Mazovii
strzelając drugiego gola. Do końca meczu łowiczanie grali uważnie i wygrali to ważne spotkanie.
– Cieszę się, zasłużyliśmy na
zwycięstwo, bo byliśmy lepsi.
Chłopakom bardzo zależało na

chłopaków, bo nie ustępowaliśmy
w niczym przeciwnikowi – ocenił
mecz trener Jędrachowicz.
W niedzielę 22 października
o godzinie 10:00 gracze Pelikana
2002 zagrają na stadionie OSiR w
Łowiczu z SLUKS Lubania. ever

pAweł dolińSki
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trener Jędrachowicz był
zadowolony z postawy zespołu.

zwycięstwie, ale przeciwnik postawił trudne warunki, grali bardzo ambitnie, walczyli o każdy
metr boiska. Udało im się strzelić pierwszą bramkę po błędzie,
jednak szybko odpowiedzieliśmy
i wyszliśmy na prowadzenie już
w pierwszej połowie. Prowadziliśmy już 4:1 i niepotrzebny błąd
spowodował dużą nerwówkę w
końcówce, ale uważam, że w pełni zasłużyliśmy na zwycięstwo, bo
było jeszcze kilka okazji do podwyższenia wyniku i byliśmy drużyną na pewno lepszą. Brawa dla

7. kolejka skierniewickiej ligi
okręgowej juniorów młodszych
B2:
RKS Mazovia Rawa Mazowiecka – MuKS Pelikan-2002 Łowicz 2:4 (1:2); br.: jakub kurek
(14) i patryk binkowski (56) – jakub kępka 2 (17 i 41) i Adam Siekiera 2 (21 i 52).
Pelikan-2002: karol Szczepański
(50 oskar pilny) – piotr piekacz,
łukasz Sejdak, jan wieczorek,
damian czajka – jakub kępka,
jakub bylewski, Artur pawłowicz
(41 Filip balik), Miłosz owczuk –
dawid kaczmarek, Adam Siekiera
(75 kacper kołaczyk).
tabela:
1. lUkS juvenia wysokienice (1)

5

15

2. MUkS pelikan-2002 łowicz (2)

6

15

28-2
42-8

3. rkS Mazovia rawa Mazowiecka (3) 5 12

24-10

4. lzS Macovia Maków (4)

6

12

13-33

5. lkS pogoń bełchów (7)

5

9

12-13

6. GkS olimpia chąśno (5)

7

9

9-13

7. lkS korona wejsce (6)

6

7

13-25

8. SlUkS lubania (9)

5

3

13-18

9. lkS dar placencja (8)

5

1

5-18

10. UkS Sokół regnów (10)

6

0

5-24
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Rocznik 2003 Pelikana już wiceliderem Bardzo wysokie wygrane
Kolejny bardzo dobry mecz rozegrali gracze MUKS Pelikan Łowicz z rocznika 2003. Tym razem
zespół trenera Dawida Ługowskiego pokonał prowadzoną przez
byłego gracza Pelikana Grzegorza
Łopatę – Ceramikę Opoczno 3:1!
Pelikan 2003 od początku zyskał sporą przewagę. Efektem
dobrej gry była bramka Marcela Wnuka już w 7. minucie gry.
Skrzydłowy Pelikana popisał się
mocnym uderzeniem lewą nogą i
nie dał szans bramkarzowi rywali. W kolejnych minutach „Biało-Zieloni” mieli kilka świetnych
szans na kolejne gole, ale brakiem
skuteczności popisali się Krystian
Kruk, Jonathan Politowicz czy
Sebastian Kutkowski. Rywale nie
mieli za wiele okazji, a jeżeli już
atakowali to obrona Pelikana na
czele z Piotrem Lisickim szybko
wyjaśniała sprawę.

W drugiej połowie wreszcie do
bramki trafił Kruk, który w 52.
minucie strzelił drugiego gola w
tym meczu. Niestety po tym trafieniu gracze z Opoczna strzelili
gola. Arbiter dopatrzył się przewinienia w polu karnym Lisickiego,
którego nie było i rywale skorzystali z prezentu od arbitra i strzałem z rzutu karnego zmniejszyli
stratę do Pelikana. Na szczęście
bardzo szybko gospodarze zareagowali i tym razem za sprawą
Pawła Graczyka ponownie cieszyli się z dwubramkowego prowadzenia, którego już nie oddali.
– Mecz pod naszą kontrolą
i wszystkie założenia taktyczne
zrealizowane. Zbliżamy się na jeden punkt do lidera i stwarza się
szansa na wygranie ligi. Jeszcze
długa droga do tego, ale fajnie byłoby wywalczyć miejsce dające
możliwość gry w barażu o Central-

na Ligę Juniorów U-15. Koncentrujemy się na kolejnych meczach o
punkty – ocenił trener Dawid Ługowski.
W sobotę 21 października łowiczanie zagrają o godzinie 13:30
wyjazdowe spotkanie z ŁKS-em
Łódź.
ever
9. kolejka I liga wojewódzkiej
trampkarzy młodszych C2:
MuKS
Pelikan-2003 Łowicz
– Ceramika Opoczno 3:1 (1:0);
Marcel wnuk 7, krystian kruk 52,
paweł Graczyk 59
1. AkS SMS łódź (1)

8

18

15-6

2. MUkS pelikan-2003 łowicz (2)

8

17

20-13

3. rTS widzew łódź (4)

9

16

14-10

4. GkS ksawerów (5)

8

14

10-9

5. łkS łódź (3)

8

12

15-10

6. kS warta Sieradz jr (6)

9

11

14-15

7. kS ceramika opoczno (7)

9

10

11-14

8. GlkS Andrespolia wiśniowa G. (8) 9

0

4-31
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– Jakieś fatum wisi nad nami
w meczach ze Zduńską Wolą, bo
po raz drugi przegrywamy w końcówce. Pierwszy zagrany u siebie zakończył się wynikiem 4:3,
prowadząc do przerwy 3:1, dzisiaj przegrywamy 2:1, prowadząc
do przerwy 1:0. Przeciwnik był w
naszym zasięgu, ale gdzieś, czegoś zabrakło. Być może jest to
porażka mentalna, chyba za bardzo baliśmy się stracenia bramki i to spowodowało, że ją straciliśmy. Bardzo mi szkoda zespołu,
bo to nie była zasłużona porażka.
Na punkt zasłużyliśmy na pewno,
a być może na trzy, bo mieliśmy
dużo swoich sytuacji, których niestety nie wykorzystaliśmy – podsumował trener Kutkowski.

