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we wszystkich świętych
możemy dołożyć swój grosz
na renowację zabytkowych grobów. str. 3

skandaliczna nawierzchnia
powiatowej drogi do dobrzelina
spowodowała protest i wniosek do ministra. str. 5
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Cukrownia Dobrzelin|Zamieszaniezkopaniemburaków.Przyczyna:deszczowapogoda

Dlaczego kombajny „skaczą”
z miejsca na miejsce

Kutno

Lew Kutnowski
dla rolników
z Chochołowa
Lew Kutnowski 2017
powędrował do Karoliny
i Cezarego Kowalskich
z Chochołowa
w gminie Żychlin.

– Wszyscy oczekujemy na buraczany kombajn. Skoro pojawił
się w Świechowie, to zasadnym
by było, aby wykopywał buraki po
kolei u wszystkich rolników – mówił przez telefon zdenerwowany
plantator. – Tymczasem kombajn
wykopywał buraki u wybranych
rolników, tracąc zbędny czas
na przejazdy. Wychodzi na to, że
do naszej miejscowości wróci po
raz trzeci. Co to za bałagan? Wiadomo, że nikt nie chce kopania
buraka jak pada deszcz, gdyż pole
jest bardziej ujeżdżone i trudniej

doprowadzić je do odpowiedniej
kultury.
Dyrektor cukrowni Marek Giżyński nie ma problemu z wyjaśnieniem w czym rzecz. Przyznaje,
że ten rok jest szczególnie trudny:
bardzo obfite deszcze sprawiają, że
ciężkie kombajny buraczane grzęzną w ziemi na plantacjach, dlatego
ustalony harmonogram jest każdego dnia modyfikowany.
– Wjeżdżamy na te pola, na których kombajn może spokojnie wykopać buraki, bez obawy, że się
utopi – podkreśla dyrektor. str. 3
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W piątek, 20 października, kombajny do
kopania buraka cukrowego dotarły do północnowschodniej części gminy Oporów. To był ostatni
z bezdeszczowych dni i rolnicy wypatrywali
kombajnów z wyjątkową niecierpliwością.
Telefony do naszej redakcji się rozdzwoniły,
gdy okazało się, że kombajny kopią raz
w jednej miejscowości, raz w drugiej
i znów wracają do poprzedniej.

Kombajny do kopania buraków cukrowych topiły się na podmokłych polach w tym roku wielokrotnie.
Wyciąganiekilkutonowychmaszynwymagałozaangażowaniakilkuciągników,anawetdźwigu.

Kutno|szpitalotrzymałpomoc

Żabików|Wypadeknadrodze

Ministerstwo Zdrowia opublikowało ranking
projektów, które otrzymają dofinansowanie
na modernizację Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych
w całym kraju. Wśród nich jest szpital w Kutnie,
który dostanie 5 mln zł dotacji na projekt wartości
ok. 6 mln zł oraz szpitale w: Łęczycy, Zgierzu,
Skierniewicach, Opocznie i Pabianicach.

We wtorek wieczorem,
około godz. 19.20
dyżurny KPP w Kutnie
został poinformowany
o potrąceniu
60-letniego mężczyzny,
mieszkańca powiatu
kutnowskiego,
który poniósł śmierć
na miejscu.
Do zdarzenia doszło
w miejscowości Żabików.

5 milionów dotacji dla szpitala Śmiertelne potrącenie

Po modernizacji SOR-ów ma
się poprawić dostępność opieki
medycznej dla pacjentów.
Ministerialny projekt przewiduje dofinansowanie 62 szpitali w mniejszych miejscowościach
w Polsce. Wartość przeprowadzonych inwestycji to kwota 236 mln
zł, z czego 189 mln zł pochodzi ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. W woj.
łódzkim dofinansowanie otrzyma
6 szpitali, na łączną kwotę ok. 25
mln zł.
– Bardzo się cieszymy, że nasz
projekt modernizacji, rozbudowy
i doposażenia SOR, wraz z budową drogi do lądowiska, zyskał akceptację – przyznaje Marek Kiełczewski, dyrektor Kutnowskiego

Szpitala Samorządowego. – Infrastruktura szpitala nie była remontowana od czasu wybudowania szpitala. Najpilniejszą sprawą
jest przebudowanie podjazdu dla
karetek do SOR. W kompleksowy sposób przebudujemy również
Szpitalny Oddział Ratunkowy,
gdzie następuje segregacja chorych oczekujących na pomoc.
Teraz pacjenci wielokrotnie
uskarżali się, że chorzy czekali
na fachową pomoc zbyt długo, nawet do 6 godzin.
W ramach modernizacji przebudowana zostanie poczekalnia
dla pacjentów, co, zdaniem prezesa szpitala, powinno poprawić komfort oczekiwania pacjentów na pomoc medyczną. Przede

Wkładwłasny
kutnowskiego
szpitalawwysokości
ok.milionazłotych
zostaniepokryty
zdotacjibudżetu
miastaKutno,które
w2017rokurównież
przekazałopowiatowi
milionowądotację.
wszystkim jednak poprawi się
bezpieczeństwo pacjentów, dzięki
zakupowi najnowocześniejszego
sprzętu diagnostycznego, umożliwiającego diagnostykę na miejscu,
bez konieczności wożenia chorych po szpitalnych oddziałach.
To oznacza, że diagnostyka będzie
wykonywana szybciej i będzie bardziej precyzyjna.
str. 4

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że 45-letnia kobieta, mieszkanka powiatu gostynińskiego,
która kierowała samochodem
marki Volkswagen potrąciła pieszego, który szedł nieprawidłową stroną jezdni – mówi
Edyta Machnik, rzecznik KPP
w Kutnie. – Na skutek odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł
na miejscu. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury
w Kutnie.

Sołtys Żabikowa Marta Arkuszewska przyznaje, że zginął mieszkaniec tej właśnie wsi.
Do potrącenia doszło bardzo blisko jego domu. – Sąsiad lubił sobie wyjść przed dom, jeśli szedł
do pobliskiego sklepu, to zawsze
go widziałam, że szedł prawidłową stroną jezdni – mówi sołtys.
Rzecznik policji przypomina,
że jesień, zmienne warunki atmosferyczne sprawiają, że wielu kierowców wciąż nie potrafi
dostosować jazdy do panujących
warunków.
– Każdy pieszy i rowerzysta powinien również pamiętać
o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym
– przypomina rzecznik. – Kamizelka odblaskowa, breloczek,
opaska, czy nawet zwykła latarka sprawią, że poruszając się
przy słabo oświetlonej drodze będzie lepiej widoczny dla nadjeżdżającego kierowcy. Ponadto dla
zwiększenia własnego bezpieczeństwa na obszarze niezabudowanym piesi powinni poruszać
się lewą stroną jezdni.
dag

W piątek wieczorem, w sali
bankietowej „Westa” w Zawadach
pod Kutnem, odbyła się II Powiatowa Gala Konkursu „Lew Kutnowski”. Ogłoszono zwycięzców
i wręczono nagrody pieniężne
w wysokości 3.000 zł najlepszym
w kategoriach Gospodarstwo Rolne i Przedsiębiorstwo.
W kategorii Gospodarstwo
Rolne zgłoszono 13 gospodarstw
z powiatu kutnowskiego, w kat.
przedsiębiorstwo zgłoszono 5
firm związanych z produkcją rolną. W powiatowej gali wzięło
udział ok. 130 osób, w tym wszyscy uczestnicy II edycji powiatowego konkursu oraz liczni goście.
Przybył burmistrz Żychlina Grzegorz Ambroziak oraz wójt gminy
Bedlno Krzysztof Kołach, którzy
zgłaszali swoich kandydatów z terenu swoich gmin, a także laureaci
I edycji konkursu.
Gala była zorganizowana wzorowo, elegancko, w godny sposób
uhonorowano wszystkich uczestników konkursu. Galę poprowadzili Justyna Jasińska, dyrektor
wydziału ochrony środowiska
w Starostwie Powiatowym w Kutnie, inicjatorka konkursu oraz Jacek Saramonowicz, dyrektor biura
zarządu powiatowego.
Lew Kutnowski to konkurs,
który ma promować rozwój gospodarstw rolnych i firm z terenu
powiatu kutnowskiego. – Przyszłością rolnictwa jest jego innowacyjność, zaś zadaniem konkursu jest
wyłonienie i uhonorowanie nowoczesnego rolnictwa oraz tych
osób, które dzięki swojej pomysłowości i wytrwałości w dążeniu do
celu dbają o rozwój swoich gospodarstw i firm, jednocześnie nie zapominając o ochronie środowiska
naturalnego – mówił Krzysztof
Debich, starosta kutnowski. str. 7
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Bezpieczeństwo

NASi DZieNNiKARZe DO WASZeJ DYSPOZYCJi
OD 8.30 DO 15.30

Telefonredakcyjny 796 455 333
e-mail:zychlin@lowiczanin.info
dorota grĄbcZewska

Żychlin|helikopterLPRwylądowałprzyul.Łąkowej

Starsza kobieta
odmówiła transportu

W mieście słychać było syreny alarmowe straży pożarnej.
W pobliżu ulicy Łąkowej, gdzie

czenie lądowiska dla helikoptera
LPR przy ulicy Łąkowej – informuje nas Zdzisław Pęgowski,
rzecznik PSP Kutno. – Strażacy z OSP Emit dowieźli lekarza
ze śmigłowca do starszej chorej
kobiety mieszkającej na osiedlu
Traugutta, w odległości ok. kilometra od lądowiska.
Rzecznik LPR, Justyna Sochacka wyjaśniła, że helikopter
został wezwany z Płocka, ale starsza kobieta, u której nastąpiło zatrzymanie krążenia, odmówiła
transportu do szpitala helikopterem. Została tam zawieziona ka-
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wylądował helikopter, szybko zebrała się spora grupa mieszkańców zaciekawionych, co się stało. Na miejscu byli też strażacy
z OSP Emit, którzy zabezpieczali
lądowisko helikoptera ratunkowego. Wkrótce dojechali też strażacy
z PSP Kutno.
Po 35 minutach oczekiwania
helikopter odleciał, straże odjechały, a mieszkańcy się rozeszli.
Nikt do końca nie wiedział o co
chodzi.
– Ok. godz. 13.30 zostaliśmy
poproszeni przez Zespół Ratownictwa Medycznego o zabezpie-

Helikopter LPR z Płocka wylądował na zielonym terenie przy ulicy Łąkowej,gdzieniedawnoorganizowano
świętożychlina.

retką. Jak się dowiedzieliśmy godzina lotu helikoptera to wydatek
ok. 8.000 złotych.

Łowicz |Rowerzysto,bądźwidoczny

świetnym miejscem do wylądowania helikoptera JPR, by pomoc
medyczna przyszła szybko. dag

Żychlin|Kolejnyzgonprzyulicy29Listopada

Zwłoki mężczyzny w „klatce śmierci”

„Szesnastka” i policjanci rozdawali
kamizelki odblaskowe

We wtorek wczesnym popołudniem 24 października, funkcjonariusze policji zostali powiadomieni, że w jednym z mieszkań
przy ulicy 29 Listopada, może
znajdować się człowiek.
O godz. 13.07 poproszono strażaków z OSP Żychlin, aby pomogli otworzyć drzwi mieszkania.
W środku znaleziono zwłoki mężczyzny. Ciało denata zostało zabrane do prosektorium ok. godz.
16.00.

Członkowie Łowickiego
Klubu Motocyklowego No 16
wspólnie z funkcjonariuszami
Komendy Powiatowej Policji
w Łowiczu i Wojewódzkim
Ośrodkiem Ruchu
Drogowego w Skierniewicach
przeprowadzili w sobotę
21 października w obrębie
miejskiego targowiska
w Łowiczu akcję „Bądź
bezpieczny na drodze”.

– Lekarz stwierdził zgon bez
udziału osób trzecich, dlatego prokurator i policja odstąpiły od wykonywania czynności – informuje Edyta Machnik, rzecznik KPP
Kutno.
Jak się dowiadujemy Dariusz F.
otrzymał mieszkanie komunalne
kilka miesięcy wcześniej, po rozwodzie z żoną i eksmisji. Nie stronił od alkoholu.
Okoliczni mieszkańcy mówią
o „klatce śmierci” w tej kamieni-

cy, bowiem tylko w tym roku to
trzecia osoba, która tam zmarła.
Drugą nieżywą osobę znaleziono tego dnia w jednym z domów
w Kaczkowiźnie ok. godz. 19. Tam
też policja prosiła strażaków o pomoc w otwarciu drzwi, bowiem istniało podejrzenie zgonu lokatora.
I tym razem okazało się, że mężczyzna nie żyje, a prokurator i policja odstąpiły od wykonywania
czynności uznając, że zgon nastąpił bez udziału osób trzecich. dag

Bedlno|Copokażeodczytzkamery
KPPWŁoWiCZu

Jej wymiernym efektem było
rozdanych 200 kamizelek odblaskowych, które mają zwiększyć
widoczność rowerzystów na drogach.
Akcja została przeprowadzona
po raz trzeci w ostatnich czterech
latach. Kamizelki odblaskowe
zostały zakupione za pieniądze,
które zebrali wśród siebie członkowie klubu. Prezes klubu Dariusz Tadeusiak podkreśla, że od
początku przyświeca jej ta sama
idea - poprawa bezpieczeństwa
na drogach. - Nie tylko chodzi
o rowerzystów, ale też kierowców
samochodów. Kamizelki powoli stają się coraz popularniejsze
i to dobrze. Każdy, kto jeździ samochodem wie, że rowerzysta
w nią ubrany, jest widoczny
z większej odległości. Kierowca

To zdarzenie pokazuje, że uporządkowany teren przy ulicy Łąkowej na święto Żychlina jest

Policjanci oraz członkowie „16”zjednymzrowerzystów
obdarowanychkamizelką.

ma czas przygotować się i przeprowadzić manewr wymijania
w sposób bezpieczny. Tadeusiak
apeluje, aby rowerzyści coraz częściej zakładali na siebie kamizelki
jak i inne elementy odblaskowe.
Zresztą niektórzy rowerzyści, którzy odwiedzili Szesnastkę i policjantów mieli na sobie kamizelki
otrzymane w czasie akcji przeprowadzonych w poprzednich latach.
Akcja zakończyła się sukcesem, mimo deszczowej pogody,
w niespełna dwie godziny rozda-

no wszystkie kamizelki. Policjanci
wykorzystali ten czas, aby uświadamiać osoby podchodzące do
organizatorów odnośnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Niektórzy zadawali pytania,
prosili o interpretacje konkretnych
przypadków zachowań na drodze.
Napotkanym osobom starszym
przypominali też o zagrożeniu
związanym z oszustwami, m.in.
o odnotowanych także w naszym
mieście przypadkach wyłudzeń
na tzw. wnuczka.
tb

Kto uszkodził molo?
W czwartek 20 października ok.
godz. 12.00 Urząd Gminy Bedlno
zgłosił na policji uszkodzenie barierek na molu w Bedlnie. Policja
prowadzi w tej sprawie dochodzenie z artykułu 92 KK. Trwa poszukiwanie sprawcy uszkodzenia.
– Z oględzin na miejscu widać
było ślady samochodu, co wskazywałoby, że ktoś cofając uderzył
w barierki mola powodując uszkodzenie – informuje Edyta Machnik, rzecznik KPP w Kutnie.
Tymczasem na terenie gminy Bedlno pojawiła się plotka, jakoby to wandale zniszczyli mola
w Bedlnie i w Pniewie. W piątek

21 października pojechaliśmy zobaczyć obydwa mola. Dokładnie sprawdziliśmy i żadnych śladów dewastacji nie zauważyliśmy.
W Pniewie na molo były tylko wymienione dwie deski, ale to chyba
efekt troski o bezpieczeństwo użytkowników, gdyż deski były najprawdopodobniej spróchniałe. Na
jednej ławce była też odłamana krawędź jednej z desek, ale też widać,
że była ona spróchniała. Na molu
w Bedlnie efektu działania rzekomych wandali też nie było widać.
Na obu molach jest po kilka kamer monitoringu. Jeśli ktoś dewastował, to na pewno kamery po-
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We wtorek po godz.
14.00 na trawie koło
bloku dawnego TBS,
na którym w tym
roku organizowane
było święto Żychlina,
wylądował helikopter
Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.