W sobotę 21 października Pelikan 2004 o godzinie 11:00 na stadionie OSiR łowiczanie zmierzy
się z UKS AP Piotrków Trybunalski.
ever
9. kolejka II liga wojewódzkiej
trampkarzy młodszych C2: Diament / MKS Zduńska Wola –
MuKS Pelikan-2004 Łowicz 2:1
(0:1); br.: 2 (56 i 70+1) – bartosz
wudkiewicz (24)
1. UkS SMS łódź (1)

8

24

2. wkS wieluń (2)

7

18

23-9

3. UkS Ap piotrków Trybunalski (3) 7

15

27-10

89-1

14-36

4. MUkS pelikan-2004 łowicz (4)

8

9

5. Sl SAloS róża kutno (6)

7

8

17-27

6. diament / MkS zduńska wola (5) 8

8

12-26

7. kS kasztelan żarnów (7)

4

11-43

1

7-48

7

8. rkS Mazovia rawa Mazowiecka (8) 8

młodych zawodników Pelikana.
Prawie każdy strzał z dystansu
kończył się zdobyczą bramkowa.
Chłopaków można pochwalić za
ambitna grę od pierwszej do ostatniej minuty mimo dwucyfrowego
wyniku do przerwy meczu. Cieszy dobra skuteczność pod bramka przeciwnika, co napawa dużym
optymizmem przed turniejem Z
podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku – dodał trener Plichta.
W sobotę 21 października
MUKS Pelikan 2006 rozegra zaległe spotkanie 1. kolejki z UKS
AP Champions Rawa Mazowiecka. Mecz zostanie rozegrany na terenie rywali o godzinie 11:00. ever
6. kolejka skierniewickiej ligi
okręgowej młodzików młodszych D2: LZS Kopernik Kiernozia – MuKS Pelikan-2006
Łowicz 0:9 (0:3); br.: bartosz Skonieczny 3 (9, 28 i 30), Maksymilian


czeczko (31 wolny), kacper Adamczyk (33), jakub rychlewski (44),
piotr czajka (53) i Szymon Ambroziak 2 (58 i 60).
7. kolejka skierniewickiej ligi
okręgowej młodzików młodszych D2: MuKS Pelikan-2006
Łowicz – GKS Olimpia Chąśno
21:0 (11:0); br.: jakub rychlewski
2 (4 i 47), Szymon Ambroziak 3
(5, 55 i 60), Maksymilian czeczko
7 (7, 17, 29, 30, 50, 58 i 59), bartosz Skonieczny 4 (8, 40, 54 i 56),
wojciech białas (14), piotr czajka
(20), nikodem kosiorek 2 (28 i 35)
i jakub Tarkowski (29).

1. MlkS widok Skierniewice (1)

5

13

41-3

2. kS jutrzenka drzewce (2)

6

13

28-14

3. MUkS pelikan-2006 łowicz (3)

5

11

38-4

4. MkS Unia Skierniewice (4)

4

6

8-7

5. lzS kopernik kiernozia (5)

6

4

10-31

6. champions rawa Mazowiecka (6) 4

3

5-18

7. GkS olimpia chąśno (7)

3

4-59

6
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Wrócili bez punktów
Gracze MUKS Pelikan Łowicz
z rocznika 2004 przegrali w bardzo pechowych okolicznościach
wyjazdowe spotkanie z Diamentem/MKS Zduńska Wola 2:1.
Spotkanie dobrze rozpoczęło się dla graczy Pelikana. Podopieczni trenera Pawła Kutkowskiego grali dobrze i w efekcie był
gol Bartosza Wudkiewicza w 24.
minucie meczu. Po przerwie zespół ze Zduńskiej Woli zaatakował i w 56. minucie doprowadził
do remisu. Gdy wydawało się, że
mecz zakończy się remisem, Diament/MKS w doliczonym czasie
gry strzelił drugiego gola i rzutem na taśmę zgarnął trzy punkty, a gracze Pelikana wracali bez
uśmiechu na twarzy.

Dwa bardzo wysokie zwycięstwa odnieśli gracze MUKS Pelikan Łowicz z rocznika 2006.
Zespół prowadzony przez trenera
Przemysława Plichtę pokonał Kopernik Kiernozia 9:0 oraz Olimpię
Chąśno aż 21:0!
W meczu z Kopernikiem łowiczanie prowadzili do przerwy 3:0,
a w drugiej odsłonie gracze Pelikana 2006 strzelili kolejne sześć
goli. – Przez pierwsze kilkanaście
minut meczu chłopcy zapoznawali się z naturalną murawą, która nie
była dobrze przygotowana do gry.
Po paru stuprocentowych zmarnowanych okazjach, w końcu udało
się otworzyć worek z bramkami.
– opowiedział trener Plichta.
Mecz z Olimpią miał jednostronny przebieg. Gracze Pelikana
urządzili sobie trening strzelecki
i zakończyli mecz z 21 bramkami na koncie. – Widać było większe ogranie na sztucznej murawie