Na molo w Pniewiewidaćtylko
dwienowedeski.Widaćteż
kamerymonitoringu.

winny to zarejestrować. – Jeśli jest
monitoring, to na pewno nagrania
zostaną przejrzane, co pomoże
ustalić sprawcę – zapewnia rzecznik policji.
dag

Szczawin Kościelny|Mieszkaniecgminyjechałpijany

Gmina Zduny|historia,odktórejprzechodząciarki

Dłoń kobiety wciągnięta przez siewnik
Do nieszczęśliwego wypadku
podczas obsługi maszyny
rolniczej doszło w piątek,
20 października, w Bogorii
Dolnej w gminie Zduny. Dłoń
40-letniej kobiety została
wciągnięta przez siewnik.
Około godz. 16.40 strażacy zostali poproszeni o pomoc w uwolnieniu prawej dłoni kobiety, która
została uwięziona w skrzyni na-

siennej maszyny. Na miejscu interweniowali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu
i ochotnicy z Bąkowa. Przy pomocy sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do dłoni kobiety
i pomogli ją uwolnić. Karetką przewiezioną ją do Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego im. WAM w
Łodzi. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że na skutek zdarzenia zerwane zostały ścięgna w dłoni kobiety. – Jeśli uda się je poskładać, to

rękę pewnie uda się uratować. Ale
sprawności już pewnie nie będzie
takiej jak dawniej. Całe szczęście,
że jej ręki nie urwało – mówił nam
jeden z mieszkańców Bogorii.
Kobieta wraz z mężem prowadzi gospodarstwo. – Jak się pracuje na polu, to jedna osoba zwykle
siedzi w ciągniku, a druga obsługuje siewnik – opowiada nam mieszkaniec, wyjaśniając, że do zdarzenia doszło prawdopodobnie,
gdy kobieta pomagała mężowi. aa

Kolejne obywatelskie zatrzymanie
Ponad 2 promile alkoholu miał
w organizmie 42-letni mieszkaniec gminy Szczawin Kościelny,
którego ujął postronny obywatel.
Nietrzeźwy został przekazany policjantom i już usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości.
To kolejne już obywatelskie ujęcie
pijanego kierowcy na terenie powiatu gostynińskiego.
Do zdarzenia doszło 18 października. Dyżurny gostynińskiej
komendy policji został powiadomiony, że na ul. Czapskiego obywatel ujął nietrzeźwego kierujące-

go Fiatem Ducato. – Na miejsce
natychmiast został skierowany patrol. Mundurowi zastali zgłaszającego, który oświadczył, że od
dłuższego czasu jechał za kierującym Fiatem, którego tor jazdy
ewidentnie wskazywał, że może
być pod działaniem alkoholu –
informuje mł. asp. Dorota Słomkowska, rzecznik KPP Gostynin.
– Zgłaszający doprowadził do zatrzymania pojazdu i przytrzymał
nietrzeźwego do czasu przyjazdu
policjantów. 42-latek został poddany badaniu na stan trzeźwości,

które wykazało ponad 2 promile
alkoholu w jego organizmie.
Policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy. Za kierowanie
pojazdem w stanie nietrzeźwości mężczyźnie grozi kara do 2 lat
więzienia. Zachowanie kierowcy
oceni sąd. – Na słowa uznania zasługuje postawa obywateli, którzy
myśląc o bezpieczeństwie innych
uczestników ruchu drogowego,
ani chwili nie wahają się i ujmują,
a następnie przekazują policjantom pijanych kierowców – podkreśla rzecznik.
dag
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Aktualności
Cukrownia Dobrzelin|Zamieszaniezkopaniemburaków

dokończenie ze str. 1

Zwykle kombajn buraczany
wykopywał każdego dnia buraki z 20 ha, w tym roku tylko z 13
ha. Dlatego Cukrownia Dobrzelin zdecydowała się zatrudnić
3 dodatkowe kombajny, razem
pracuje ich już osiem. – Warunki atmosferyczne sprawiają, że
każdego dnia ustalamy pracę danego kombajnu – dodaje Janusz
Gruszczyński, dyrektor ds. su-

dużo buraka, ale mniej słodkiego

CuKRoWNiaDobRZeLiN

– Był dzień, w którym wszystkie 6 kombajnów było utopionych
w ziemi i musiało je wyciągać po
kilka ciągników, a do jednego nawet musieliśmy wynająć 50-tonowy dźwig. Bywa, że u niektórych
rolników zaczynamy kopać i przerywamy pracę gdy kombajn zaczyna grzęznąć w ziemi. Wrócimy później...

DoRoTaGRąbCZeWsKa

Dlaczego kombajny „skaczą”
z miejsca na miejsce

Pole po przejechaniu kombajnupopodmokłymtereniepozostaje
„porżnięte”głębokimibruzdami.

Kampaniaburaczana
wCukrowniDobrzelinwpełni.
Jużwiadomo,żeplonjestdużo
wyższyniższacowano,co
oznaczawydłużeniekampanii
okilkakolejnychdni.Niestety,
burakimająstosunkowoniską
zawartośćcukru.Zkażdym
słonecznymdniem,które
byływubiegłymtygodniu,
polaryzacja(czylizawartość
cukruwburakach)stawałasię
corazwyższa,sięgałajuż15,2
proc.Tymczasemminimalna
polaryzacja,odktórejjest
ustalonacena,wynosi16proc.
Mniejszapolaryzacjasurowca
toproporcjonalnieniższe
wynagrodzenie.
–Kontraktującburaki
zakładaliśmyplon60ton

zhektara,terazśredniplon
wynosiok.70tonzhektara
–mówiMarekGiżyński,
dyrektorcukrowni
wDobrzelinie.–Wyższy
plonoznacza,żekampania
przedłużysięnamdook.10
stycznia2018roku.Planujemy,
żedo20listopadawszystkie
burakizostanąwykopane.
Cukrowniaplanujewtym
rokuwyprodukować70.000
toncukru.50.000tonzmieści
sięwbalonowymmagazynie.
Dlategocukrowniawtymroku
budujedodatkowymagazyn
cukru.Tempopracjest
imponujące.Jużpostawiono
konstrukcję.Wgrudniu
magazynmabyćgotowy.

rowcowych w Cukrowni Dobrzelin. – W gminie Witonia mamy
2 wsie, gdzie buraki rosną na II
klasie i, jak na razie, w ogóle nie
możemy tam wjechać. Buraków
nie wykopaliśmy u 2 rolników
w gminie Szczawin Kościelny,
ominęliśmy też kilku rolników
w gminie Bedlno.

Jak mówi nam dyrektor surowcowy, kilka dni wcześniej w gminie Oporów też było zamieszanie
z odbiorem buraka z pola. – Z okolic Golędzkiego zabieraliśmy burak wcześniej, przed ułożeniem nowego asfaltu, by ciężki sprzęt nie
niszczył nowej nawierzchni. Inni
musieli czekać i też było niezado-

dag

W czwartek 19 października buraki były zabierane z pola w Janowie,
przedprzejazdemkolejowym,bliskocukrowni.

wolenie – dodaje dyrektor. Takie
argumenty nie przekonywały jednak zniecierpliwionych plantatorów w Świechowie.
Na naszej wsi kombajny mogły pracować normalnie, nie topiły się, dlaczego więc jeździli wybiórczo do różnych plantatorów?
– pytał nasz rozmówca.
Agnieszka Wiwała, sołtys Jastrzębiej, też zadzwoniła do redakcji, wyjaśniając, że rolnicy pytają
ją, dlaczego zrobiło się takie zamieszanie z buraczanymi kombajnami, które raz pracują u jednego rolnika, a raz u drugiego,
w sąsiedniej miejscowości.
– U mnie też wjechał kombajn
buraczany, po czym musiał przerwać pracę i pojechał tam, gdzie
pole jest krótsze i nie wymaga odwożenia – wyjaśniła. Okazało się,
że traktorzysta, który odwoził burak na pryzmę, pracował kilkanaście godzin i właściciel firmy musiał mu dać 10 godzin czasu na sen.

byłdzień,
wktórymwszystkie
6kombajnówbyło
utopionychwziemi
imusiałojewyciągać
pokilkaciągników,
adojednegonawet
musieliśmywynająć
50-tonowydźwig.
Dyrektor cukrowni
Marek Gizyński
Później do mnie wróci – tłumaczyła. – Czekam cierpliwie.
W niedzielę kopanie buraka
w gminie Oporów zakończono.
Kończono je już w deszczu.
Dorota Grąbczewska

Plecka Dąbrowa|Mieszkańcychcąuhonorowaćproboszcza

Żychlin|Tobędziejużjubileuszowa,piątakwesta

362 podpisy złożyli mieszkańcy parafii Plecka
Dąbrowa pod wnioskiem o nadanie odznaczenia
„Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego” ks. Henrykowi
Linarcikowi, ich proboszczowi w latach 1997-2004,
obecnie proboszczowi parafii Rzeczyca nad Pilicą.

Po raz piąty Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju
Gminy Żychlin organizuje
publiczną zbiórkę
w ramach akcji
„Ocalmy od zapomnienia
– ratujemy stare pomniki”.

PaRafiaRZeCZyCa

Inicjatorem wyróżnienia dla ks.
Linarcika jest radny Rady Powiatu
Kutnowskiego, mieszkaniec parafii Plecka Dąbrowa, Marek Drabik.
– Regulamin starostwa wymagał, by pod wnioskiem o nadanie
odznaczenia „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego” podpisało
się 250 osób – mówi Marek Drabik, inicjator wyróżnienia byłego
proboszcza.
– My uzbieraliśmy 362 podpisy (były zbierane w kilku
miejscach: w kościele, w agencji pocztowej i u sołtysów), które wraz z wnioskiem złożyliśmy
w Starostwie Powiatowym
w Kutnie. Inicjatywę społeczną
poparł obecny proboszcz parafii
ks. Robert Lejwoda.
Teraz starostwo przygotuje odpowiednie dokumenty, przygotuje
odznaczenie i skontaktuje się z ks.
Henrykiem. Jak się dowiedzieliśmy, odznaczenie ma być wręczone księdzu w grudniu przez delegację ze Starostwa Powiatowego
w Kutnie, podczas mszy świętej
w Rzeczycy.

Zasłużony
niejeden raZ
Ks.Linarcikposiadajuż
odznaczenia:„Zasłużonydla
Rolnictwa”–przyznaneprzez
ministrarolnictwaw2009r.,
odznaczenie„Zaopiekęnad
zabytkami”–przyznaneprzez
ministrakulturyw2010roku
oraz„ZasłużonydlaKultury
Polskiej”przyznaneprzez
ministrakulturyw2011roku.

Ks. Henryk Linarcikbył
proboszczemwPleckiejDąbrowie
wlatach1997-2004.

Przypomnijmy ks. Henryk Linarcik urodził się 4 sierpnia 1947
roku w Łodzi. Święcenia kapłańskie odebrał w 1973 roku. W latach 1989-92 był proboszczem
w parafii św. Wojciecha w Strzegocinie. Od 1992 roku kanonik
Katedralnej Kapituły Łowickiej.
W latach 1992-95 ekonom diecezjalny w Kurii Łowickiej, w latach

1995-97 dyrektor diecezjalnego
Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego w Strzegocinie (pow. kutnowski), proboszcz w parafii Plecka Dąbrowa w latach 1997-2004.
To z jego inicjatywy odrestaurowano zabytkowy drewniany
kościół z I połowy XVIII wieku
w Pleckiej Dąbrowie, będący perełką budownictwa sakralnego.
Dzięki zaangażowaniu i przychylności wielu ludzi oraz serdecznej
przyjaźni z aktorem Cezarym Pazurą, zorganizował kilka charytatywnych koncertów z udziałem
czołówki gwiazd polskiej estrady.
Od 2014 roku proboszcz w parafii Rzeczyca. Dzięki pomocy ministra kultury od 4 lat wciąż realizuje projekt gruntownej renowacji
zabytkowego kościoła w Rzeczycy.
dag

Na Wszystkich Świętych
kwesta na cmentarzu

W tym roku kwesta będzie prowadzona na cmentarzu parafialnym w Żychlinie 1 i 2 listopada.
Prezes stowarzyszenia Matylda
Jakubowska-Czaja zbiera wolontariuszy, którzy chcieliby kwestować. Kontakt 609-856-625.
Zbiórki będą trwać od godz.
8.00 do godz 18.00 pierwszego
dnia i od godz. 8.00 do godz. 17.00
drugiego dnia.
Za pieniądze ze zbiórki ubiegłorocznej renowacji został poddany pomnik Aleksandra Orłowskiego pochodzący z 1887 roku.
Koszt wyniósł 7.500 zł.
– Konserwatorom zapłaciliśmy dotąd 5.000 zł, musimy zatem z tegorocznej kwesty dopłacić
jeszcze 2.500 zł – mówi Matylda Jakubowska-Czaja, prezes stowarzyszenia. – Stylowe kute ogrodzenie pomnika wyczyścił Piotr
Kowalski, zaś Mirosław Zomerfeld po kosztach materiałów dorobił w swojej kuźni brakujące
elementy ogrodzenia oraz je pomalował.

DoRoTaGRąbCZeWsKa

Będzie odznaczenie
dla ks. Henryka Linarcika

Dzięki ubiegłorocznej zbiórce
udało się poddać renowacji
grób Aleksandra Orłowskiego.
odtworzonoteżogrodzenie.

Jak podkreśla prezes stowarzyszenia, jeszcze w tym roku zostanie zrobiony granitowy sarkofag (ułożona granitowa płyta)
na grobie powojennej nauczycielki z Żychlina Marii Nowackiej.
Pracę wykona firma Granit, po
kosztach kamienia.
Za pieniądze z tegorocznej
kwesty zaplanowano natomiast
renowację pomnika powstańca
styczniowego z 1863 r. Józefa Fijałkowskiego. Jego pomnik jest

charakterystyczny, to kopiec ułożonych kamieni z metalowym
krzyżem, obok stoi figurka Matki
Boskiej. Ponieważ jest pochowany
obok żony, nie ma możliwości pozyskania środków na jego renowację. Dlatego jedynym sposobem
jest pozyskanie środków z kwesty. Pomnik powstańca na żychlińskim cmentarzu znaleźli Agnieszka i Henryk Olszewscy, pasjonaci
historii.
Jak ustalił Henryk Olszewski,
ojciec powstańca Józefa Fijałkowskiego był kamerdynerem u Orsettich na zamku w Oporowie.
W Oporowie Józef Fijałkowski
brał też ślub z Anastazją. Zmarł
25.12.1905 roku, w wieku 60
lat. Jego żona Anastazja zmarła
w 1933 roku.
Przypomnijmy, że dzięki pieniądzom zebranym podczas kwest
udało się dotąd przywrócić świetność trzem zabytkowym pomnikom: Marii Kozielskiej z piękną
figurą Anioła, rodziny Ługowskich ze stojącą na nim figurą
Matki Bożej, która wznosi się tuż
przy głównej alei oraz Aleksandra
Orłowskiego.
– Wokół wszystkich odrestaurowanych przez nas pomników
chcemy ułożyć chodnik z kostki
polbrukowej, by wokół nich nie
rosły chwasty – dodaje inicjatorka
żychlińskiej kwesty.
dag
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Folkstar dostrzeżony
na ogólnopolskim

Aktualności
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Kutno|szpitalotrzymałpomoc

Gmina Bedlno|Dofinansowanie

5 milionów dotacji dla szpitala

Odbiór i utylizacja azbestu
Mieszkańcy gminy Bedlno od
16 października do 29 grudnia
mogą składać wnioski na odbiór
i utylizację wyrobów azbestowych
z ich posesji. Formularze można pobrać ze strony internetowej
Urzędu Gminy Bedlno lub w pokoju nr 28. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich
wpływu.
W 2018 roku gmina Bedlno
planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów za-

Zakupiony zostanie m.in. nowoczesny ultrasonograf umożliwiający wykonywanie badań
USG wszystkich okolic brzucha,
będzie nowa diagnostyka obrazowa RTG oraz urządzenie do kompresji klatki piersiowej – do tej
pory reanimacja była prowadzona w tradycyjny sposób. Powstanie nowa konsola dla pielęgniarek,
przebudowane i zmodernizowane
będą dwie sale zabiegowe SOR
(gipsowania i sala kardiomonitoringu) oraz wyposażone w sprzęt
najnowszej generacji.
W ramach projektu zostanie
zmodernizowana również droga dojazdowa do całodobowego lądowiska helikopterów LPR.
Wkład własny kutnowskiego
szpitala w wysokości ok. miliona złotych zostanie pokryty z dotacji budżetu miasta Kutno, które
w 2017 roku również przekazało
powiatowi milionową dotację. Za
pieniądze miejskiego samorządu
zakupiono wtedy karetkę transportową, oprogramowanie komputerowe do opieki nad ciężarnymi kobietami. Doposażony będzie
blok operacyjny: w listopadzie do
szpitala dotrą dwie lampy opera-

DoRoTaGRąbCZeWsKa

dokończenie ze str. 1

Kompleksowa przebudowa kutnowskiego SOR,wrazzpodjazdemdlakaretek,rozpoczniesię
wpołowie2018roku.

cyjne oraz dwa nowe stoły operacyjne. Będą nowe szafy i regały ze
stali nierdzewnej. Zakupiony został ultrasonograf oraz zestaw nowych urządzeń laparoskopowych.
Prezes kutnowskiego szpitala
przyznaje, że od kilku dni, gdy

na stronie ministerstwa ukazała
się informacja o przyznaniu szpitalowi 5 mln dotacji, rozpoczęto
prace nad tym, jak logistycznie
zorganizować pracę SOR w trakcie remontu. – Teraz czekamy
na podpisanie umowy i dopie-

kto dostanie dotację Z ministerstwa Zdrowia
na moderniZację sor w regionie?
Kutno–Kutnowskiszpitalsamorządowy–wartośćprojektu6mlnzł,dofinansowanie5mlnzł
skierniewice–WojewódzkiszpitalZespolony–wartośćprojektu2,9mlnzł,dotacja2,5mlnzł
 ŁęczycaZoZ–wartośćprojektu4,2mlnzł,wartośćdotacji3,6mlnzł
 Zgierz–Wojewódzkiszpitalspecjalistyczny–wartośćprojektu7,6mlnzł,wartośćdotacji6mlnzł
 opoczno–sPZoZ(zlądowiskiemdlaLPR)–wartośćprojektu2,5mlnzł,dofinansowanie2mlnzł
 Pabianice–PabianickieCentrumMedyczne(wrazzlądowiskiemdlaLPR)
–wartośćprojektu7,3mlnzł,dofinansowanie6mlnzł



ReKLaMa

wierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Bedlno.
Demontaż, transport i unieszkodliwianie jest dla wnioskodawcy
za darmo, bowiem gmina pokrywa 100% kosztów.
Dofinansowaniem nie będą objęte prace związane z montażem
nowych pokryć dachowych lub
elewacji, a także koszty związane
z zakupem tych materiałów i wykonaniem dokumentacji technicznej. Powyższe koszty pokrywa
w całości wnioskodawca (właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości). Więcej informacji pod
numerem tel. 24-282-17-61. dag

ro wtedy rozpiszemy przetargi
na modernizację – dodaje prezes
szpitala. – Liczę, że w połowie
roku roboty powinny ruszyć i potrwają ok. 6 miesięcy.
W czasie prac SOR musi funkcjonować w sposób gwarantujący
pacjentom bezpieczeństwo. Prezes szpitala przyznaje, że rozważane są dwa scenariusze: przebudowy SOR fragmentami w ruchu
pacjentów oraz drugi, polegający
na ustawieniu specjalistycznych
kontenerów SOR na terenie wokół
szpitala. Prezes podkreśla, że osobiście nie miał jeszcze okazji zobaczyć jak takie przenośne SOR-y
funkcjonują, zamierza to osobiście
sprawdzić.
dag
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Trwa remont dachu i elewacji świetlicywiejskiejwKaczkowiźnie.

Kaczkowizna|Trwaremontświetlicy

W tym roku dach i docieplenie
Budynek świetlicy wiejskiej
w Kaczkowiźnie poddawany
jest kompleksowemu
remontowi. W tym roku
na świetlicy jest układany
nowy dach, zaś budynek
ma być docieplony
8 cm warstwą styropianu
z nową elewacją.
Nowy dach układają pracownicy spółki Mig-Ma. Zdjęto już stary, eternitowy dach, wymieniono
część spróchniałych elementów
stelażu, na którym oparte są krokwie i łaty. Rozebrano stary komin, a w jego miejsce postawiono nowy z cegły klinkierowej.
Wkrótce na dachu będzie układana blacha trapezowa w kolorze
ciemnego grafitu.
– Przedłużyliśmy o ok. 40 cm
krokwie poza dach, by woda
spływała z dachu swobodniej.

Wzmocnimy klamrami narożnik
budynku od strony południowo-zachodniej – mówi Marek Materka, prezes Mig-My. – Zamontujemy nowe orynnowanie wokół
dachu i rury spustowe.
Władysław Ledzion, sołtys Kaczkowizny, przyznaje, że
ma już kupiony styropian, który zostanie zamontowany jeszcze
w tym roku. – W ten sposób świetlica zostanie docieplona. W przyszłym roku zostanie doprowadzona woda i zrobiona kanalizacja,
a drugie z pomieszczeń wyremontowane. Wygrodzimy z niego kuchenkę i sanitariat – mówi sołtys
Władysław Ledzion. – Pierwsze
pomieszczenie o wymiarach 5x7
m mamy już wyremontowane,
w środku jest kominek. Mamy
też stoły i 18 krzeseł. Za rok, jak
wszystko pójdzie dobrze, będziemy mieć świetlicę wiejską z prawdziwego zdarzenia – cieszy się. dag

Grabów|szkołaPodstawowa

Lekcja z robotem edukacyjnym
Fundacja Dworu Dobrzelin
oraz Szkoła Podstawowa w Grabowie organizują darmową lekcję pokazową oraz warsztaty programowania w kl. II oraz warsztat
pn. „Programowanie i robotyka
w nowej podstawie programowej”, które odbędą się w dniu 16
listopada 2017 r. (czwartek), o godzinie 11.30, w sali nr 3 szkoły
w Grabowie. Zgłoszenia do udziału w warsztatach są przyjmowane
do 30 października na adres ma-

ilowy: fundacjadobrzelin@gmail.
com. – Narzędziem wykorzystanym podczas lekcji i warsztatów
będzie nowatorskie urządzenie
OzoBot – przyjazne do nauki
programowania na wszystkich
poziomach nauczania w szkole
podstawowej i gimnazjum – informuje Beata Łysak, prezes Fundacji Dwór Dobrzelin. – Program
nadaje się zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych programistów.
dag
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Apel o drogę|PetycjadoposłaPisGrzegorzaschreibera

Mieszkańcy proszą o modernizację drogi
Zwracają się z prośbą o pomoc
w kompleksowym wyremontowaniu 5 km drogi powiatowej: z Dobrzelina przez Drzewoszki, Jurków, Wolę Owsianą do Oporowa.
Kilka dni temu otrzymali telefoniczną informację, że minister zajął się tym problemem.
Droga powiatowa z Oporowa
do Dobrzelina jest jedną z ważniejszych dróg, którymi jeżdżą samochody przewożące buraki cukrowe
do pobliskiej Cukrowni Dobrzelin.
Przypomnijmy, że 15 października 2014 roku mieszkańcy okolicznych sołectw też zaprotestowali.
Wtedy z transparentami zablokowali drogę powiatową. Wprawdzie
kompleksowego remontu nie było,
ale w dniu protestu rozpoczęło się
dokładne „łatanie” licznych dziur.
Wycinano całe pasy zdegradowanej jezdni i układano nowe. Niestety, po trzech latach dziur znowu
pojawiło się tak dużo, że bezpieczne pokonanie drogi było trudne.
Wprawdzie zmieniła się władza
powiatowa, ale problemu fatalnego stanu nawierzchni drogi nie poprawiono.
– Wiosną byłem osobiście
w starostwie powiatowym w KutReKLaMa

nie i rozmawiałem z wicestarostą
Zdzisławem Trawczyńskim o potrzebie kompleksowego remontu drogi z Oporowa do Dobrzelina – mówi Sławomir Bagnowski.
– Niestety, nie doczekaliśmy się ani
kompleksowego remontu, ani nawet naprawy dziur po zimie. Dlatego 27 lipca wystosowaliśmy pismo
do posła Grzegorza Schreibera,
Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beaty
Szydło. Podpisali się pod nim sołtysi z okolicznych sołectw.
Drogowe postulaty poparli sołtysi z 11 sołectw: Drzewoszki
– Ewa Bagnowska, Dobrzelin
– Teresa Kubicka, Czesławów
– Sławomir Rzymski, Wola Prosperowa – Anna Wilanowska, Wola
Owsiana – Andrzej Szczepaniak,
Wólka Lizigłódź – Ireneusz Kuciapski, Jastrzębia – Agnieszka Wiwała, Świechów – Paweł Wojciechowski, Jurków Pierwszy – Anita
Workowska, Oporów – Mirosława
Trusińska i Szczyt – Teodor Mijas.
W wystosowanym piśmie nie
kryli rozczarowania, że kolejne
zarządy starostwa powiatowego
w Kutnie, których obowiązkiem
jest utrzymanie dróg w należytym

DoRoTaGRąbCZeWsKa

Z inicjatywy Sławomira Bagnowskiego i sołtys
Drzewoszek Ewy Bagnowskiej sołtysi 11 sołectw
oraz wójt Oporowa Robert Pawlikowski
podpisali się pod pismem, które wystosowali
do Grzegorza Schreibera, podsekretarza stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W połowie października 2014 roku mieszkańcy kilku sołectw z gminy Żychlin i gminy Oporów, 
m.in.Drzewoszek,Dobrzelina,WoliProsperowej,Woliowsianej,CzesławowaiJurkowaPierwszego,protestowali,
bystarostwoPowiatowewKutniewkompleksowysposóbzmodernizowanodrogę.Terazteżzaprotestowali,
choćtymrazemnadrogęniewychodzilijak3latatemu.

stanie, nie wywiązują się z obowiązku. Podkreślali, że nawierzchnia jest dziurawa, popękana, a pobocza są rozjeżdżone. Zwracali
uwagę, że stan drogi sprawia, że
służby ratunkowe: pogotowie, straż
i policja mają problem, aby szybReKLaMa

ko dojechać. Dziur jest tak wiele,
że nie sposób ich ominąć, co skutkuje częstym uszkodzeniem opon,
urywaniem misek olejowych oraz
niszczeniem zawieszenia pojazdu. Podkreślali też, że dostawcy
odmawiają dostarczania towarów,

a droga ma duże znaczenie dla rolników, bowiem tędy jadą pojazdy
odbierające burak cukrowy z ich
pola i przewożące go do cukrowni.
Prośbę do starostwa powiatowego w Kutnie o naprawę drogi powiatowej z Oporowa do Dobrze-

lina wystosował też 22 sierpnia
dyrektor cukrowni Marek Giżyński, podkreślając, że stan drogi jest
katastrofalny, co zniechęca firmy
transportowe do odbioru surowca
z tych rejonów. Pismo do starosty
kutnowskiego w sprawie potrzeby kompleksowego remontu drogi Dobrzelin – Oporów 23 sierpnia
wystosował również burmistrz Żychlina Grzegorz Ambroziak. Dziękując za tegoroczne plany drogowe realizowane na terenie gminy
Żychlin, prosił o przeanalizowanie
możliwości budżetowych starostwa i ujęcie przedsięwzięcia w planach inwestycyjnych na 2018 rok.
– Kilka dni temu otrzymałem
telefon od sekretarza posła, że nad
naszym problemem pochylili się
ministerialni urzędnicy i wkrótce otrzymamy odpowiedź – mówi
Sławomir Bagnowski. – Nie kryję,
że czekamy na dobre wieści z Warszawy – dodaje.
Ta „dobra wieść” mogłaby się
nazywać: pieniądze z rezerwy budżetowej... Dorota Grąbczewska
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Żychlin, Bedlno|JakobchodzonoDzieńedukacjiNarodowej

Marek Drabik z Polskiego Klubu Kawaleryjskiego 17 Pułku Ułanów
Wielkopolskich wrazzeswoimirekonstruktoramipodobeliskiem
wPleckiejDąbrowie,podczasuroczystości15sierpnia.

Plecka Dąbrowa |ŚwiętoNiepodległości

Uczestnicy uroczystości
przejdą z pochodniami
Starostwo Powiatowe w Kutnie oraz Marek Drabik z Polskiego
Klubu Kawaleryjskiego 17 Pułku
Ułanów Wielkopolskich z siedzibą
w Poznaniu organizują 11 listopada powiatowe uroczystości Święta
Niepodległości w Pleckiej Dąbrowie. Uroczystości rozpoczną się
mszą świętą o godz. 17.00.
Powiatowe uroczystości zbiegają się z 80. rocznicą odsłonięcia
obelisku w Pleckiej Dąbrowie, postawionego 11 listopada 1937 roku
ku czci mieszkańcom Pleckiej Dąbrowy, którzy walczyli i zginęli
w obronie niepodległej Polski w latach 1914-1921.
– Uczniowie z SP w Pleckiej
Dąbrowie zaprezentują montaż
ReKLaMa

słowno-muzyczny. Chcemy też
wyróżnić parafię w Pleckiej Dąbrowie, SP w Pleckiej Dąbrowie,
które na przestrzeni lat opiekowały się obeliskiem i kultywują patriotyczne wartości oraz wyróżnić
budowniczego pomnika, Mirosława Stępnia – mówi nam Marek
Drabik.
Po uroczystościach w kościele
będzie Apel Pamięci. Jak uchyla
nam rąbka tajemnicy Marek Drabik, ma też zostać odpalona salwa
honorowa, a w niebo poszybuje kilkadziesiąt gołębi, jako symbol wolności i niepodległości.
Organizatorzy przewidują, że
uroczystości patriotyczne powinny
zakończyć się o godz. 19.30. dag

W Żychlinie
doceniono pracę
nauczycieli
W poniedziałek, 16 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
przypadającego 14. października, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Żychlin burmistrz Grzegorz Ambroziak zorganizował spotkanie
z pedagogami, podczas którego podziękował im za codzienny trud
w wychowaniu młodego pokolenia. W gminie Bedlno z kolei święto
nauczycieli przeminęło bez uroczystości.
dorota
grĄbcZewska
zychlin@lowiczanin.info

– Tradycyjnie zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza do
urzędu. Były życzenia, podziękowania, wręczono nagrody burmistrza. Był też słodki poczęstunek.
Spotkanie przebiegało w sympatycznej i miłej atmosferze – mówi
Barbara Pietrzak, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Grabowie.
Tymczasem w gminie Bedlno
z okazji Dnia Edukacji Narodowej nie było żadnego okazjonalnego spotkania z nauczycielami

i pracownikami oświaty. – Trochę przykro, że nikt nam nie podziękował za ciężką pracę – mówi
jeden z nauczycieli z gminy Bedlno. – Kiedyś były spotkania, a nawet wyjazdy do teatru. Czuliśmy
się dowartościowani, docenieni
za ciężką pracę. Było bardzo miło
i sympatycznie, a teraz jest pustka...
Jak nam mówi jeden z nauczycieli, kilka lat temu, za świętej pamięci Teresy Kubica, kierownika
oświaty w Urzędzie Gminy Bedlno, nauczyciele, pracownicy
oświaty i emerytowani nauczyciele spotykali się razem. Początkowo co roku w innej szkole. Dzieci
prezentowały program artystycz-

ny, po czym było wręczanie nagród przyznawanych przez wójta
i poczęstunek. Później nieco zmieniono formułę. Spotkania integracyjne pracowników oświaty przeniesiono do Gminnego Ośrodka
Kultury. Znów były występy dzieci, w każdym roku z innej szkoły. Wszyscy obecni dostawali po
symbolicznej róży. Jak mówią,
było sympatycznie. Wreszcie po
raz kolejny zmieniono formułę,
organizując wyjazdy do Teatru
Dramatycznego w Płocku. Jechały wtedy dwa autokary pracowników oświaty. W drodze powrotnej
odwiedzano zamek w Gostyninie,
gdzie była kawa, herbata, ciastko
i lampka szampana. Jak mówią

Kiedyśbyłyspotkania,
anawetwyjazdy
doteatru.Czuliśmy
siędowartościowani,
docenienizaciężką
pracę.byłobardzo
miłoisympatycznie,
aterazjestpustka...
Nauczyciel z gm. Bedlno
nauczyciele, było pięknie i elegancko.
Wszystko zmieniło się po tragicznej śmierci Teresy Kubica.
Wtedy nauczyciele i pracownicy szkół zgodnie stwierdzili, że
nie mają nastroju do świętowania, podczas gdy kilka dni wcześniej pochowali swoją koleżankę
i wieloletnią współpracownicę.
W kolejnym roku zorganizowano
wyjazd do teatru w Łodzi. Wtedy
pojechał już tylko jeden autobus
pracowników, wójt wtedy też nie
pojechał. Skończyło się na teatrze,
nie było już spotkania integracyjnego po drodze. W ubiegłym roku
z okazji święta nauczyciela nie
zorganizowano żadnej gminnej
imprezy. W tym roku jest podobnie... Na stronie internetowej urzędu nie ma nawet życzeń dla pracowników oświaty.
Tymczasem w Żychlinie burmistrz wraz z przewodniczącą
rady Elżbietą Tarnowską składa
życzenia nie tylko nauczycielom,
ale też pracownikom szkół, a nawet wszystkim tym, którzy wspierają działalność oświatową. dag
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Kutno |iiPowiatowaGalaKonkursu„LewKutnowski”

Łowicz |Zaostrzasiękonflikt

Lew Kutnowski dla rolników
z Chochołowa
Wicestarosta Zdzisław Trawczyński, przewodniczący kapituły
konkursowej, który uczestniczył
w lustracji zgłoszonych kandydatur, przyznał, że poziom tegorocznych uczestników konkursu był bardzo wysoki. – Jesteście
państwo nominowani wybitnymi
specjalistami i profesjonalistami
w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej związanej z rolnictwem – podkreślał. – Jesteśmy
z was dumni.
Marian Sikora, przewodniczący Rady Federacji Branżowego
Związku Producentów Rolnych,
podkreślał, że konkurs Lew Kutnowski pokazuje, iż powiat kutnowski jest potęgą w rolnictwie.
Na ręce Justyny Jasińskiej złożył
też podziękowania za inicjatywę
promocji rolnictwa. Deklarował,
że do powiatu kutnowskiego będzie przywozić zagraniczne delegacje, by zobaczyły gospodarstwa
polskich rolników.
Poseł Solidarnej Polski Tadeusz
Woźniak podkreślał, że dodatkową wartością wielu polskich gospodarstw rolnych jest wielopokoleniowość.
Po tych słowach zaprezentowano film przedstawiający wszystkich uczestników konkursu oraz
ich rekomendacje przez zgłaszające instytucje i wójtów.