Rozwiązali worek z bramkami
Bardzo dobrze spisali się
w 7. kolejce ligi orlików młodszych E2 gracze trenera Dawida
Suta z MUKS Pelikan Łowicz.
Łowiczanie nie dali najmniejszych szans Widokowi Skierniewice, zwyciężając 18:1.
Pelikan 2008 od początku meczu zyskał przewagę. Łowiczanie mądrze rozgrywali swoje akcje ofensywne, grając krótkimi
podaniami. Pelikan 2008 dobrze
odbierał piłki rywalom, stosując
agresywny odbiór piłki. Zespół
z Łowicza wygrał w sposób zdecydowany każdą z czterech kwart.
Najwięcej goli bo aż pięć strzelił
Antoni Haczykowski, hattrickiami
w tym meczu popisali się Patryk

Banaszczak oraz Szymon Gawlik,
po dwa gole na swoim koncie zapisali Paweł Płacheta, Gabriel Jakiel i Filip Domińczak, a jedno
trafienie na swoim koncie zapisał
Eryk Pietrzak.
– Na tle drugiej drużyny Widoku nasza gra była dobra. Wykorzystywaliśmy sporo miejsca na
boisku, konsekwentnie próbowaliśmy rozgrywać piłkę. Mieliśmy
jeszcze mnóstwo okazji do strzelenia gola. Powoli widać w grze
efekty treningowe. Pojawiło się też
sporo niedokładności przy podaniu czy przyjęciu piłki, ale jest ich
coraz mniej – podsumował trener
Sut. Przed zawodnikami Pelikana
2008 dwa ostatnie ligowe mecze

z Jutrzenką Drzewce oraz Laktozą
Łyszkowice.
ever
MuKS Pelikan-2008 Łowicz –
MLKS Widok Skierniewice 18:1
(4:0; 4:1; 4:0, 6:0); br.: paweł płacheta 2 (7 i 35), eryk pietrzak (8),
patryk banaszczak 3 (8, 12 i 43),
Szymon Gawlik 3 (20, 23 i 25), Antoni haczykowski 5 (24, 47, 48, 49
i 55), Gabriel jakiel 2 (34 i 36) i Filip domińczak 2 (58 i 59) – (28).
Pelikan-2008: oliwier lesiak –
Szymon kucharek, Filip domińczak – patryk banaszczak, paweł
płacheta, Antoni haczykowski
– eryk pietrzak oraz Filip Miazek,
Szymon Gawlik, Filip wielkopolan
i Gabriel jakiel.
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Piłka siatkowa | Memoriał im. M. Gałusy

Derby dla KS Żychlin

MArcin rAnAchowSki

Derbowy mecz 7. kolejki łódzkiej klasy B grupy III rozegrany pomiędzy kS żychlin a olimpią oporów.

Następna, 8. kolejka łódzkiej
klasy B grupy III odbędzie się w
weekend 21 i 22 października. W
sobotę piłkarze KS Żychlin zagrają w Krośniewicach z tamtejsza
drużyną MKS Expom Krośniewianka. Natomiast w niedzielę
Olimpia Oporów będzie podejmować na własnym boisku zespół
Iskrę Głowno.
mr

KS Żychlin pokonał na własnym boisku olimpię oporów, wygrywając
w sobotnim meczu wysoko 10:2.

Skład KS Żychlin: Maciej Galus,
daniel Szczepaniak, łukasz Guzek, karol Tybińkowski, Tomasz
walczewski, dariusz Szcześniak,
Adrian kaczmarek, eryk podczaski, Mateusz Skierski, damian
Makowski, dawid lis, kacper jędrzejczak, damian Arkuszewski,
daniel plewa, konrad wróblewski,
jan Sitkiewicz, krzysztof radecki.
Trener: Marek ledzion.
Skład Olimpii Oporów: Mateusz kozłowski, cezary komorski,
Andrzej Szymichowski, rafał Aniszewski, łukasz Matusiak, Michał
Szymański, krzysztof Szymański,
Tomasz klatka, patryk piechocki,
Szymon zeberkiewicz, łukasz
wawrzyńczak, Mateusz Szadkow-

ski, kamil jańczak, Mateusz Szarłat, Adam Urbański. Trener: Tomasz lewicki. kierownik drużyny:
Andrzej Florczak.
KS Żychlin – Olimpia Oporów
10:2
 LKS Gieczno – Krośniewianka
Krośniewice 3:0
 Iskra Głowno – Struga Dobieszków 3:1
 Błękitni Ciosny – GKS Byszew
1:4
 KP Byszewy – Iskra Góra Świętej Małgorzaty 6:0
 Sazan Pęczniew – Sokół Popów 4:3


1. iskra Głowno

7

21

2. Sazan pęczniew

7

18 31:14

3. krośniewianka krośniewice7

13 13:11

4. Struga dobieszków

7

12 29:12

5. Sokół popów

7

12 19:17

6. KS Żychlin

7

12 25:15

Skład Volley team Żychlin (Junior): bartosz jóźwiak, patryk
obrębski, Adrian kapusta, damian
wiśniewski, jakub pasikowski, Mateusz kurjata, damian jastrzębski,
witold Marczak, kacper walczak
(libero). Trener: Tomasz wojciechowski.