Przypomnijmy, że z naszego
regionu do konkursu Lew Kutnowski zgłoszono: gospodarstwo
Karoliny i Cezarego Kowalskich
z gminy Żychlin, gospodarstwo
Anny i Tomasza Sołtyszewskich
z gm. Bedlno, gospodarstwo Grażyny i Jana Tarkowskich z gminy
Bedlno oraz pasiekę pszczelarską
Macieja i Włodzimierza Czajkowskich z gminy Żychlin.

lew kutnowski
W tym roku statuetka Lwa
Kutnowskiego trafiła do Karoliny
i Cezarego Kowalskich z Chochołowa, gmina Żychlin. Małżonkowie prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne o profilu produkcja
mleka. Mają 320 krów mlecznych
o wydajności ok. 10.000 litrów
rocznie od każdej krowy oraz 190
ha własnej ziemi i 70 ha w dzierżawie. Obszerniej o ich gospodarstwie i o tym, jak przyjęli nagrodę,
napiszemy w jednym z kolejnych
numerów NŁ.
Wyróżnienie w postaci Kłosa
Kutnowskiego otrzymali Dominika i Mariusz Kuciapscy z gminy
Kutno, którzy prowadzą rodzinne
gospodarstwo ogrodnicze. Mają
szklarnie na powierzchni 2,5 ha.
W kat. firma Lew Kutnowski
powędrował do Ilony i Roberta Denarskich, właścicieli firmy
„Agro-Factory II” z gm. Kutno,

Nadal przeciw
budowie kościoła

DoRoTaGRąbCZeWsKa

dokończenie ze str. 1

Karolina i Cezary Kowalscy z ChochołowajużzLwemKutnowskim
iCertyfikatem„PromujęŁódzkie”wręku.

którzy produkują maszyny rolnicze. Posiadają halę produkcyjną
o powierzchni 5.000 m2. Realizowali wiele inwestycji ze współfinansowaniem środków unijnych.
Wyróżnienie – Kłos Kutnowski – odebrał Jacek Korczak z PH
Agroma SA. w Poznaniu, oddz.
Agroma Polsad Kutno.
Zdobywcy Lwa Kutnowskiego
obok statuetki i prestiżowego tytułu otrzymali nagrodę pieniężną
w wysokości po 3.000 złotych.
certyfikat
„Promuję łódzkie”
Marszałek
Województwa
Łódzkiego Witold Stępień także
uhonorował najlepszych rolników

i firmy związane z rolnictwem
w powiecie kutnowskim, przyznając Certyfikat „Promuję łódzkie”.
Otrzymali je laureaci I i II edycji
Lwa Kutnowskiego oraz Maciej
i Włodzimierz Czajkowscy z Żychlina, którzy prowadzą rodzinną
pasiekę pszczelarską.
nagroda dla cukrowni
Tytuł Lidera Przemysłu Cukrowniczego w uznaniu za zaangażowanie i wspieranie działań
na rzecz rozwoju rolnictwa w powiecie kutnowskim – dostała Cukrownia Dobrzelin. Wyróżnienie
odbierał dyrektor cukrowni Marek Giżyński.
Dorota Grąbczewska
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Temat zagospodarowania
placu przy ul. Miodowej na
Górkach w Łowiczu kolejny
rok z rzędu zdominował
osiedlowe spotkanie
w sprawie budżetu
obywatelskiego, które
odbyło się 18 października
w przedszkolu Wiosenka.
Ogólne zebranie
mieszkańców większością
głosów przyjęło uchwałę
o niesprzedawaniu działki
pod budowę kościoła.
W zebraniu uczestniczyło około 80 mieszkańców Górek. Zaproszenie do udziału w nim otrzymali też wszyscy miejscy radni, ale
przyszło zaledwie kilku. Dyskusja
w sprawie spornego terenu na os.
Górki została wcześniej zaplanowana w porządku obrad. Chodziło o poznanie opinii mieszkańców
przed październikową sesją Rady
Miejskiej w Łowiczu, na której radni będą chcieli ostatecznie wypracować stanowisko na temat placu
przy ul. Miodowej.
Mieszkańcy po raz kolejny
sprzeciwili się budowie kościoła
w tym miejscu, a podkreślili potrzebę utworzenia nowego przedszkola lub osiedlowego domu kultury.
O potrzebie budowy przedszkola
mówił m.in. Władysław Krawczyk.
– Pan jest gospodarzem (wskazanie na burmistrza), walnij człowieku pięścią w stół i budujemy przed-

szkole z prawdziwego zdarzenia.
I nie kłócić się – apelował, przy poparciu wielu mieszkańców.
– W latach 90. w Łowiczu zlikwidowano 4 przedszkola, bo uważano, że jest ich za dużo, a dzieci
za mało. Od tych lat, przez ponad
20, nie wybudowano w Łowiczu
ani jednego przedszkola, mimo
że popyt na nie rośnie. Przedszkolom zabrano wszystkie sale gimnastyczne, piękne korytarze, zabrano
nawet szatnie, bo i w szatniach się
dzieci uczą, ale (...) naszemu przedszkolu nie zabrano nic, bo nasze
przedszkole nie miało ani korytarza, ani sali gimnastycznej, szatnie
też ma gdzieś w piwnicach – mówiła o trudnej sytuacji przedszkola
na Górkach inna uczestniczka zebrania. Apelowała do radnych, by
mieli to na uwadze, a do mieszkańców, by z propozycji do budżetu
obywatelskiego ogólnomiejskiego
wybrali tę dotyczącą gruntownego
remontu Przedszkola nr 5, w którym ona pracuje.
diecezja nie rezygnuje
z placu
Na wniosek przewodniczącego
zarządu osiedla Krzysztofa Janickiego, ogólne zebranie mieszkańców większością głosów przyjęło
uchwałę o niewyrażaniu zgody na
sprzedaż, zamianę lub darowiznę
działki na rzecz Kurii Diecezjalnej
w Łowiczu. Została ona złożona
na ręce przewodniczącego Rady
Miejskiej Michała Trzoski. str. 8

ReKLaMa

centrum
farmaceutyczne

Czynne 7 dni
w tygodniu
Łowicz ul. Zduńska 38
Łowicz ul. Zduńska 38
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Osiedle Górki |Mieszkańcywypowiadająsięzdecydowanie

Nadal przeciw budowie kościoła

kto się układa?
Głosowanie nad uchwałą poprzedziła burzliwa dyskusja, w
trakcie której wielu mieszkańców
miało pretensje do radnych, że zgodzili się uczestniczyć w czerwcowym spotkaniu z biskupem, zamiast zaproponować władzom
kościelnym spotkanie z udziałem
mieszkańców.
– Dlaczego na takie spotkanie
poszliście, skoro wcześniej głosowaliście, żeby spotkanie odbyło
się z udziałem zarządu i mieszkańcami? W ten sposób dajecie przyzwolenie, żeby nas traktowano tak
jak jesteśmy traktowani, bo podejmujecie decyzje, których sami później nie wypełniacie – pytał Lech
Aniszewski. – Nieobecni nie mają

Mieszkańcywydawali
siębyćzgodnicodo
tego,żeniesąprzeciwko
Kościołowi,alenie
chcąbudowykolejnego
kościoławŁowiczu.
Janicki jedynie dolał oliwy do
ognia, mówiąc, że wikariusz generalny diecezji łowickiej ks.
Wiesław Wronka, o którym mówił „Pan Ksiądz”, po spotkaniu z
mieszkańcami Górek stwierdził,
że zachowywali się oni niegrzecznie, a połowa była pod wpływem
alkoholu.
– Powinniście zapomnieć o
tym, że chcecie spotkać się z biskupem, to jest mrzonka, utopia
jakaś. On nie chce i nie spotka się,
ani z mieszkańcami, ani z zarządem, on rozmawia tylko z radnymi – przekonywał Jerzy Zdańkowski z zarządu osiedla.

aGNiesZKaaNTosieWiCZ

Jeszcze przed spotkaniem
na osiedlu Górki, do ratusza wpłynęło kolejne pismo ws. terenu przy
ul. Miodowej. Biskup łowicki Andrzej F. Dziuba podtrzymał starania o utworzenie nowej parafii pod
wezwaniem Jana Pawła II na Górkach. Raz jeszcze sprzeciwił się
zamianie na teren przy ul. Młyńskiej, na którym – zdaniem biskupa – nie ma warunków do budowy
świątyni, z uwagi na panującą tam
wilgoć i nieprzebyte chaszcze.
Wielu mieszkańców już zapowiedziało swoją obecność na październikowej sesji Rady Miejskiej,
do udziału w której zachęcali ich
też członkowie zarządu osiedla i
radni.

racji i nasza obecność była tam potrzebna – odpowiedział mu radny
Józef Szczepanik.
Jedna z osób zarzuciła Krzysztofowi Janickiemu, że niepotrzebnie
„układa się”. – Walczyłem, walczę
i będę walczył. Postawiłem sobie
za cel, że w tej kadencji mają zakończyć się wszelkie utwardzenia
ulic na Górkach i myślę, że to do
2018 roku się stanie i obronić ten
plac, żeby został dla nas, do dyspozycji mieszkańców – przekonywał.

Ogólne zebranie mieszkańców Górek większościągłosówprzyjęłouchwałęoniewyrażaniuzgody
nasprzedaż,zamianęlubdarowiznędziałkinarzeczKuriiDiecezjalnej.

„wichrzyciel zła”
Lech Aniszewski nie krył, że
podjął prywatną inicjatywę, polegającą na zbieraniu podpisów
od mieszkańców, którzy sprzeciwiają się budowie kościoła. Niektórzy mieszkańcy zarzucili mu
na zebraniu nachodzenie ich po
domach. Aniszewski odpierał to,
mówiąc, że gdyby nie jego zaangażowanie, to nie powstałyby projekty osiedlowego domu kultury. W pewnym momencie, gdy
Aniszewski chciał zabrać głos,
Krzysztof Janicki kazał mu cierpliwie poczekać, aż mu go udzieli. Aniszewski wytrwale trzymał
podniesioną dłoń, ale gdy oczekiwanie przedłużało się, a Aniszewski wciąż nie mógł się wypowie-

RZUT OKieM|KRuCJaTaRóżańCoWaZabuDoWą

MaRCiNKuChaRsKi

Klub Gazety Polskiej w Łowiczu
ogłosił „krucjate różańcową”
wintencjibudowykościoła
naGórkachwŁowiczu.
PrzedpomnikiemJanaPawłaii
nastarymRynkuspotkalisię
23październikazwolennicy
budowykościołaiodmawiali
różaniec–aleprzyszłytylko
4osoby.organizatorzy
zapowiadająjednakkolejne
spotkanie:11listopada
ogodz.15.mak

ReKLaMa

Roszczeniediecezjidoplacu
wynikazustawyostosunku
PaństwadoKościołaKatolickiego
orazkonkordatu.art.42ust.2tej
pierwszejustawymówi,że„Grunty
stanowiącewłasnośćpaństwalub
mieniekomunalne,aprzeznaczone
wplanachzagospodarowania
przestrzennegonacelewust.1,
będąoddawanewużytkowanie
wieczystealbopodlegały
sprzedażykościelnymosobom
prawnymnaichwniosek”.Zgodnie
zinnymiartykułamitejsamej
ustawy,diecezjajesttakąkościelną
osobąprawną.
Przypomnijmy,żeRadaMiejska
w2007rokuprzyjęłauchwałęo
zmianieplanuzagospodarowania
przestrzennegotejczęściGórek,
dopuszczającwtymmiejscu
zabudowęnacelekultureligijnego.
uchwałaRadyMiejskiej(obecnej
kadencji)z2015rokujedynie
zmieniałająwtensposób,że
dopuściłanadziałceprzyul.
Miodowejzabudowęusługową
wszerokimrozumieniu,zarówno
świeckąjakisakralną.Natej
podstawieKościółmaprawomieć
roszczeniedodziałki.aa

zji do placu przy ul. Miodowej ma
umocowanie w ustawie o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego
oraz konkordacie (patrz ramka).
aGNiesZKaaNTosieWiCZ

dokończenie
ze str. 1 NŁ dla Ziemi
Łowickiej i str. 7 NŁ
dla Żychlina i okolic

rosZcZenie kościoła
ma umocowanie
Prawne

Uczestniczka zebrania na Górkachapelowaładomieszkańców,by
zpropozycjidobudżetuobywatelskiegoogólnomiejskiegowybralitę
dotyczącąremontuPrzedszkolanr5,wktórymonapracuje.

dzieć, zaczął dopraszać się głosu,
wymachują ręką przed Janickim.
W końcu ten nie wytrzymał i powiedział do niego: – Niech pan nie
robi z siebie idioty! Chwilę później
nazwał go „wichrzycielem zła”.
umocowanie prawne
Mieszkańcy nie kryli zniecierpliwienia w kwestii uregulowania
sytuacji działki w centrum Górek. Niektórzy domagali się zdecydowanych i konkretnych decyzji
ze strony rady i burmistrza. – Do
tej pory ksiądz biskup co miesiąc,
co dwa, składa do ratusza pisma
do Urzędu Miejskiego z podtrzymaniem swojej prośby. Dlaczego
dotychczas państwo nie wystąpiliście sami do księdza biskupa o
wycofanie swojej prośby? – pytał

Lech Aniszewski. Dodał, że, jego
zdaniem, zmiany wprowadzone
w planie zagospodarowania przestrzennego w 2015 r., które dopuściły w tym miejscu zarówno zabudowę sakralną, jak i usługową, były
strzałem w kolano, bo znacznie
zwiększyły atrakcyjność tej działki.
Wiele gorzkich słów padło
na zebraniu pod adresem kleru,
choć mieszkańcy wydawali się być
godni co do tego, że nie są przeciwko Kościołowi, ale nie chcą
budowy kolejnego kościoła w Łowiczu. Nastroje starali się uspokajać (z różnym skutkiem) burmistrz
Krzysztof Kaliński i przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Michał Trzoska. Przypomnieli, że sytuacja jest bardzo skomplikowana
prawnie, gdyż roszczenie Diece-

budżet obywatelski
Mieszkańcy Górek wyłonili też trzy propozycje do kolejnego etapu głosowania nad budżetem obywatelskim dla tej dzielnicy.
Aż dwie z nich pozostają w związku ze spornym terenem, są to: z 61
głosami zagospodarowanie terenu przy ul. Miodowej (siłownia zewnętrzna, posadzenie
drzew, alejki) oraz z 46 głosami
zabudowa typu street workout na placu przy ul. Miodowej.
Obie te propozycje dotyczą tylko
terenu w bezpośrednim sąsiedztwie, z placem zabaw i boiskiem,
a nie całej działki. Dlatego Lech
Aniszewski z zarządu osiedla odwodził mieszkańców od głosowania na te propozycje, mówiąc, że
ich wybór nie załatwi sprawy, bo
będzie to tylko inwestowanie kolejnych pieniędzy w plac zabaw. Jak
widać, nie odniósł w tym skutku.
Do kolejnej tury głosowania
nad budżetem obywatelskim przechodzi też budowa ul. Paderewskiego z 43 głosami. Natomiast 33
głosy oddane na budowę ul. Moniuszki nie pozwoliły tej propozycji awansować dalej.
aa
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Słowami poetów opowiadali
o pięknie przyrody w różnych porach roku, bogactwie barw, różnorodności fauny i flory oraz wpływu zachodzących zmian na nastrój
człowieka.
Dzieci występowały w dwóch
kategoriach wiekowych: klasy II-III oraz IV-VII. Występy dzieci oceniało jury w składzie: Ewa
Andrzejewska, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żychlinie, Anna Wrzesińska,
emerytowany nauczyciel języka
polskiego i historii, prezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina oraz Teresa Karolewska,
emerytowany nauczyciel.
Poziom był wysoki. Dlatego
przyznaliśmy kilka pierwszych
miejsc – mówiła Ewa Andrzejewska, przewodnicząca jury. – Z wielką przyjemnością wysłuchałam
prezentacji. Szczególnie gratuluję
Dawidowi Tarczyńskiemu z SSP,
który zaprezentował się jak świetny aktor, chciałabym cię zobaczyć
na finale ogólnopolskiego konReKLaMa

Laureaci konkursurecytatorskiegooprzyrodziewkat.Vi-Vii.

DoRoTaGRąbCZeWsKa

29 recytatorów ze szkół:
w Szewcach Nadolnych,
Pleckiej Dąbrowie,
Żeronicach, Pniewie
i ze Społecznej Szkoły
Podstawowej w Bedlnie
recytowało w czwartek,
19 października, po dwa
utwory w konkursie
recytatorskim pt.
„Przyroda w poezji
– pory roku”, ogłoszonym
przez GOK w Bedlnie.

DoRoTaGRąbCZeWsKa

Przyroda w poezji
- pory roku

Laureaci konkursuoprzyrodziewkat.klasiV-V.

kursu „Pięknie być człowiekiem”
w Płocku.
kategoria klas ii – iii
Najbardziej jurorom podobał
się występ Julii Czubiak z SP
w Szewcach Nadolnych, która recytowała utwory Doroty Gellner
„Jesień u fryzjera” i „Jesienny pociąg”. Dziewczynkę przygotowywała Katarzyna Traczyk. II miejsce
jury przyznało Juli Tarkowskiej
z kl. III SP w Pleckiej Dąbrowie.
Opiekunem była Renata Król. III

miejsce zajęła Zofia Fercikowska, kl. III SP w Szewcach Nadolnych. Opiekunem była Katarzyna
Traczyk. Jury przyznało też dwa
wyróżnienia: Mai Misztal kl. II SP
w Pniewie i Marcie Łąpieś z kl.
III SP w Pleckiej Dąbrowie. Opiekunem była Renata Król.
kategorii klas iV – V
I miejsce wyrecytowała trójka
uczniów: Michał Myszkowski
z kl. IV SP w Pleckiej Dąbrowie,
który recytował utwory Juliana Tu-

wima „Strofy o późnym lecie” i Joanny Papuzińskiej „Koniec lata”.
Opiekunem była Monika Kowalska-Kaczor
I miejsce powędrowało też do
Mai Romanowskiej z kl. IV Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie za utwory: Jana Brzechwy
„Przyjście wiosny” i Doroty Gellner „Jesień u fryzjera”. Opiekunem
była Ilona Borkowska-Karmelita.
I miejsce wyrecytowała także
Weronika Ratajczyk z kl. IV SP
w Szewcach Nadolnych. Zaprezentowała utwory: Danuty Gellnerowej
„Szpaki i czereśnie” i Urszuli Kowalskiej „Cztery pory roku”. Opiekunem była Agnieszka Miedzińska.
II miejsce jury przyznało Annie Filipiak z kl. V ze Społecznej
Szkoły Podstawowej w Bedlnie.
Opiekunem była Ilona Borkowska-Karmelita. Drugie miejsce wywalczyła też Julia Kapcia z kl. V
SP w Pniewie. Opiekunem była
Anna Kadziak. Trzecie miejsce
jury przyznało Natalii Ratajczyk
z kl. IV SP w Szewcach Nadolnych. Opiekunem była Agnieszka
Miedzińska. Wyróżnienie otrzymała Amelia Jankowska z kl.
IV SP w Pleckiej Dąbrowie. Opiekun – Monika Kowalska-Kaczor.
kategorii klas Vi – Vii
W tej kategorii najlepiej zaprezentował się Dawid Tarczyński
z kl. VII Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie, który recytował utwory Juliana Tuwima „Strofy o późnym lecie” i „To było tak”.
Opiekunem była Ilona Borkowska-Karmelita.
II miejsce jury przyznało Dorocie Karpińskiej z kl. VII SP
w Żeronicach. III – Zuzannie
Woźniak z kl. VII SP w Żeronicach. Obie dziewczynki przygotowywała Małgorzata Czarnecka.
Laureaci konkursu otrzymali
nagrody książkowe. Wszyscy recytatorzy dyplomy i lizaki. dag
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Dzieci malowały ptaki
W Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie można oglądać pokonkursową wystawę plastyczną
„Ptaki mojej okolicy”. Na konkurs
nadesłano 51 prac.
Jury w składzie: Magdalena
Rzeźnicka, dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury, Radosław Jędrzejczyk, dyrektor GOK w Bedlnie, Anna Szczepanik, instruktor
MiPBP w Kutnie i Mieczysław
Cichocki, wyłonili zwycięzców
w trzech kategoriach: przedszkolaki, klasy I-III oraz klasy IV-VII.
I miejsce jury przyznało Julii
Palatyńskiej z SP w Pleckiej Dąbrowie, II miejsce zajęła praca
Wioletty Charążki z SP w Pleckiej
Dąbrowie, III miejsce zajęła Julia
Borkowska z SP w Pleckiej Dąbrowie. Wyróżnienia przyznano
również przedszkolakom z Pleckiej Dąbrowy: Magdalenie Borkowskiej i Janowi Bogdanowi.
W kat. klas I-III najwyżej oceniono pracę Kamila Moździerzewskiego i Marcela Grzeszkowiaka – obaj z SP w Szewcach
Nadolnych. II miejsce jury przyznało Alicji Nikodemiak z SP
w Szewcach Nadolnych, III miejsce Marcelowi Bilskiemu z SP

DoRoTaGRąbCZeWsKa
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W GOK w Bedlniemożna
oglądaćpokonkursowąwystawę
prac„Ptakimojejokolicy”.

w Szewcach Nadolnych. Trzy
wyróżnienia powędrowały do
uczniów z SP w Pleckiej Dąbrowie: Julii Kostrzewskiej, Julii Tarkowskiej i Szymona Szadkowskiego. W najstarszej grupie
wiekowej klas IV-VII najwyżej
oceniono pracę Małgorzaty Wojtas z SP w Pniewie, II miejsce
przyznano Igorowi Jóźwiakowi
z SP w Szewcach Nadolnych i Zuzannie Ignaczewskiej z SP Pniewo. III miejsce zajęła Aleksandra
Krawczyk z SP Pniewo.
dag

Powiat kutnowski i Bielawy|Konkurs

Konkurs na komiks
Polski Klub Kawaleryjski 17
Pułku Ułanów Wielkopolskich
i Młodzieżowy Dom Kultury
w Kutnie organizują konkurs plastyczny na komiks pt. „Z kawalerią przez wieki”. Konkurs jest adresowany do szkół powiatowych
o imieniu związanym z wrześniem
1939 r. oraz osobami związanymi
z II wojną światową i do szkoły
w Bielawach (powiat łowicki) im.
17 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
Uczestnicy konkursu plastycznego mają wykonać od 4 do 8 prac
w formie komiksu, w formacie A4,
przedstawiających życiorys jednego z wybranych ułanów opisa-

nych w książce Marka Drabika pt.
„Ułańskie życiorysy”, w której opisuje biografię 12 ułanów wielkopolskich walczących o wolną Polskę w latach 1920-1938.
Konkurs jest adresowany do 12
szkół z regionu, do których będą
dostarczone książki, a autor zorganizuje w szkołach spotkania autorskie, podczas których opowie
o walce ułańskich bohaterów. Prace
należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie do
24 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród zaplanowano na 14 grudnia w Starostwie
Powiatowym w Kutnie.
dag
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Marvi zaprasza na koncert
jubileuszowy z okazji 25-lecia

Punkt zapalny

działalności artystycznej. str. 26

Łowicz|PrzebudowafragmentukanałuKostka

ToMasZMaTusiaK

Sąsiedzi się niepokoją,
specjaliści uspokajają

W starostwie w Łowiczu trwa postępowanie administracyjne o wydanie zakładowi Agros Nova (należącemu
do spółki Maspex) pozwolenia wodno-prawnego na zmianę biegu kanału Kostka na odcinku przebiegającym
przez teren zakładu. W związku z licznymi wątpliwościami mieszkańców i właścicieli okolicznych terenów,
17 października zostało zorganizowane spotkanie na terenie zakładu i w sali konferencyjnej starostwa.

tomasz.matusiak@lowiczanin.info

Agros Nova ma już pozwolenie
na rozbudowę zakładu, a także pozwolenie wodno-prawne na odprowadzaniu opadów deszczowych do
kanału Kostka, który istniał jeszcze
przed powstaniem zakładu. Planowana zmiana biegu dotyczy odcinka o długości kilkuset metrów,
czyli stosunkowo niewielkiej części kanału, ale bardzo istotnej dla
planowanej rozbudowy zakładu –
kanał zostałby poprowadzony przy
samej granicy działki, podczas gdy
do tej pory przebiega niemal przez
środek. Wiązałoby się to ze zmianą liczby zakrętów na terenie należącym do Agros Nova, z jednego, jaki jest do tej pory, do trzech
(jeden pod kątem ostrym, a dwa
przed zbliżonym do prostego).
Właściciele działek sąsiednich
obawiają się, że zmiana naturalnego biegu kanału (płynie on niemal
prosto) doprowadzi do poważnych
konsekwencji. Obawiają się, że jeśli przy ich posesjach będzie kanał, to woda z ulicy może spływać
do niego przez ich działki, a także,
że po podniesieniu terenu zakładu
i zabetonowaniu go, spływająca
zeń woda przy intensywnych opadach może nie zmieścić się w kanale i rozlać na okolice.
Na spotkaniu 17 października
stawili się m.in. przedstawiciele zakładu Agros Nova wraz z dyrektorem ds. technicznych Dariuszem
Pankiem, przedstawiciele zakładu
Syntex, właściciele przyległych terenów inwestycyjnych (w tym terenu po dawnej jednostce wojskoReKLaMa

wej) oraz mieszkańcy, zarówno ci
będący stronami postępowania administracyjnego, jak i inni zainteresowani. Byli też przedstawiciele
m.in. starostwa powiatowego, które prowadzi postępowanie (dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Adrianna Drzewiecka i Anna
Stańczyk z tegoż wydziału), władz
miejskich (naczelnik Paweł Gawroński i Julian Jodłowski – obaj
z wydziału spraw komunalnych)
czy ZUK (Dariusz Marczak). Najwięcej na temat planowej przebudowy kanału mówił autor projektu
i wykonawca operatu wodno-prawnego, mgr inż. Krzysztof Korniluk.
Najpierw, przez trzy godziny
cała grupa oglądała kanał i najważniejsze jego punkty, a także jego
planowany nowy przebieg. Później, już w węższym gronie, zainteresowani spotkali się w sali konferencyjnej starostwa, aby spisać
wnioski z obserwacji.
Projektant Krzysztof Korniluk
zapewnia, że przebudowa ta nie
zmieni zasadniczych parametrów

Wtejchwilikanałjest
niecozamulony,
abrzegiidnoczęściowo
porośniętejest
roślinnością,mimoto
wodaprzepływa.Tym
bardziejpłynąćbędzie
pooczyszczeniu,do
jakiegodojdzieprzy
przebudowieodcinka.

ToMasZMaTusiaK

tomasZ
matusiak

Planowany przebieg kanałuwzbudzałemocje.

Częścią spotkania była inspekcjawterenie.

kanału, takich jak szerokość czy
głębokość. Przede wszystkim nie
zmieni w niczym ilości dostarczanych do kanału opadów. Wyjaśnił,
że nieporozumieniem jest dość
często pojawiające się w pismach
od mieszkańców i właścicieli okolicznych terenów sformułowanie
o „wyłożeniu kanału płytami betonowymi”. W rzeczywistości
projekt zakłada użycie płyt ażurowych na planowanych do wykonania 4 zakrętach (na odcinku ok. 1520 metrów), płyty ażurowe mają
zaś tę właściwość, iż swobodnie
przepuszczają wodę. Zaznaczył,
że jeżeli do tej pory dochodziło do
podtopień w okolicy, to z powodu
niedrożności kanalizacji deszczowej lub błędów projektowych i wykonawczych takiej kanalizacji na
terenie podmiotów, które obserwowały takie zjawiska. Powodem tych
problemów nie był kanał Kostka,

który mimo obecnego zamulenia,
nie wylewał. Kilka razy podkreślał,
że planowane prace mogą jedynie
poprawić, a nie pogorszyć sytuację
sąsiednich terenów
Mieszkańcy chcieliby wiedzieć
jakie będzie ryzyko wylewania kanału po zmianie jego biegu. Inż.
Korniluk mówił, że 100% gwarancji nie można dać nigdzie na świecie, ale tylko trudny do wyobrażenia kataklizm mógłby sprawić, że
woda z kanału rozleje się na sąsiednie działki. W tej chwili kanał jest nieco zamulony, a brzegi i
dno częściowo porośnięte jest roślinnością, mimo to woda przepływa. Tym bardziej płynąć będzie po
oczyszczeniu, do jakiego dojdzie
przy przebudowie odcinka. Mieszkańcy okolicy domagają się, aby w
pozwoleniu wodno-prawnym, jeśli
zostanie ono wydane, nałożono na
Agros obowiązek utrzymywania

kanału na swoim terenie w dobrym
stanie i regularnego czyszczenia.
Przedstawiciele starostwa wyjaśniali, że we wszystkich wydawanych przez nich pozwoleniach w
ostatnich latach są takie zapisy,
można je uznać za standardowe.
Paweł Gawroński z Urzędu
Miejskiego dodał, że obecnie kanał jest w 50% oczyszczany przez
Urząd Miejski w Łowiczu (prace
właśnie trwają, zakończą się prawdopodobnie z końcem października), w pozostałej części przez
podmioty, które mają pozwolenia
na zrzucanie do niego odpadów
deszczowych.
Podczas spotkania w starostwie,
reprezentujący Agros Nova prawnik Jakub Sznajder zaprezentował
opracowane w 2015 roku fragmenty ogólnokrajowych map zagrożenia powodziowego dla terenów w
ogół kanału Kostka. Wynika z nich,
że nie są one zagrożone ani wodami „100-letnimi”, ani „500-letnimi” (czyli takimi jakich prawdopodobieństwo pojawienia się wynosi
raz na 100 i raz na 500 lat).
Nie wszystkich uczestników
spotkania te argumenty przekonują. Marian Świech, który formalnie nie jest stroną postępowania, ale
reprezentował dużą grupę zaniepokojonych mieszkańców, wnioskował o powołanie niezależnych
biegłych, którzy jeszcze raz przeanalizowaliby sytuację. Starostwo
jednak nie ma ku temu uprawnień,
a poza tym zatwierdzony przez
specjalistów operat wodno-prawny jest w postępowaniach administracyjnych i sądowych traktowany
właśnie jako opinia biegłych. Strony postępowania składały kolejne
pisma z pytaniami, które będą mu-

siały zostać uzwględnione w postępowaniu. – Wielokrotnie na spotkaniu było powtarzane, że ilość
wód odprowadzanych do kanału się nie zmieni – pisze do naszej
redakcji jeden z uczestników spotkania, prosząc o anonimowość. –
Wcześniej działki Agros były w całości wybetonowane pod parkingi,
a teraz woda będzie spływała z dachów. Czy to to samo? Dowodów
na minięcie się z prawdą nie trzeba
daleko szukać, gdyż już na stronie z
mapami Łowicza widać, że działka
wcześniej była gruntowa/zielona.
W kilku kwestiach udało się jednak wypracować porozumienie.
Mieszkańcy poprosili przedstawicieli Agrosu o przesunięcie brzegu kanału o 1 metr tak aby znajdował się 3 metry od granicy działek
przy ulicy Powstańców 1863 r. (będzie tam też pas zieleni). Na propozycję dyrektor Panek przystał, chociaż Krzysztof Korniluk stwierdził,
że nie będzie to miało żadnego znaczenia. Sprzęt do konserwacji i tak
będzie wjeżdżał od strony zakładu.
W Starostwie Powiatowym w
Łowiczu, póki co, nie stwierdzono żadnych uchybień ze strony inwestora, w złożonych przez wnioskodawcę dokumentach wszystko
się zgadza. Żadnych zastrzeżeń
nie składał też ZUK. Należy więc
czekać na rozstrzygnięcie postępowania, a jeżeli ktoś z uczestników postępowania nie będzie nim
usatysfakcjonowany, będzie miał
prawdo do odwołania się, za pośrednictwem starosty, do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Mało prawdopodobne, aby miało to zagrozić realizacji
inwestycji Maspexu, ale mogłoby
ją odwlec w czasie. 
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Policja ostrzega|oniebezpieczeństwachwyjazdówzarobkowych

Holenderska policjantka mówiła jak
można zostać wykorzystanym za granicą
Myślisz, że jedziesz do dobrze płatnej pracy za granicę, dorobisz się, wrócisz i będziesz
żyć lepiej. Uważaj, bo może spotkać cię wyzysk, na którym dobrze zarobi tylko
Twój pracodawca i pośrednik, a Ty, miast zgłosić się z tym na policję, będziesz się
wstydził przyznać, że padłeś ofiarą przestępstwa. O tym, że przed wyjazdem warto
wszystko sprawdzić dwa razy, a jeśli mimo to stało się współczesnym niewolnikiem,
trzeba alarmować, mówiła w ubiegłym tygodniu w Nagawkach Irena de Ruig.

lila.staszewska@lowiczanin.info

Specjalizująca się w zagadnieniach migracji zarobkowej holenderska policjantka była gościem
bardzo ciekawej konferencji, którą
KPP Brzeziny zorganizowała 11
października w Centrum Folkloru
Polskiego w Nagawkach w gminie
Dmosin.
Spotkanie odbyło się w ramach
projektu „Twoje bezpieczeństwo
– nasza sprawa – praca w Holandii”. Realizowane od 4 lat przedsięwzięcie to efekt współpracy polskiej
i holenderskiej policji. W województwie łódzkim była to trzecia
sesja projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i holenderskiej policji, którym jednocześnie
objęto województwa: wielkopolskie, łódzkie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie.
Do Nagawek przyjechali głównie policjanci, ale też pracownicy
urzędu pracy i ośrodków pomocy
społecznej z powiatu brzezińskiego, którzy na co dzień mogą mieć
kontakt z osobami planującymi
wyjazd do pracy za granicą.
Mówiąca równie płynnie po polsku co po holendersku Irena De
Riug jest policjantką od 17 lat. Jak
podkreślała podkom. Katarzyna
Świątek z Komendy Głównej Policji, w Łodzi była już nie raz, więc
policjantom i pracownikom instytucji zajmujących się zagadnieniami
migracji zarobkowej jest już dobrze
znana i przez nich ceniona, ponieważ to, co mówi, pochodzi bezpośrednio z obszaru jej pracy, kontroli
i rozmów z wyzyskiwanymi pracownikami.
to zwykły handel
ludźmi
Irena de Ruig nazywa rzeczy po
imieniu. Mówi, że organizowanie
niewolniczej pracy z dala od kraReKLaMa