Puchar za czwarte miejsce
dla żychlińskiej drużyny juniorskiej
Volley Team.
WYNIKI:
 Volley team Żychlin – AZS
WSGK Kutno 0:2 (20:25, 19:25)
 Chem Pak Kutno – Kaszewy
2:1
Mecz o III miejsce: Volley
team Żychlin – Kaszewy 1:2
(19:25, 26:24, 18:20)



 Finał: Chem Pak Kutno – AZS
WSGK Kutno 1:2

Klasyfikacja końcowa:
1. AzS wSGk kutno
2. chem pak kutno
3. kaszewy
4. Volley Team żychlin (junior)

20:6

7. GkS byszew

7

9 18:21

8. Olimpia Oporów

7

7 11:32

9. iskra Góra Św. Małgorzaty 7

Siatkarze po raz trzeci zagrali
ku uczczeniu pamięci zmarłego
w 2015 roku działacza sportowego i wieloletniego radnego miejskiego Miasta Kutna – Mieczysława Gałusy, który był wspaniałym
nauczycielem oraz pierwszym komisarzem Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. W latach poprzednich był on pomysłodawcą
i organizatorem turniejów siatkarskich w dniu Narodowego Święta
Niepodległości.
Trzecia edycja turnieju została
zorganizowana 15 października.
Rozgrywki odbyły się w sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 6
w Kutnie, a organizatorem był
Klub Uczelniany AZS WSGK
Kutno, Urząd Miasta Kutno, MOSiR Kutno.
W III Memoriale Siatkarskim imienia Mieczysława Gałusy wzięło udział cztery drużyny:
AZS WSGK Kutno, Chem Pak
Kutno, Kaszewy, Volley Team Żychlin (Junior).
W finale lepsi okazali się siatkarze AZS WSGK Kutno, którzy
pokonali Chem Pak Kutno. Trzecie miejsce przypadło zespołowi
Kaszewy, zaś czwarte zajął Volley
Team Żychlin (Junior).
Każda z drużyna otrzymała puchary, medale oraz voucher na zakup sprzętu siatkarskiego.
mr

6 12:23

10. błękitni ciosny

7

6 13:24

11. lkS Gieczno

7

4 12:28

12. kp byszewy

7

4 16:16

ToMASz wojciechowSki

Walczewski. Bramki dla Olimpii
Oporów strzelili: Patryk Piechocki i Mateusz Szadkowski.

MArcin rAnAchowSki

Na stadionie miejskim w Żychlinie, w sobotę 14 października
rozegrano derbowe spotkanie KS
Żychlin kontra Olimpia Oporów.
Był to mecz 7. kolejki łódzkiej klasy B grupy III. KS Żychlin urządził sobie w tym dniu prawdziwe
popisy strzeleckie, wygrywając z
rywalem z Oporowa aż 10:2.
KS Żychlin prezentował ładny dla oka ofensywny futbol. W
obronie gospodarze też spisywali się bez zarzutu, przez co Olimpia Oporów oddała zaledwie jeden celny strzał w pierwszej części
gry. Mecz przebiegał pod dyktando KS Żychlin. Goście ograniczyli
się do pojedynczych kontrataków.
Po pierwszej części gry piłkarze z
Żychlina prowadzili 4:0, po zmianie stron dołożyli jeszcze sześć
goli. Tym samym gospodarze dopisali na swoje konto trzy punkty.
W tym spotkaniu wysoką formą strzelecka popisał się piłkarz
KS Żychlin – Kacper Jędrzejczak, strzelając sześć goli. Bramki dla KS Żychlin strzelili: Kacper
Jędrzejczak (6), Mariusz Skierski (2), Eryk Podczaski, Tomasz

Zwycięstwo AZS
WSGK Kutno

ToMASz wojciechowSki
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PROGNOZA POGODY | 19.10.2017 – 25.10.2017
SYtuACJA SYNOPtYCZNA:
pogodę kształtuje obszar podwyższonego
ciśnienia znad południowej europy.
z zachodu napływa chłodniejsza masa
powietrza polarno-morskiego.

Drużyna Juniorów Volley team Żychlin biorąca udział w iii Memoriale
Siatkarskim im. Mieczysława Gałusy w kutnie.

CZWARtEK – PIątEK:
pogodnie, zachmurzenie umiarkowane,
okresowo duże, bez opadów, ciepło.
widzialność dobra. wiatr wschodni
i południowo-wschodni, słaby, 2-5 m/s.
Temp. max w dzień: + 17 st. c do + 18 st. c.
Temp. min w nocy: + 10 st. c do + 8 st. c.

Piłka nożna | okręgowy puchar polski

Rozlosowano pary
okręgu łódzkiego

SOBOtA – NIEDZIELA
pochmurno z przejaśnieniami, w niedzielę
możliwy przelotny deszcz, ochłodzenie.
widzialność dobra, w opadach umiarkowana.
Temp. max w dzień: + 15 st. c do + 10 st. c.
Temp. min w nocy: + 7 st. c do + 5 st. c.
PONIEDZIAŁEK – WtOREK – ŚRODA:
zachmurzenie umiarkowane, okresowo duże,
miejscami przelotne opady deszczu.
widzialność dobra, w opadach u
miarkowana. wiatr północno-wschodni
i wschodni, słaby, okresowo
umiarkowany , 3-6 m/s.
Temp. max w dzień: + 8 st. c do + 10 st. c.
Temp. min w nocy: + 5 st. c do + 3 st. c.

PROGNOZA BIOMEtEOROLOGICZNA
pogoda na ogół niekorzystnie wpływać będzie
na nasze samopoczucie. osłabiona sprawność
psychofizyczna i fizyczna.
biUro MeTeoroloGiczne cUMUlUS

W siedzibie Wydziału Gier
i Ewidencji Łódzkiego Związku
Piłki Nożnej, 10 października zostało przeprowadzone losowanie
par półfinałowych Okręgowego
Pucharu Polski. Los skojarzył KS
Kutno z drużyną Sokół Aleksandrów Łódzki, która obecnie jest liderem rozgrywek III ligi (grupa I).
W jedenastu dotychczas rozegranych spotkaniach Sokół
zgromadził na swoim koncie 28
punktów, zwyciężając w dziewięciu spotkaniach, jeden remisując
i jeden przegrywając. Pucharowe spotkanie zostanie rozegrane

w Kutnie w środę, 25 października.
W drugiej parze zmierzą się
ze sobą zespoły: Widzew Łódź
i Andrespolia Wiśniowa Góra.
Zwycięzcy spotkań będą reprezentować nasz okręg w fazie wojewódzkiej rozgrywek pucharowych.
mr
Pary półfinałowe Okręgowego
Pucharu Polski:
 KS Sand Bus Kutno – Sokół
Aleksandrów Łódzki,
 RtS Widzew Łódź – GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra.
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Lekkoatletyka | 18. pko poznań Maraton; 4. pzU cracovia półmaraton królewski; 1. Ultramaraton leśna doba; 3. bieg po dynię

Rozbiegani Żychlin nie zwalniają tempa

rozbieGAni żychlin

Przedstawiciel Rozbieganych
Żychlin podczas 4. PZu Cracovia Półmaratonu Królewskiego
– Kraków 15.10.2017, dystans
21,97 km:

Michał Kowalczyk czas:
01:51:51, miejsce open: 2799

W weekend 14-15 października
odbył I Ultramaraton Leśna Doba
w Pabianicach, czyli 24-godzinny
Ultramaraton w Lesie Karolewskim. Organizatorem biegu było
Stowarzyszenie „Wszystko Gra –
Pabianice”. Trasa Leśnej Doby to
w większości przepiękne tereny
Lasu Karolewskiego. Leśna Doba
to nie bieg liniowy z punktu A do

Michał Kowalczyk zdobył koronę
półmaratonów polskich.

Grupa Rozbiegani Żychlin, którzy wzięli udział w tegorocznym
maratonie w poznaniu.

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

III Bieg po Dynię odbył się w
sobotę, 14 października przy okazji Święta Dyni w podwarszawskiej miejscowości Lesznowola.

Andrespolia Wiśniowa Góra –
LKS Rosanów 3:2
 Stal Głowno – Orzeł Parzęczew 4:1
 Górnik Łęczyca – LKS Sarnów
8:3

Włókniarz Konstantynów
Łódzki – Sokół II Aleksandrów
Łódzki 2:1
 Włókniarz Pabianice – termy
uniejów 0:1
 Zawisza Rzgów – uKS SMS
Łódź 4:2


Rezerwy Widzewa za mocne dla GKS Bedlno
rzenia. Już po 21 minutach zespół
GKS przegrywał 3:0. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza
odsłona meczu. Po zmianie stron
gospodarze nadal kontrolowali boiskowe wydarzenia i jeszcze
pięciokrotnie pokonali golkipera
z Bedlna. Zawodnicy GKS byli
w stanie odpowiedzieć tylko honorowym trafieniem, egzekwując
rzut karny w 90. minucie gry.

Wyniki Rozbieganych Żychlin
podczas I ultramaratonu Leśna Doba – Pabianice 1415.10.2017:
 Renata Stelmaszewska ilość
kilometrów: 91 km, miejsce k: 15,
miejsce kat. wiekowej k50: 2
 tomasz Stelmaszewski ilość
kilometrów: 78 km, miejsce M: 47,
miejsce kat. wiekowej M50: 4

Przedstawiciel Rozbieganych
Żychlin podczas 3. Biegu Po Dynię – Lesznowola 15.10.2017,
dystans 5 km:

Krzysztof Mielczarek czas:
00:19:21, miejsce open: 19.

Renata i tomasz Stelmaszewscy (rozbiegani żychlin), którzy pokonali
Ultramaraton leśna doba w pabianicach.

Piłka nożna | łódzka liga okręgowa
W niedzielę, 15 października odbyła się 11. kolejka łódzkiej
ligi okręgowej. Piłkarze GKS Bedlno zagrali w Łodzi przeciwko
RTS II Widzew. Podopieczni Łukasza Znyka przegrali 8:1. W zespole RTS II Widzew znalazło się
aż 10 zawodników z szerokiej kadry pierwszego zespołu. Tak spora
liczba trzecioligowców znacząco
przełożyła się na boiskowe wyda-

jako czwarty w klasyfikacji mężczyzn w kategorii wiekowej.

punktu B, który trzeba ukończyć
w określonym czasie. Tutaj rywalizacja odbywała się „po pętli”
o długości niemal 13 km, z czego 11 km to tereny leśno-polne
(utwardzone ścieżki oraz dukty)
i 2 km prowadzące wzdłuż drogi
asfaltowej.
W zorganizowanym po raz
pierwszy ultramaratonie wzięło
udział małżeństwo z Żychlina –
oboje zrzeszeni w Rozbieganych
Żychlin: Renata i Tomasz Stelmaszewscy. Na wyróżnienie zasługuje fakt, iż pani Renata wywalczyła
drugie miejsce w klasyfikacji kobiet w swojej kategorii wiekowej,
natomiast pan Tomasz przybiegł

rozbieGAni żychlin

4. PZU Cracovia Półmaraton
Królewski to mpreza zorganizowana w Krakowie na zakończenie sezonu biegowego, w niedzielę 15 października. Meta została
zlokalizowana w Tauron Arenie
Kraków, a start na ul. Stanisła-

Krzysztof Mielczarek (rozbiegani żychlin) pokonał dystans 5 km w biegu po dynię w lesznowoli.