Przedstawiła
zagrożenia,począwszy
odmechanizmów
działanianieuczciwych
pośredników,poprzez
wyzyskuskuteczniany
namiejscuprzez
pracodawców,
askończywszy
namożliwościach
prawnychobronyprzed
tegotypuprocederem.
Irena de Ruig przyznała jednocześnie, że policyjne statystyki
mówią jedynie o ok. 1.500 potencjalnych ofiarach handlu ludźmi
w Holandii rocznie, co wskazuje
na to, że wiele osób się do tego nie
przyznaje, albo rezygnuje na etapie prowadzenia śledztwa. Irena
de Ruig nie ukrywała, że policja
ma problem, ponieważ ludzie nie
chcą do niej przychodzić z tym, co
im się przytrafiło. Wstyd i ambicja nie pozwalają im się przyznać
po powrocie, że było bardzo źle.
Jeśli pochodzi się z małego środowiska, gdzie wszyscy się znają, gdzie wszyscy wiedzą, że wy-

jechałem, gdzie wyjechało wielu
innych, wrócili i wystawili sobie
dom, kupili dom, to jak się w takim
środowisku przyznać, że mnie się
nie udało...?
Inna rzecz, to świadomość.
– Osoby, które temu procederowi podlegają, często w ogóle nie
zdają sobie z tego sprawy, ponieważ wyjechały z założeniem, że
zarobią i, jak sobie porównują co
by zarobiły w Polsce albo na przykład Ukraińcy na Ukrainie, to im
wychodzi, że ciągle zarabiają „kokosy”. Wydaje im się tylko, że
mają pecha, ponieważ nie zarobili tak dobrze jak ci inni, którzy
wrócili do kraju bardzo bogaci.
Ciągle mają przeświadczenie, że
są w lepszej sytuacji niż pracując
w kraju – mówiła Irena de Ruig.
Holenderska policjantka mówiła
o tym, na co uczulać i o czym informować potencjalnych migrantów zarobkowych w kontekście
przymusowej pracy i handlu ludźmi (patrz ramka). Przedstawiła zagrożenia, z jakimi mogą spotkać
się osoby wybierające się do pracy

Poza Holandią może
być tak samo
Irena de Ruig mówiła głównie o swoim obszarze pracy, czyli
o Holandii, podkreślając jednak, że
wszystkie echa, które do niej docierają, wszystkie rozmowy z kolegami czy osobami, które były

w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, wskazują, że ten proceder powtarza się wszędzie. Może mieć
trochę inne niuanse, ze względu
na to, że przepisy prawa pracy są
inne, ale w wielu sprawach sprowadza się do tego samego. – Wczoraj na spotkaniu z pracownikami
jednego z urzędów, kiedy opowiadałam to, co dziś, w pewnym momencie jedna z pań zaczęła mówić,
że ona nie była nigdy w Holandii,
ale była za to w Niemczech i tam
jest dokładnie to samo – mówiła
Irena de Ruig.
W Polsce nie jest lepiej. – Po
tych wszystkich 71 sesjach, wizy-

irenadeRiugcelowopodczas
spotkańwPolsceprzechodzi
płynniezjęzykaholenderskiego
naangielskiidopieronapolski,
poto,bypokazać,jakichproblemów
wkomunikacjipracownikpracodawcaczyoszukany
pracownik–instytucjepomocowe
nastręczanieumiejętność
porozumiewaniasięjęzykiem
obowiązującymwkraju,
doktóregosięwyjeżdża.
Potrzecie,nieznajomość prawa
pracy obowiązującego
w docelowym kraju.Wyjeżdżający
nastawiająsięnaciężkąpracę
wrolnictwie,aleniewiedzą,że
wholandiimożnapracować
legalniedo60godzintygodniowo.
sązmuszanidopracypo16-19
godzin,nacosięgodzą,ponieważ

wyobrażająsobie,żewięcejzarobią.
Tosięjednakniedzieje,ponieważ
wówczasniemamowyani
onadgodzinach,ani
ostawkachweekendowych.
Ztymwiążesiętakżezagadnienie
przerwregulowanerównież
przezprawo.–Jeślijapracuję
więcejniżte12godzin,anawet
równo12godzin,tojużmisię
zdążyłozdarzyć,żejakwróciłam
następnegodniadopracyogodz.
7.30,adojeżdżam100km,wzwiązku
zczymmusiałamwyjechaćpogodz.
6.00,tomójszef,którywieileczasu
muszęspędzićwpodróży,odesłał
mniedodomu,mówiąc„Tymasz
terazprawodo11godzinprzerwy”
–objaśnianaswoimprzykładzie
irenaRuig.
Poczwarte,niebezpieczne

warunki pracy.holendrzyniechcą
wykonywaćpracyprzyazbeście,
aponieważwichkrajuduży
odsetekbudownictwabazował
właśnienatymmateriale,wzwiązku
ztymjesttoterazburzone,ado
pracyzatrudniająludzizzewnątrz.
uczciwypracodawcazatroszczy
sięoodzieżochronną,maski,
rękawice,natomiastnieuczciwy
mówipracownikowi:„Kupsobie
sam”.Pozatym,ludzienieznający
języka,niepotrafiącyzapoznać
sięzinstrukcjąbhPczyobsługi
danegourządzenia,częstoulegają
wypadkom.Wkonsekwencji
sąodwożenidoPolski,bez
informowaniainspekcjipracy
owypadkuibezinformacjiotym,
wjakisposóbmogąwystąpić
oodszkodowanie. ljs

LiLiaNNaJóŹWiaK-sTasZeWsKa

lilianna jóźwiak
-stasZewska

ju zamieszkania osób, które poszukują lepszego zarobku, to nic
innego jak handel ludźmi. Natomiast handel ludźmi to trzecie po
broni i narkotykach najbardziej
intratne przestępstwo na świecie.
Powołując się na The Global Slavery Index, opierającej swoje dane
na bezpośrednich rozmowach
z ludźmi, przedstawicielka holenderskiej policji przytoczyła liczbę
1,2 mln potencjalnych ofiar tego
procederu w Europie rocznie,
a w samej Holandii – 17,5 tys.
osób rocznie.

tach w Polsce, rozmowach z kolegami, ale i zwykłymi ludźmi,
śmiem twierdzić, że jest problem,
który wyraźnie zaznacza się również w Polsce. Macie coraz więcej migrantów zarobkowych,
głównie z Ukrainy, ale też słyszałam o Wietnamczykach i Kubańczykach. Są to grupy narażone
na takie same problemy jak Polacy, którzy przyjeżdżają do Holandii – powiedziała Irena de Riug.
Wracając jednak do Holandii
i problemu Polaków w tym kraju, to praca profilaktyczna wcale
nie jest łatwa. – Staramy się dotrzeć do ludzi, żeby im powiedzieć
o tym, co im się należy, ale ich
to jakoś nie interesuje, a później
mają te kłopoty. Niemniej jednak
mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się uświadomić ludziom to, że muszą myśleć o tym,
że wyjeżdżając do pracy mają
swoje prawa – podkreślała Irena
de Ruig.
Czy takie spotkania przynoszą
rezultaty? – Po spotkaniach, jakie odbywają się w województwie
łódzkim, na które zapraszamy nie
tylko policjantów, urzędników, ale
przede wszystkim młodych ludzi,
osoby bezrobotne, mamy odczucie, że z tym, co do nich mówimy, rzeczywiście trafiamy w punkt
– powiedziała na spotkaniu podkom. Katarzyna Świątek. 

irena de Ruig zholenderskiejpolicjidoskonalemówipopolsku.

w Holandii, począwszy od mechanizmów działania nieuczciwych
pośredników, poprzez wyzysk
uskuteczniany na miejscu przez
pracodawców, a skończywszy
na możliwościach prawnych obrony przed tego typu procederem. To
nie jest tylko problem Holandii.

sygnały ostrZegawcZe
Zinformacji,jakieprzekazałairena
deRuig,wynika,żedopracyna
terenieuniieuropejskiejwyjeżdża
pozakończeniunauki13%,
azogółuwyjeżdżającychtaki
samodsetektrafiadoholandii.
Zkoleiztych13%,którewyjeżdżają
doholandii,4%stajesięofiarami
handluludźmi.Conatowpływa?
otoniektórezpodawanychprzez
irenędoRuigprzykładów.
Popierwsze,zbytnia wiara
w uczciwość ogłoszeń
internetowych,bazującychczęsto
tylkoiwyłącznienatelefonie
kontaktowymniedocelowego
pracodawcyczyfirmy,któraoferuje
pracę,aleosobypełniącejjedynie
rolępośrednikawdostarczaniu
pracownikównamiejsce.
Podrugie,brak znajomości języka.
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Aktualności
Kładka i jesienne liście

Spraw rangi zarówno ogólnopolskiej, jak i lokalnej, które należałoby poruszyć, jest tak wiele,
że czasem trudno się zdecydować, od czego zacząć. Tym razem dam sobie jednak spokój
z polityką czy obłudnymi i jątrzącymi mediami w rodzaju
TVN-u czy Newsweeka. Rozpocznę natomiast od podziękowań dla władz Łowicza (byłych
i obecnych) za to, że nie powołały (i, miejmy nadzieję, nie powołają) straży miejskiej. Te podziękowania mają charakter nieco
przyziemny, bowiem wiążą się ze
spadającymi o tej porze roku liśćmi z drzew. Latem takie rosnące przy miejskich ulicach drzewa
dają swoimi gęstymi koronami
przyjemny chłód, produkują też
tak potrzebny tlen, zaś jesienią liście najpierw przepięknie się wybarwiają, a potem zwyczajnie
spadają. Na ulice i chodniki, których sprzątanie, czy to z liści właśnie, czy zimą ze śniegu, należy
do właścicieli posesji.
Do tej konstatacji zainspirował mnie krótki materiał we
wtorkowych porannych Wiadomościach w TVP1. Pokazano
w nim najpierw starszą panią,
która przed swoim, nie mniej leciwym niż ona sama, domem
zmagała się z nadmiarem liści.
Po chwili kamera zaprezentowała telewidzom dwóch wypasionych byczków ze straży miejskiej, którzy obchodzili miasto
sprawdzając właścicieli posesji
z obowiązku sprzątania, a tych,
którzy za prawami przyrody nie
nadążają, częstując mandatami.
Więc należy władzom Łowicza
ReKLaMa

w imieniu właścicieli posesji podziękować za to, że łowiczanie
nie muszą się zmagać z działaniami miejskich strażników, czego doświadczają mieszkańcy innych miast. Choćby sąsiednich
Skierniewic, gdzie takich właśnie
młodych dżentelmenów, którzy
przydaliby się na niejednej budowie do mieszania betonu, zatrudnia tamtejszy pan „prezydent”,
a ci mają na siebie, a może
i urzędników, zarobić nakładanymi na ludność mandatami.
A teraz nieco retrospekcji. Na
początku lat sześćdziesiątych,
ubiegłego oczywiście wieku, kiedy
jako nastolatek dojeżdżałem pociągiem do stacji Łowicz Główny, żeby następnie maszerować
na drugi koniec miasta, do LO
im. Chełmońskiego, na łowickim
dworcu przeprowadzono dwie
inwestycje. Przewijały się wtedy
przez niego setki ludzi, zarówno młodzieży pobierającej nauki
w średnich szkołach, jak i dorosłych pracujących w Łowiczu,
a podmiejskie pociągi (zawsze
trzy tzw. jednostki) w godzinach
szczytu były mocno zatłoczone.
O prywatnych samochodach nikt
wtedy nie marzył, zaś autobusy
PKS-u (ponad miarę zatłoczone)
jeździły tylko do tych miejscowości, z których do stacji kolejowych
było naprawdę daleko. Bielaw,
Kiernozi, Kocierzewa czy Łyszkowic. Ale już nie np. do Gągolina.
Pierwszą ówczesną inwestycją było dobudowanie dworcowego piętra z przeznaczeniem
na dodatkową poczekalnię i bar
samoobsługowy. Drugą - kładka
nad peronami. Wcześniej trze-

ba było przechodzić po torach,
co oczywiście bywało bardzo niebezpieczne. Więc powstająca na
moich oczach kładka, choć była,
szczególnie dla osób starszych
bądź obarczonych sporym bagażem, pewnym utrudnieniem, to
bez wątpienia zwiększała bezpieczeństwo. Owa kładka miała być rozwiązaniem tymczasowym. Istnieć dopóty, dopóki nie
powstanie przejście podziemne.
Ale jak to u nas najczęściej bywa,
rozwiązania tymczasowe mają
charakter niezwykle trwały, więc
kładka istniała aż do teraz. Ponad pół wieku.
Była ta kładka świadkiem wielu wydarzeń, z których najbardziej tragiczne w skutkach miało miejsce właśnie na początku
lat 60., ale dokładną datę trudno
ustalić, bo wtedy o katastrofach
władza pozwalała pisać tylko w
niektórych, trudnych do ukrycia
przypadkach. Wczesnym rankiem jesiennego, jak teraz dnia,
pociąg towarowy najechał na stojący przy drugim peronie podmiejski, który kilka minut wcześniej przyjechał ze Skierniewic.
Zginęło kilka osób (obsługa).
Na szczęście pasażerowie zdążyli opuścić peron, który został,
jak po jakiejś bombie, całkowicie zdewastowany. Nie mówiąc
o zmiażdżonym podmiejskim.
Tragedia byłaby wprost gigantyczna, gdyby express zdążający do Poznania kilka sekund się
spóźnił. Ale i tak hekatomba była
niewyobrażalna. Gdy mój pociąg
przyjechał spóźniony do Łowicza
trudno było uwierzyć w to, co się
wydarzyło. 

Łowicz|Niewszyscymieszkańcysązadowolenizwykonania

Zabrakło kostki czy chęci?
Niektórzy mieszkańcy
bloków ze wspólnoty
Arkadia (dawne bloki
kolejowe) przy
ul. Żwirki i Wigury
w Łowiczu
nie są zadowoleni
z zakresu wykonanych
robót w ramach
budowy chodników
wzdłuż tej ulicy.

– Niby ładnie jest, ale nie zrobili nam kostki wzdłuż parkingu
i jest taka nieładna „plomba” ze
starych płyt betonowych, a do tego
to przejście dla pieszych namalowane na wprost jednej z bram...
– narzeka szef wspólnoty mieszkaniowej Bogdan Kępka.
Nowy chodnik z betonowej
kostki prezentuje się dobrze, natomiast na odcinku około 25 metrów
– wzdłuż parkingu przypisanego
do posesji wspólnoty mieszkaniowej – kostki rzeczywiście nie
ma. Pozostawione zostały betonowe płyty, które nie są w bardzo
złym stanie, ale urody miejscu nie
dodają.
– Przecież to wygląda paskudnie. Myślałem, że to będzie zrobione. Podczas robót składowali w tym miejscu materiały,
zajmując nasze miejsca parkingowe
– złości się Kępka. Zapowiada ponadto, że skoro wspólnota została
tak – jego zdaniem – źle potraktowana, to będzie rozważał wystąpienie do ratusza, na którego zlecenie wykonywane były roboty,
z roszczeniem o zapłatę za czasowe zajęcie wspólnotowego parkingu paletami z kostką.

MaRCiNKuChaRsKi

KRóTKO i NA TeMAT|feLieToNNieZaLeżNy
KRZysZTofMiKLas

Wydział inwestycji i Remontów ma rozważyć czywtymmiejscuteż
będzieułożonabetonowakostka.

Szef wspólnoty ma nie tylko
takie uwagi. – Wychodzę z założenia, że jak coś robić, to porządnie, a tymczasem podczas robót
na przykład nie wymieniono
wszędzie krawężników – mówi.
Rzeczywiście zostały stare.
– Nie wymienialiśmy krawężników w ramach tych robót,
to była robota polegająca tylko
na budowie chodnika. Gdyby
chcieć wymienić wzdłuż tej ulicy krawężniki, trzeba by naruszyć
asfalt i znacznie zwiększyłby się
koszt tej inwestycji – powiedział
nam naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Grzegorz Pełka.
Tłumaczy, że roboty miały taki
zakres ze względu na chęć ograniczenia kosztów. – Dodatkowo
wykonany został np. zjazd na teren przy budynkach w części należący do miasta i wspólnoty. To też
był jakiś koszt, a gdzieś tę przysłowiową kreskę kończącą inwesty-

cję muszę postawić – mówi naczelnik Pełka.
Bogdan Kępka wskazuje też
na niewłaściwe, jego zdaniem,
wyznaczenie pasów przejścia dla
pieszych. Zostały one namalowane na wprost jednej z bram prowadzących na ich posesję. Brama ta
jest co prawda dużo rzadziej wykorzystywana przez kierowców,
wjeżdżających na parking i w pobliże stojących przy budynkach
garaży, ale szef wspólnoty nie wyklucza, że w przyszłości może się
to zmienić. – Wtedy wjazd będzie
po przejściu dla pieszych? – stawia retoryczne pytanie. – Przecież
to będzie niezgodne z przepisami
– dodaje.
– Muszę to jeszcze raz zobaczyć, ale z tego, co pamiętam, to
ta brama nie jest obecnie wykorzystywana. Przyjrzę się sprawie
– powiedział nam naczelnik Pełka.
mak
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Łukasz Kazłowski, z wykształcenia fizyk automatyk, pracował
w swoim życiu w szkolnictwie,
administracji i przemyśle, a w latach 1990-1991 był burmistrzem
Łowicza. Jak przyznaje, zgromadzone doświadczenie życiowe
z różnych dziedzin wykorzystuje
w pracy mediatora. Uprawnienia
zrobił w 1999 roku, podczas gdy
prawne uregulowanie prowadzenia mediacji pojawiło się w polskim ustawodawstwie zaledwie
rok wcześniej. Jak łatwo policzyć,
prowadzeniem mediacji zajmuje się już od 18 lat. W tym czasie
przeprowadził ok. 450 postępowań mediacyjnych, a 90% doprowadził do ugody.
Jak mówi, pewnie jeszcze więcej z nich mogłoby się zakończyć
porozumieniem, ale bywa, że rozmowy z członkami rodziny mogą
zniweczyć wszystkie ustalenia powzięte podczas mediacji. W okolicy jest jedynym mediatorem, dlatego trafiają do niego sprawy nie
tylko z Łowicza, ale też m.in. ze
Skierniewic i Łęczycy.

ŁukaszKazłowski
prowadzeniem
mediacjizajmujesię
jużod18lat.Wtym
czasieprzeprowadził
ok.450postępowań
mediacyjnych,a90%
doprowadziłdougody.
ReKLaMa

aGNiesZKaaNTosieWiCZ

W czasie trwającego od 16 do 20 października Tygodnia Mediacji
ministerstwo po raz kolejny promowało ideę pozasądowego rozwiązywania
sporów. O tym, jakie sprawy najczęściej trafiają do mediacji, rozmawiamy
z Łukaszem Kazłowskim, który przeprowadził ich już ok. 450.

Łukasz Kazłowskiprzeprowadziłok.450mediacji,a90%znich
doprowadziłdougody.

O swoich doświadczeniach
z pracy mediatora opowiadał nam
przed rokiem. Pytamy zatem,
co zmieniło się od tego czasu.
– W ostatnim roku tych mediacji
było mniej – przyznaje. – Pojawiły się jednak sprawy, które mają
związek z wprowadzeniem świadczenia 500+. Nie są to sprawy idealnie mediacyjne, bo przychodzą do mnie osoby, które nie są
w konflikcie – dodaje. Jak wyjaśnia, chodzi o ustalenie alimentów
lub opieki nad dzieckiem. Uzgodnienie tych kwestii jest niezbędne
do wypłacenia świadczenia 500+.
Sprawy takie kończą się zwykle
na 1 lub 2 spotkaniach. Ugoda
wypracowana przez strony jest zatwierdzana przez sąd na posiedze-

niu niejawnym, czyli bez konieczności przeprowadzania rozprawy,
wzywania stron i świadków.
Podaje też przykład rodziców,
którzy mieli wspólne dziecko,
ale rozstali się i mieli już po jednym dziecku ze swoimi nowymi partnerami. Mieszkali jednak
na tym samym osiedlu i doskonale radzili sobie z opieką nad
wspólnym dzieckiem, czyli sprawowali tzw. opiekę naprzemienną.
– Tak naprawdę wszystko już mieli ustalone, trzeba było to tylko spisać – mówi nam mediator.
metoda, która
nie ma wad
Mediacje można podzielić na
kilka grup, a są nimi m.in. media-

cje karne, cywilne, gospodarcze,
dotyczące prawa pracy czy konfliktów granicznych. Mediator
przyznaje, że najczęściej przydarzają mu się mediacje w sprawach karnych, dotyczące przestępstw, w których jest sprawca
i ofiara. Może w nich chodzić np.
o zadośćuczynienie krzywdy.
Czasami takie sprawy bywają bardzo trudne, gdyż ofiary
mogą mieć obawy przed ponownym spotkaniem swojego oprawcy. Bywa, że prowadzi się je
w sposób pośredni, co polega na
tym, że mediator spotyka się raz
z jedną, raz z drugą stroną, próbując pogodzić ich interesy. Bywa,
że spotyka się też z osadzonymi w zakładzie karnym, którzy
poza odsiadywanymi wyrokami
mają jeszcze inne „niezałatwione” sprawy na wolności.
Mediator uważa, że w naszym
kraju mediacje nadal są mało
spopularyzowane, co może wynikać z niewiedzy. Tymczasem
on sam uważa, że ta metoda właściwie nie ma wad.
Wśród korzyści płynących
z pozasądowego rozwiązania
sporów mediator wymienia:
skrócenie czasu postępowania,
bez konieczności prowadzenia
mozolnych postępowań w sądzie, odciążenie Skarbu Państwa,
oszczędność stresu związanego
z uczestnictwem w rozprawach,
a dodatkowo zaangażowanie ich
w pertraktacje warunków ugody.
Taka ugoda jest łatwiejsza do zaakceptowania, gdyż zostaje wypracowana na drodze wzajemnych ustępstw.
aa
Łukasz Kazłowski jest mediatorem stałym wpisanym na listę
mediatorów w sprawach karnych i cywilnych Sądu Okręgowego w Łodzi. Można się z nim
kontaktować pod numerem tel.
880-651-700.

ZsPNR3

Mediacje a 500+

RZUT OKieM|MŁoDZieńCZaKReW

18 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Łowiczu PolskiCzerwonyKrzyżprzeprowadziłjednązczterech
zaplanowanychnatenrokszkolnyakcjihonorowegokrwiodawstwapod
hasłem„Podzielsiękropląkrwi”(nazdjęciu).Niejesttojedynaszkoła
naterenieŁowicza,wktórejuczniowiemogąhonorowooddawaćkrew.
ZbiórkisąteżcojakiśczasorganizowanewiiLo,ostatnio4października,
kiedyto16uczniówoddało17,550litrówkrwi.tm

Łowicz |osP

O korytarzu ratunkowym
na wozach bojowych
Na dwóch wozach bojowych
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łowiczu naklejone zostały ciekawe grafiki prezentujące prawidłowy sposób tworzenia
„korytarza ratunkowego” dla interweniujących służb.
Grafiki znajdują się na roletach
z tyłu samochodów.
OSP w taki sposób chce przypominać kierowcom jak należy zachować się słysząc sygnał
alarmowy samochodu którejkolwiek ze służb ratunkowych dojeżdżających do zdarzenia. Widząc
w lusterku wstecznym samochód służb jadący alarmowo
– „na bombach” – należy zjechać
do zewnętrznej krawędzi jezdni,
tworząc wspomniany korytarz ratunkowy.
mak

MaRCiNKuChaRsKi

Tydzień Mediacji |Zczymprzychodzimydomediatora?
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„Korytarz ratunkowy”najednym
zsamochodówosPwŁowiczu.
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Łowicz |Programerasmus+

Szkoły w międzynarodowych
wymianach
Uczniowie Łowickiego
Centrum Kształcenia
Ustawicznego przy
ul. Ułańskiej w Łowiczu
znów będą mogli rozwijać
swoje umiejętności
na zagranicznych stażach.
Dotyczy to także zainteresowanych absolwentów szkoły.
Z możliwości, jakie daje międzynarodowy program Erasmus+,

skorzystają też uczniowie szkół
pijarskich. Ze staży z ŁCKU
mogą skorzystać uczniowie i absolwenci kierunków: technik
masażysta, technik farmaceutyczny i technik usług kosmetycznych, którzy w szkole pomyślnie
przejdą kwalifikacje. Grupa 25
uczniów i absolwentów w marcu
pojedzie do Plymouth w Wielkiej
Brytanii na staże w ośrodkach
szkoleniowych i zakładach pracy.
Można powiedzieć, że są to miej-

sca sprawdzone przez ŁCKU, ponieważ poprzedni beneficjenci
programu Erasmus+ z tej szkoły
również byli w Plymouth. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla łowickiej szkoły wynosi 226 754,45 zł, umowa została
podpisana 29 września.
Inną formę będzie miał udział
w programie Pijarskiego LO
w Łowiczu, który realizuje program ,,Crossing borders with modern media and drama”, koordynowany przez anglistki Agnieszkę
Bochniak i Emilię Wolską. Partnerami łowickiej placówki będą
szkoły średnie z Fiumiciono we
Włoszech, Patarlagele w Rumu-

nii oraz Kazanłyku (Kazanlak)
w Bułgarii.
Głównym punktem projektu
będą cztery spotkania warsztatowe w latach 2018-2019, w których
weźmie udział łącznie 18 uczniów
z obecnych klas pierwszych Pijarskiego LO oraz ich zagraniczni rówieśnicy.
Pijarskie Liceum jest gospodarzem pierwszego spotkania, które
będzie miało miejsce już w lutym.
Kolejne zaplanowane są na maj
w Bułgarii, październik w Rumunii oraz maj 2019 we Włoszech.
W tym tygodniu w Łowiczu spotkają się nauczyciele – koordynatorzy projektu.
tm

RZUT OKieM |DZieńNauCZyCieLa

ToMasZMaTusiaK
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W Przedszkolu nr 3 w Łowiczy Święto edukacji Narodowej
obchodzono16października.ZtejokazjidziecizgrupViVi
przygotowałydlawszystkichpracownikówplacówkiprogramartystyczny
zpiosenkamiiwierszykami.Wimieniuwszystkichrodzicówpodziękowania
iżyczeniazłożyłaprzewodniczącaradyKarolinaPapuga.tm

RZUT OKieM|MięDZysZKoLNybiWaK Zduńska Dąbrowa |DzieńPapieski

Spotkanie z biskupem i spływ kajakowy

6 i 7 października SP nr 4 w Łowiczu organizowała międzyszkolny
biwak dla uczniów klas V i Vi, doudziałuwktórymzaprosiładzieci
zzaprzyjaźnionejszkoływKocierzewie.Pierwszegodniauczestnicy
wzięliudziałm.in.wgrzeterenowejpn.„historianapomnikachpamięci
narodowej”.NazajutrzspotkalisięzJackiemRutkowskim,który
opowiedziałimoeksponatachMuzeumGuzików.odwiedziliteżmało
imznanedotychczasMuzeumDiecezjalnewkatedralnejwieży.biwak
zakończyłsięwręczeniemcertyfikatówdlawszystkichuczestników.
ZacałośćodpowiadałynauczycielkiannaŚniegułaibeataKucińska.aa
ReKLaMa

Było to związane z wizytą biskupa seniora Józefa Zawitkowskiego, który odwiedził szkołę.
Powitała go uroczyście wicedyrektor Zofia Rosa, a potem młodzież
w montażu muzyczno-słownym
przedstawiła tematykę tegorocznego Dnia Papieskiego, obchodzonego pod hasłem „Idźmy naprzód
z nadzieją”.
Biskup Józef Zawitkowski,
w charakterystyczny dla siebie sposób, odnosząc się do ówczesnych
sytuacji polskiego narodu, przedstawił najważniejsze momenty
z życia Karola Wojtyły, zwracając szczególną uwagę na moment
jego wyboru na Stolicę Piotrową.

ZsCKRWZDuńsKieJDąbRoWie

sPNR4WŁoWiCZu

Obchody Dnia Papieskiego
w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego
w Zduńskiej Dąbrowie odbyły
się 16 października – tydzień
później niż tegoroczny Dzień
Papieski w całej Polsce
(8 października).

Biskup Józef Zawitkowski z Zofią Rosą(pośrodku)–wicedyrektorszkołyorazuczniamiipracownikamiszkoły
wZduńskiejDąbrowie.

Ponadto wspomniał o szczegółach
organizacyjnych łowickiego spotkania z papieżem podczas pielgrzymki 14 czerwca 1999 r. Wypowiedziane słowa biskupa młodzież
przyjęła w wielkim zasłuchaniu.
Następnie odmówiono wspólnie

modlitwę „Anioł Pański” i odśpiewano „Barkę”, po czym gość
wpisał się do kroniki szkolnej.
W drugiej części obchodów Dnia
Papieskiego uczniowie pod opieką
nauczycieli Jakuba Gajewskiego
i Aleksandra Frankiewicza, uczest-

niczyli w III Spływie Papieskim po
Słudwi i Bzurze, który zakończył
się po południu w Łowiczu. Ostatnim akcentem wydarzeń tego dnia
było zapalenie zniczy i modlitwa
pod pomnikiem JP II na Starym
Rynku.
opr. mwk
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Łowicz|DzieńedukacjiwZsPnr2nablichu

W piątek, 13 października,
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 uroczystą akademią
w sali gimnastycznej uczczono
Dzień Edukacji Narodowej. Program nie ograniczył się wyłącznie
do wręczenia nagród i gratulacji.
Wśród zaproszonych gości, którzy wzięli udział w uroczystości
były władze powiatu łowickiego
oraz emerytowani dyrektorzy i wicedyrektorzy szkoły: Eugeniusz
Bobrowski, Stanisław Wielec
i Stanisław Olęcki. Społeczność
szkoły minutą ciszy uczciła pamięć nauczycieli placówki poległych w czasie II wojny światowej
oraz tych, którzy odeszli w późniejszych latach, a przedstawiciele uczniów złożyli kwiaty i znicze
pod tablicami pamiątkowymi.
Zgodnie ze zwyczajem częścią
uroczystości był konkurs wiedzy
o szkole, pytania w rozwiązywanym teście dotyczyły m.in. patrona placówki Tadeusza Kościuszki,

ZsPNR2NabLiChu

Ślubowanie klas pierwszych
i nagrody dla nauczycieli

Ślubowanie klas pierwszych byłojednymznajważniejszychelementów
NarodowegoDniaedukacjiobchodzonegowszkolenablichu.

jej historii i uczących w niej nauczycieli. Poprowadzili go uczniowie Roksana Miłowska, Krzysztof Kret oraz Karolina Myczka,
a wzięli w nim udział uczniowie
klas pierwszych, którzy przeszli eliminacje. Zwyciężyła klasa
Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, II miejsce zajęła
klasa „A” Technikum Logistycz-

ReKLaMa

Szybkie
sprawdzone
rozwiązania
pożyczkowe.

Fines Operator Bankowy ŁOWICZ
ul. Krakowska 18, tel. 46 895 18 59
e-mail: lowicz@operatorbankowy.pl
Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ pod numerem KRS 0000416708, NIP 585-141-25-21,
o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, opłaconym w pełni, działa poprzez swoich Autoryzowanych Partnerów jako pośrednik kredytowy banków: Alior Bank SA, Bank Pocztowy SA, Getin Noble Bank SA, Nest Bank
S.A., Plus Bank SA, TF Bank AB, Ferratum Bank p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, ING Bank Śląski S.A,
Raiffeisen Bank Polska SA oraz firm pożyczkowych: Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., InCredit
Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., Optima Sp z o.o., Provident Polska SA, TAKTO Finanse Sp. z o.o.,
SMS Kredyt Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Fundusz Mikro Sp. z o.o., Iwoca Poland Sp. z o.o.
oraz Pragma Faktoring S.A. W zakresie umów ze współpracującymi bankami i firmami pożyczkowymi Fines S.A.
jest umocowany do: przedstawiania oferty kredytowej/pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji
i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów
kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub wypłaty kwoty kredytu/
pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn braku spłaty kredytu/pożyczki. Stan na
dzień 27.04.2017 r.

nego, a III miejsce zajęła klasa
„B” tego samego technikum.
Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie na sztandar
szkoły przedstawicieli klas pierwszych, po którym dyrektor szkoły Maria Laska wręczyła nagrody
dla nauczycieli: nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty i List Gratulacyjny otrzymał Grzegorz Sło-

ma zaś nagrodę Zarządu Powiatu
Łowickiego otrzymali: Bogumiła
Rosa i Maria Laska. Oprócz tego
nagrody dyrektora szkoły odebrali nauczyciele: Maria Tataj, Olga
Kwapisz-Wojda, Paulina Drożdż,
Milena Wojda-Wróbel, Piotr
Żak, Donata Skierska, Magdalena Drobnik-Pudłowska, Katarzyna Charążka, Wojciech Białecki,
Mariusz Szewczyk, ks. Radosław
Sawicki, Edyta Kłak, Janusz Wróbel, Jakub Zaczkiewicz, Krystyna Wilanowska-Biełoszejew, Stanisław Pietrzak, Jarosław Dubiel,
Agnieszka Leśniewska, Katarzyna
Mańkowska, Jadwiga Studzińska
i Anna Kosmowska.
Nagrody dyrektora otrzymali również pracownicy administracji i obsługi: Magdalena Dąbrowska, Krzysztof Łukasik, Jan
Dutkiewicz, Agnieszka Kucińska,
Wioletta Grzegory, Sławomir Siewierski, Jolanta Dębska, Marek
Wielemborek, Emilia Kunikowska i Zofia Siekiera.
Akademię zakończył program
artystyczny przygotowany przez
klasę drugą technikum żywienia
i usług gastronomicznych. Na koniec całej uroczystości miał miejsce występ Zespołu Pieśni i Tańca
„Blichowiacy”.
tb
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RZUT OKieM |KoLoRoWesZasZŁyKi

PRZeDsZKoLeNR4„sŁoNeCZKo”WŁoWiCZu

www.lowiczanin.info

Pod hasłem „Smacznie – zdrowo – kolorowo” dziecizPrzedszkola
Nr4„słoneczko”wŁowiczurobiływponiedziałek,2października,
owocoweszaszłyki.Różnorodnośćowocóworazichswobodnywybór
wkomponowaniuowocowychprzekąsekrozbudziływdzieciachspore
zainteresowanie.Podsumowaniembyłanakonieczajęćwspólna
degustacja.opr. mak
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Łowicz|DzieńedukacjiNarodowejwPijarskichszkołachKrólowejPokoju

W tym dniu tradycyjne role się
odwracają – to uczniowie mogą
ocenić pracę i postawę swoich nauczycieli, rozdając w demokratycznym głosowaniu nagrody „Złotych
jabłek” – przy czym są one przyznawane w kilku różnych dziedzinach, nazwanych w sposób zabawny i nawiązujący do postaci
z literatury i bajek. Podczas gali
zorganizowanej 13 października
specjalną nagrodę im. św. Józefa
Kalasancjusza otrzymali kierujący szkołą – rektor o. Marian Galas, dyrektor Przemysław Jabłoński
i wicedyrektor Ewa Staniszewska.
Nagrodę „Troskliwej Mamy
Muminka” otrzymali bez głosowania wszyscy wychowawcy klas
I-III Szkoły Podstawowej oraz panie opiekujące się świetlicą, czyli
Martyna Dąbrowska, Ilona Pięta,
Bożena Siekiera, Anna Wiercioch,
Bożena Wojciechowska, Jolanta
Wróbel oraz Elżbieta Lewandowska i Agata Wolska.
Z nagrody „Kreatywnej Ani
Shirley”, przyznawanej przez
uczniów klas IV-VII dla nauczycieli odznaczających się licznymi,
niebanalnymi pomysłami, cieszyli
się Anna Rzepecka, Agata Pietrasik-Leśniak i Joanna Kucharek. Te
same klasy doceniły Justynę SikoReKLaMa

ToMasZMaTusiaK

Tradycją Pijarskich Szkół
Pokoju w Łowiczu
jest Gala Złotych Jabłek,
organizowana corocznie
z okazji Święta Edukacji
Narodowej.