Organizatorem przedsięwzięcia
był Wójt i Samorząd Gminy Lesznowola. 5-kilometrowa trasa prowadziła przez gminę Lesznowola, trasa była oznaczona co 1 km.
Start i meta biegu znajdowały się
na stadionie szkolnym. Impreza promowała zdrowy tryb życia
i podkreślała lokalną specyfikę
gminy, gdzie mieszka wielu producentów tego warzywa.
W tym roku wydarzenia miały szczególny charakter: Święto
Dyni oraz Bieg po Dynię były połączone z inauguracją Pierwszego Dnia Walki z Niedożywieniem
w Polsce, organizowanym w ramach ogólnopolskiego programu
Dzwonek na obiad przez Fundację Być Bardziej. Liczba uczestników biegu to 235 zawodników.
W tegorocznej trzeciej edycji
pobiegł przedstawiciel biegaczy z
Żychlina – Rozbiegany Krzysztof
Mielczarek. Zwycięzcą w kategorii mężczyzn został Mateusz Dębski (Radom) z czasem 00:16:11.
Wśród kobiet jako pierwsza na
metę przybiegła Marta Jusińska
(Warszawa), osiągając wynik czasowy 00:19:06. Limit na ukończenie biegu wynosił 45 minut. Na
wszystkich uczestników na mecie czekała pyszna zupa dyniowa.
Najlepsi poza statuetkami nagrodzeni zostali także dynią.
mr

rozbieGAni żychlin

Wyniki Rozbieganych Żychlin
podczas 18. PKO Poznań Maratonu – Poznań 15.10.2017,
dystans 42,195 km:

Remigiusz Michalak czas:
03:08:32, miejsce: 213
 Jarosław Durys czas: 03:14:47,
miejsce: 354

Krzysztof Jaźwiński czas:
03:36:00, miejsce: 1045
 Rafał Jaźwiński czas: 03:44:25,
miejsce: 1454

Michał Kaczmarek czas:
04:09:04, miejsce: 2849
 Krzysztof Mamczarek czas:
04:39:56, miejsce: 4230

wa Lema, czyli przed największą
i najnowocześniejszą halą widowiskowo-sportową w kraju. Pokonanie półmaratonu, czyli dystansu
21 km i 97,5 m w podwawelskim
grodzie było podsumowaniem
sezonu biegowego. Półmaraton
był ostatnim aktem tzw. królewskiej triady biegowej. Należą do
niej też Cracovia Maraton i Bieg
Trzech Kopców. Należy podkreślić, że ukończenie Półmaratonu
w Krakowie było uzupełnieniem
Korony Półmaratonów Polskich.
Impreza dała szansę na zmierzenie się z długą trasą, prowadzącą
wśród zabytków i malowniczych
uliczek Krakowa. Tegoroczne wydarzenie spotkało się ze znakomitym odbiorem środowiska biegowego. Z roku na rok znacznie
wzrasta frekwencja, która w 2016
roku osiągnęła już liczbę 7100
osób.
W tym roku bieg spotkał się z
rekordowym zainteresowaniem.
Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń internetowych, wypełniony został limit wynoszący
10 tysięcy uczestników, na starcie biegu stanęło ponad 9 tysięcy
osób. Wśród nich pobiegł zawodnik Rozbieganych Żychlin – Michał Kowalczyk. Pokonanie dystansu krakowskiego półmaratonu
pozwoliło na zdobycie przez Michała Kowalczyka Korony Półmaratonów Polskich. Zwycięzcą 4. PZU Cracovia Półmaratonu
został Kenijczyk Kimaiyo Hillary
Kiptum Maiyo z czasem 01:03:41.
Najszybszą panią była Melat Kejeta (01:12.04) z Etiopii.

rozbieGAni żychlin

W niedzielę, 15 października
poznańskie ulice opanowali biegacze, którzy wzięli udział w 18.
PKO Poznań Maraton. Bieg zgromadził na starcie prawie 7,5 tysiąca zawodników. Start maratonu
nastąpił przy ulicy Grunwaldzkiej (przy Międzynarodowych
Targach Poznańskich), również
przy Placu Marka (Międzynarodowe Targi Poznańskie) usytuowana była meta maratonu. Trasa obejmująca dystans 42,195 km
posiadała atest AIMS, IAAF oraz
PZLA.
W tegorocznym maratonie w
Poznaniu wzięli udział biegacze
grupy Rozbiegani Żychlin, którzy
pojechali do stolicy Wielkopolski
6-osobową grupą. Po raz drugi w
historii zwycięzcą poznańskiego
maratonu jest Ukrainiec. Osiemnasty bieg na dystansie 42,195 km
wygrał z czasem 2:14:30 Mykola
Iukhymchuk. Miejsce drugie zajął
Boniface Wambua Nduva z Kenii
(2:17:57), a trzecie – Włodzisław
Pramau z Białorusi (2:19:47). Tuż
za podium uplasował się Valdas
Dopolskas z Litwy (2:21:06), a
na piątym miejscu bieg ukończył
pierwszy Polak – Emil Dobrowolski (2:22:48). Pierwsza wśród
kobiet była Haruna Takada z Japonii (2:40:49), druga Polka Dominika Stelmach (2:42:39), a trzecia Japonka Miyu Hatakeyama
(2:42:52).

Następna, 12. kolejka łódzkiej
ligi okręgowej odbędzie się w sobotę, 21 października. Piłkarze
GKS Bedlno będą podejmować
u siebie zespół Stal Głowno. mr
Skład GKS Bedlno: Mateusz
Sawicki, Maciej jackowski, kamil
kowalczyk, patryk Gałecki, kamil
Gałązka, bartłomiej lewańczyk,
Mateusz Mierzejewski, Adrian
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Wysoka wygrana
KS Żychlin

Rozbiegani Żychlin
nie zwalniają tempa

z Olimpią Oporów. str. 46

– startowali i w Poznaniu i Krakowie. str. 47
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Piłka nożna | łódzka iV liga

KS Kutno pokonał Ceramikę Opoczno

CZWARtEK,
5 PAŹDZIERNIKA:
 15.00 – Stadion Miejski im.
10 pułku piechoty w łowiczu,
ul. jana pawła ii 3; XXIV edycja
Czwartków Lekkoatletycznych;
PIątEK, 20 PAŹDZIERNIKA:
 19.00 – bar Maja w łowiczu,
ul. dworcowa 8; 4. edycja XIX
Otwartych Mistrzostw Łowicza
w dartsie 501 d.o.;

www.kUTno.neT.pl

Za nami 12. kolejka rozgrywek
IV ligi z udziałem KS Kutno, która odbyła się w sobotę, 14 października. Wówczas piłkarze KS
Sand Bus Kutno zagrali na własnym boisku podejmując Ceramikę Opoczno. Piłkarze z Kutna pokonali przeciwnika 2:0 (1:0).
Pierwsze minuty były dość
wyrównane i gra toczyła się
w środkowej części boiska. Później inicjatywę zaczęli przejmować gospodarze i stworzyli sobie
kilka naprawdę dobrych sytuacji
do zdobycia gola. W 26. minucie po dośrodkowaniu z narożnika boiska, najlepiej w polu karnym odnalazł się obrońca, Piotr
Nawrocki, który głową skierował
piłkę do siatki. Do końca pierwszej części gry kutnianie stworzyli sobie jeszcze kilka ciekawych
sytuacji, jednak bez efektu bramkowego. Pierwsza część gry zakończyła się więc wynikiem 1:0
dla KS Kutno.
Od początku drugiej odsłony
inicjatywa należała do piłkarzy
z Kutna. Zespół KS w 68. minucie swoją przewagę udokumentował bramką, autorem gola był
Mariusz Jakubowski. Po drugim
golu tempo spotkania wyraźnie
spadło. Drużyna z Kutna kontrolowała przebieg wydarzeń na
boisku. Ostatecznie podopieczni Andrzeja Grzegorka wygrali
mecz 2:0.
Następna, 13. kolejka rozgrywek IV ligi z udziałem KS Sand
Bus Kutno odbędzie się w sobotę

Drużyna KS Sand Bus Kutno wygrała 2:0 na własnym boisku z ceramiką opoczno mecz 12. kolejki łódzkiej iV ligi.

21 października. Piłkarze KS Kutno zagrają na wyjeździe przeciwko Zjednoczonym Stryków. mr
Skład KS Sand-Bus Kutno: Sokołowicz, padzik, kaczor, piotr
nawrocki, kowalczyk, Maryniak,
kralkowski, pietrow, wielgus, jakubowski, nadolski, placek, Mysona,
przemysław nawrocki, zagajewski,
Marcioch. Trener: Andrzej Grzegorek.

KS Kutno – Ceramika Opoczno 2:0
 Omega Kleszczów – Włókniarz Zelów 1:1
 unia Skierniewice – Pilica
Przedbórz 0:0
 Zjednoczeni Bełchatów – Ner
Poddębice 0:4
 Warta Działoszyn – Boruta
Zgierz 0:3
 Stal Niewiadów – Pelikan II
Łowicz 2:1


Piłka siatkowa | kutnowska Amatorska liga Siatkówki

Rusza kutnowska liga siatkówki
Już niebawem, gdyż 21 października rusza Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki. Jej rozgrywki odbędą się tradycyjnie
w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie.
Do rywalizacji w KALS przystąpią dwie żychlińskie drużyny kobiet: Volley Team Żychlin
reklAMA

KALENDARZ
IMPREZ
SPORtOWYCH

i Zespół Szkół Żychlin, oraz
dwie drużyny męskie: Volley

Team Żychlin (junior), Akademia Siatkówki Żychlin (kadeci).
Rozgrywki Ekstraklasy Kobiet
rozpoczną się w sobotę 21 października.
Z kolei siatkarki Volley Team
Żychlin i ZS Żychlin zagrają podczas drugiej kolejki Ekstraklasy KALS, czyli tydzień później,

KS Paradyż – Zjednoczeni
Stryków 2:0
 LKS Kwiatkowice – Zawisza
Pajęczno 6:0
 GKS II Bełchatów – Orkan Buczek 4:4


45:5

7. kS paradyż

11

8. KS Kutno

12 19 20:14

19 25:14

9. omega kleszczów

12

18 24:25

10. orkan buczek

12

18 29:21

11. zjednoczeni Stryków

11

16 26:11

12. boruta zgierz

11

15 24:26

13. ceramika opoczno

12

15 11:16

1. Unia Skierniewice

12

32

2. ner poddębice

12

28 27:12

14. Stal niewiadów

11

11 20:26

3. warta działoszyn

12

26 26:12

15. GkS ii bełchatów

11

11 26:27

4. lkS kwiatkowice

12

24 35:10

16. pilica przedbórz

12

5 11:37

5. włókniarz zelów

12

22 23:17

17. zawisza pajęczno

12

1

3:52

6. pelikan ii łowicz

12

20 27:11

18. zjednoczeni bełchatów

11

0

3:79

28 października. W tym dniu,
podczas drugiej kolejki swoje
mecze rozegrają: Volley Team
Żychlin, których przeciwniczkami będą hurt Pap Ars Vita Kutno
oraz Liderki Szczawin, siatkarki
Zespołu Szkół Żychlin zmierzą
się zaś z Gostynin Team oraz Liderkami Szczawin.
W rozgrywkach III ligi mężczyzn drużyna Akademii Siatkówki Żychlin rozpocznie rywalizację w sobotę 4 listopada,
a ich rywalami będą: Akademia

Siatkówki Gostynin i Sparta Leśmierz. Chłopcy z Volley Team
Żychlin (Juniorzy), grający w II
Lidze Mężczyzn rozpoczną rywalizację w lidze 12 listopada. Rywalem dla juniorskiej drużyny Volley
Team Żychlin będą: Janusze Siatkówki oraz Szkoła Lucień. Miejmy nadzieję, że nasze drużyny grające w rozgrywkach Kutnowskiej
Amatorskiej Ligi Siatkówki dadzą
swoim fanom wiele pozytywnych
sportowych emocji, a sami osiągną
wysokie miejsca.
mr

Piłka nożna | łódzka klasa d2 Młodzik Grupa 4

KS Żychlin 2006 pokonał rywala z Łodzi
Podczas 6. kolejki rozgrywek
łódzkiej klasy D2 Młodzik Grupy
4 piłkarze KS Żychlin z rocznika
2006 zagrali na wyjeździe przeciwko drużynie Feniks PSA Łódź.
Mecz ten odbył się w sobotę,
14 października.
Podopieczni trenera Łukasza
Znyka ostatecznie wygrali z rywalem z Łodzi 2:3, mimo iż to gospodarze prowadzili 1:0 po golu w 20
minucie. Piłkarze KS po tym ciosie szybko się pozbierali, zaczęli
grać pomysłowo, ładnie i zdobyli
wyrównującego gola w 37 minucie. Zespół z Łodzi nie zamierzał
się poddać, piłkarze coraz częściej
atakowali bramkę drużyny z Żychlina. Efektem tego była strzelona gola w 43 minucie. Zespół
KS odpowiedział natychmiast

wyrównując wynik meczu na 2:2
w 45 minucie. Na pięć minut
przed zakończeniem rywalizacji
ostatniego gola w meczu strzelił Filip Więcek dającego zwycięstwo drużynie z Żychlina. Bramki
dla KS 2006 Żychlin strzelili: Jakub Wyżyński, Kacper Drążkiewicz i Filip Więcek.
Następna, 7. kolejka odbędzie
się 21 października. KS Żychlin
2006 zagra na własnym boisku
przeciwko KS Kutno.
mr
Feniks PSA Łódź – KS Żychlin
2:3 (1:0)
KS Żychlin 2006: oliwier Martofel, kacper drążkiewicz, Szymon
kotecki, Maksymilian Szczepaniak, Maksymilian lewandowski,
Filip więcek, Maksymilian roźnia-



towski, patryk kaźmierczak, Aleksander Furman, Szymon Śnieć,
Stanisław Florczak, jakub wyżyński. Trener: łukasz znyk.
 Pozostałe wyniki: Start Łódź
– MKP Boruta Zgierz 0:6; Stal
Głowno – MKS Expom Krośniewianka 2:0; KS Kutno – LKS
Witonianka 2:0; Sokół I Aleksandrów – Róża Kutno 5:3.
1. Mkp boruta i zgierz

6

16

21:2

2. Stal Głowno

5

15

21:3

3. KS Kutno

6

13 13:8

4. Sokół i Aleksandrów

6

10 14:11

5. KS Żychlin

5

9

9:9

6. Feniks pSA łódź

5

6

15:8
8:16

7. MkS expom krośniewianka6

6

8. róża kutno

6

4 12:19

9. Start łódź

6

2

4:23

5

0

1:20

10. lkS witonianka

SOBOtA, 21 PAŹDZIERNIKA:
 11.00 – Stadion miejski w żychlinie; 7. kolejka rozgrywek D2
Młodzik Grupa 4; KS Żychlin
2006 – KS Kutno
 15.00 – boisko w Strykowie; 13.
kolejka IV Łódzkiej Ligi; Zjednoczeni Stryków – KS Sand
Bus Kutno
 15.00 – boisko w pniewie; 12.
kolejka Ligi Okręgowej; GKS
Bedlno – Stal Głowno
 16.00 – boisko w krośniewicach; 8. kolejka Łódzkiej Klasy
B Grupa III; MKS Expom Krośniewianka – KS Żychlin
NIEDZIELA,
22 PAŹDZIERNIKA:
 9.00 – Stadion Miejski im.
10 pułku piechoty w łowiczu,
ul. jana pawła ii 3; 8. kolejka
skierniewickiej okręgowej ligi
piłki nożnej juniorów młodszych B2: MuKS Pelikan-2002
Łowicz – SLuKS Lubania;
 11.00 – hala sportowa w żychlinie; Wojewódzka Liga Kadetek,
II turniej rundy zasadniczej
wojewódzkich rozgrywek kadetek; udział Kadetek Volley
team Żychlin
15.00 – boisko w oporowie; 8.
kolejka Łódzkiej Klasy B Grupa III; Olimpia Oporów – Iskra
Głowno
 11.15 – Stadion Miejski im.
10 pułku piechoty w łowiczu,
ul. jana pawła ii 3; 13. kolejka
IV ligi piłki nożnej: KS Pelikan II
Łowicz – GKS II Bełchatów;
 14.00 – Stadion im. 10 pp,
w łowiczu ul. jana pawła ii 3;
7. kolejka skierniewickiej ligi
piłki nożnej okręgowej żaków
F1: uKS Akademia Piłkarska
Champions-2009 Łowicz, uKS
Soccer Kids Łowicz, MKS unia
Skierniewice, LKS Fenix Boczki
Chełmońskie i LKS Orzeł Nieborów;
 16.00 – bar kufelek w łowiczu,
ul. dworcowa 8; 3. kolejka I ligi
Łódzkiego
Stowarzyszenia
Darta: Leg Łowicz – Włóczykije Łódź;
 18.30 – hala sportowa oSir nr 2
w łowiczu, ul. Topolowa 2; 6.
kolejka II ligi koszykówki seniorów – grupa B: Syntex Księżak
Łowicz – AZS uJK Kielce.