Katarzyna Sumińskaodbieranagrodę„Cierpliwegosantiago”
(nawiązaniedoopowiadania„staryczłowiekimorze”).

rę, Monikę Scęcelek i Emilię Wolską nagrodą „Opiekuńczego Stasia
Tarkowskiego”, Dominika Kusia,
Damiana Górskiego i Bożenę Mostowską nagrodą „Energicznego
Tygryska” oraz Monikę Scęcelek,
Joannę Kucharek i Katarzynę Sumińską nagrodą „Wszechwiedzącego Aslana”.
Specjalną Nagrodę Pracowitego
„Smerfa Pracusia” otrzymali wszyscy niedydaktyczni pracownicy
szkoły – sekretarki Janina Hermanowicz i Magdalena Linkowska,
woźne Jadwiga Urbanek, Marianna Urbanek, Elżbieta Sitkowska
i Teresa Budzeń oraz konserwator Wiesław Ciesielski. Zostali oni
nagrodzeni przez zgromadzonych
uczniów gromkimi brawami.
Gimnazjaliści przyznali nagrody: „Cierpliwego Santiago”

– przypadły one Katarzynie Sumińskiej, Jolancie Kosiorek i
Annie Wojtasiak, „Pomysłowego Alka” – dla Moniki Scęcelek,
Katarzyny Sumińskiej i Karoliny
Małeckiej-Wojtasiak, „Estety Małego Księcia” – dla Eweliny Kwaczyńskiej, Karoliny Małeckiej-Wojtasiak i Ewy Staniszewskiej
oraz „Wymagającej Ciotki Lily”
dla Karoliny Małeckiej-Wojtasiak, Joanny Kucharek i Agnieszki Bochniak.
Jako ostatnie zostały wręczone
„Złote jabłka” od licealistów. Nagrodę „Ironicznego Petroniusza”
otrzymali Beata Jeziorowska, Monika Małecka-Wojtasiak i Piotr
Komuński, nagrodę „Przenikliwego Ducha Ojca Hamleta” Przemysław Jabłoński, Ewa Komuńska
i Agnieszka Bochniak, nagrodę

„Zdeterminowanego Rolanda”
Anna Wojtasiak, Elżbieta Cywińska i Jolanta Kosiorek, a nagrodę
„Autorytetu ks. Robaka” Elżbieta Cywińska, Beata Jeziorowska
i o. Jakub Wojciechowski.
Uczniowie przyznali też nagrodę specjalną – Grand Prix – „Złote
Serce Calasanz” dla nauczycieli odznaczających się wszystkimi wspomnianymi cechami. Uczniowie
szkoły podstawowej docenili w ten
sposób Justynę Sikorę, gimnazjaliści Karolinę Małecką-Wojtasiak,
a licealiści Elżbietę Cywińską.
Tradycyjnie już, uczniowie dostali od dyrekcji i nauczycieli pre-

ToMasZMaTusiaK

Jabłka i ananasy dla nauczycieli

Smerf Pracuś wręczał „Złote jabłka”niedydaktycznympracownikom
szkoły:woźnym,sekretarkomipanukonserwatorowi.

zenty w postaci dorodnych ananasów. Warto zaznaczyć, że w gronie
nauczycieli szkół pijarskich są już

trzy absolwentki – Karolina Małecka-Wojtasiak, Monika Scęcelek
i Magda Gładka.
tm

Łowicz|szkołypijarskie

Nowy święty w pracach uczniów
W Pijarskich Szkołach Królowej Pokoju rozstrzygnięty został
konkurs plastyczny zorganizowany z okazji kanonizacji o. Faustino Migueza. Był on dla uczniów
okazją do zapoznania się z postacią nowego świętego.
Prace były wykonywane różnymi technikami – były rysunki kredkami, wycinanki czy wyklejanki, prezentujące bądź samą postać
o. Faustina, bądź sceny z jego życia, działalności, a w jednej z prac
była nawet wizja przyjmowania go
do nieba przez aniołów.
Najwięcej wyróżnień jury
przyznało w klasach I-VI szkole

podstawowej, bo najwięcej było
w niej zgłoszeń. I miejsce zajęła
w tej kategorii wiekowej Otylia
Bolimowska, II Maria Mazurek,
a III Weronika Siekiera. Wyróżnienia otrzymali: Julia Fijiołek,
Natalia Malińska, Franciszek Wężowski, Hanna Krajewska, Hanna
Sawicka, Izabela Sabaj i Bartosz
Bolimowski.
W klasach starszych pierwsze
miejsce zajęła Zuzanna Kowalik
z kl. VII, drugie Weronika Brzozowska z kl. VI, a wyróżnienie
otrzymała licealistka Weronika
Wilczyńska. Prace można oglądać na szkolnym korytarzu.

O. Faustino Miguez (18311925) pochodził z hiszpańskiej
Galicji. Po wstąpieniu do zakonu
służył na Kubie, a potem w ojczystej Hiszpani. Był nauczycielem
łaciny, algebry, historii, retoryki,
francuskiego i szeroko pojętych
nauk przyrodniczych. Prowadził
badania naukowe nad florą i właściwościami leczniczymi roślin.
Założył Zgromadzenie Córek Bożej Pasterki św. Józefa Kalasancjusza. Beatyfikowany został w
1998 roku przez św. Jana Pawła II,
a 15 października tego roku papież Franciszek ogłosił go świętym, piątym w historii pijarów. tm
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Gmina Łowicz|DzieńseniorawParmie

Na takie spotkania się czeka
Dla swoich dziadków i innych
mieszkańców miejscowości przygotowali oni program artystyczny,
w którym pojawiło się wiele wierszy i życzeń, m.in. fraszka Jana
Kochanowskiego pod tytułem
„Na zdrowie”. – Obok rodziców,
to wy zajmujecie w naszych sercach najwięcej miejsca – mówiła
ze sceny Aurelia Cichal.

Nauczycielka ze szkoły w Zielkowicach Jolanta Zagawa powiedziała nam, że występ uczniów
został tak pomyślany, by pojawiło
się w nim jak najwięcej piosenek,
mających przypomnieć seniorom o latach ich młodości. Były
to m.in. utwory „Orkiestry dęte”
i „Kocha się raz”. Partie wokalne wykonywali Weronika Kró-

Domaniewice|Parafiaśw.bartłomieja

Pełna świątynia
na Wieczorze Uwielbienia
Wierni z parafii św. Bartłomieja
w Domaniewicach odpowiedzieli
na zaproszenie swoich duszpasterzy i tłumnie stawili się na Wieczorze Uwielbienia w minioną
niedzielę, 22 października.
Wieczór, któremu przyświecało hasło „Wiara, Nadzieja, Miłość”, miał służyć pogłębieniu
więzi z Chrystusem poprzez radosny udział we wspólnej modlitwie. Został zorganizowany w
ReKLaMa

Domaniewicach po raz pierwszy,
a ideę tę zaszczepił w środowisku
młodych parafian wikariusz ks.
Tomasz Stępniak. W wieczorze
wzięli udział nie tylko parafianie
z Domaniewic i okolicznych wsi,
ale również goście m.in. ze Skierniewic, Żyrardowa, Międzyborowa czy Łowicza, w tym grupa
młodzieży przygotowującej się do
sakramentu bierzmowania w kościele na Korabce.

lik, Zuzanna Kowalczyk, Wiktoria Buda i Aurelia Cichal z kl. VII,
w duecie wystąpili Krzysztof
Chojecki i Kacper Podrażka z kl.
V. Po występie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Radę Sołecką.
– Takie spotkania integrują.
Proszę tylko spojrzeć, ile osób
przyszło – mówiła nam sołtys Aleksandra Sulwińska, która
przypomniała, że Dzień Seniora
w Parmie ma już wieloletnią tradycję. Zawsze cieszy się dobrą frekwencją, jest okazją do wystąpień
uczniów z pobliskiej szkoły, a dla
ich dziadków powodem do dumy
i wielu wzruszeń.
– Czekamy na to spotkanie cały
rok, żeby wyjść do ludzi, nie sie-

dzieć w domu. Miło też popatrzeć
na dzieci, jak się czegoś nauczą
i tak ładnie potem występują
– mówiły nam sąsiadki z Parmy Stefania Bryk i Krystyna Podrażka. Obie przyznały, że wśród
występujących dzieci nie ma ich
wnuków, bo albo są już starsze,
albo chodzą do innych szkół.
– Będą występować dwie moje
prawnuczki: Zuzia i Jagoda. Kochana, ale my mamy już 12 wnuków i tyle samo prawnuków. Jak
przychodzą święta, to jeden pokój zajmują dorośli, a drugi dzieci
– mówił reporterce NŁ Mirosław
Zawół, przewodniczący Duszpasterstwa Kolejarzy przy parafii
p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej
w Bobrownikach.

Imprezę zorganizowała Rada
Sołecka Parmy, sołtys Aleksandra Sulwińska oraz radny Dariusz

Skulimowski. Przedsięwzięcie finansowo wsparł Urząd Gminy Łowicz.
aa

wiara i sztuka
Wyjątkową oprawę wydarzenia zapewnił zespół Artystycznie Szerzący Miłosierdzie (ASM)
oraz uczennice Liceum i Gimnazjum Sióstr Niepokalanek
w Szymanowie, które taneczno-teatralnymi scenkami inicjowały
kolejne tajemnice różańca odmawiane przez wiernych. Dziewczęta przybyły do Domaniewic wraz
z siostrami, które prowadziły narrację poszczególnych scen. Wcześniej tego samego dnia cały program, który nosi tytuł „W szkole
i Miriam”, został wystawiony
w kościele MB Nieustającej Pomocy w Łowiczu.

W Domaniewicach Wieczór
Uwielbienia rozpoczął się od
mszy św., którą poprowadził organizator spotkania wikariusz ks.
Tomasz Stępniak w koncelebrze
z ks. Kamilem Gocem z parafii na
Korabce oraz dwoma diakonami:
Jakubem Kitą i Bartłomiejem Borowskim. W nabożeństwie uczestniczyli także proboszcz z Domaniewic ks. Krzysztof Osiński oraz
ks. Rafał Woronowski. Po mszy
rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej różaniec, przeplatany teatralnymi
prezentacjami i pieśniami uwielbienia, w wykonanie których włączono parafialną scholę.

Wybór pieśni i oprawę muzyczną wieczoru zapewnił Zespół ASM z obdarzoną pięknym
głosem solistką Magdaleną Gorożankin. Zespół przyjechał z Międzyborowa – poprzedniej parafii
księdza Stępniaka.
On sam, jako organizator wydarzenia, cieszy się, że tak wiele osób odpowiedziało na zaproszenie, że zostały do końca
wspólnej modlitwy, a nawet
dłużej, gdy zespół zagrał jeszcze kilka dodatkowych pieśni.
Niewykluczone więc, że idea
Wieczorów Uwielbienia będzie
w przyszłości na naszym terenie
kontynuowana.
ewr

Łowicz
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Kolejny rok z rzędu w Domu Ludowym w Parmie
odbył się Dzień Seniora. Wzięło w nim udział
około 70 starszych mieszkańców miejscowości.
Największą atrakcją spotkania był występ wnuków
i prawnuków, uczniów kl. III-VII
Szkoły Podstawowej w Zielkowicach.

Uczestnicy Dnia Seniora w Domu Ludowym w Parmiewzadumie
oglądaliprogramartystycznywwykonaniuuczniówsPwZielkowicach.

Sprostowanie

W 42 numerze Nowego Łowiczanina w ramce do tekstu „Nauczyciel szczęśliwy może być
tylko w szkole” napisałam, że nauczycielka z ZSP nr 4 w Łowiczu
Lena Otczyk-Kosmalska została
uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi, podczas gdy otrzymała ona Medal Komisji Edukacji
Narodowej.
Za pomyłkę przepraszam panią
Lenę oraz wszystkich zainteresowanych. Odznaczenia raz jeszcze
gratuluję.
Agnieszka Antosiewicz
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Okruchy życia
ODeSZLi OD NAS|16.10.2017–23.10.2017
16 października: stanisław
Łuczyński,l.89;Wincenty
Twarożyński,l.89,Głowno;
Zenobiabończewskal.75;
JanantoniKaczmarski,l.76,
Głowno.
17 października: franciszek
Gawęcki,l.77;antoni
ostrowski,l.60;Mieczysław
hemka,l.88,Głowno.
21 października: bogdan
MarianPiekarz,l.82,Głowno;
Wiesławszulc,l.80,Głowno;

JanWróblewski,l.83;Jan
skowrońskil.67;Teresa
bilczewskal.64;aniela
Kapusta,l.86,Łódź
22 października: Daniel
Jacekandrysiak,l.57,Głowno;
JadwigaŁoszewskal.60;
Józefastefanowiczl.83;
sławomirWięcek,l.57;Józefa
stafanowicz,l.83.
23 października: Marek
Kujawiak,l.49;Julianna
Wojtysiak,l.82.

WSPOMNieNiA|PoZosTaNąWNasZeJPaMięCi

Bogdan Gibczyński (1929-2017)
Bogdan Gibczyński urodził się 22 stycznia 1929 roku w Lipnie koło Włocławka.
W późniejszych latach trafił do Łowicza. Tam ukończył Liceum Pedagogiczne,
a następnie rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej nr 2.

 Bogdan Gibczyński
(1929-2017)

Pochodziłzokolic
Włocławka.Potem
związanyzŁowiczem,
gdzieskończyłLiceum
Pedagogiczne.Przez12
latbyłkierownikiemszkoły
PodstawowejwPiaskach
Nieborowskich.Jako
nauczycielpracowałtakże
wszkolePodstawowej
nr2wŁowiczu,ana
emeryturzetakżewszkole
Podstawowejnr3
wGłownie.Najdłuższy
okresswojejnauczycielskiej
karieryspędziłjednak
wszkolePodstawowejnr1
wGłownie.uczyłm.in.zajęć
technicznychiwychowania
fizycznego.Dodziśbardzo
ciepłowspominanyprzez
swoichuczniów
iwspółpracowników.
Pozadziałalnościąszkolną,
byłtakżezwiązanyze
Związkiemharcerstwa
Polskiego.

Łowicz|PTTKiZhP

Kwesty
na cmentarzach

PTTK kończy przygotowania
do 8. kwesty na ratowanie starych
grobowców na łowickich cmentarzach. Zbierających pieniądze
spotkamy od godz. 9. rano 1 i 2 listopada przy wszystkich bramach
prowadzących na cmentarze przy
ul. Tuszewskiej i Blich. Do środy swój udział w akcji zgłosiło 77
osób. Jeśli ktoś chciałby jeszcze
wziąć w niej udział proszony jest
o kontakt pod tel. 693-036-111.
Pod cmentarzami w Łowiczu
oraz na terenie gmin Nieborów
i Kocierzew Pd. będzie też można spotkać harcerzy, którzy będą
sprzedawać znicze. Dochód, który
wypracują, zostanie przeznaczony
na działalność hufca oraz drużyn
biorących udział w akcji.
tb

ReKLaMa

W latach 1951-1955 był więziony za działalność antykomunistyczną w więzieniach w Sieradzu
i Warszawie. Po wyjściu na wolność rozpoczął pracę w Elektrociepłowni Łódzkiej, a potem w Gminnej Spółdzielni w Nieborowie.
Mniej więcej w tym okresie zawarł związek małżeński z Aliną
Zielińską, również nauczycielką.
Na świat przyszły następnie dwie
córki: Ewa i Aleksandra.
W roku 1957 Bogdan Gibczyński został kierownikiem Szkoły
Podstawowej w Piaskach Nieborowskich. Dwanaście lat później,
w 1969 roku, wraz z żoną rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej
nr 1 w Głownie. W tym czasie
skończył Studium Nauczycielskie
i Wyższe Studia Zawodowe.
Przez kilkadziesiąt lat współpracowała z Bogdanem Gibczyńskim
jako nauczycielka, a później także
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1,
pani Maria Jakiel. – Pan Bogdan
Gibczyński to był człowiek posiadający rozległe wiadomości ogólne i pedagogiczne – wspomina go.
– Był bardzo oczytany i przez cały
okres swojej pracy przekazywał
swoją wiedzę uczniom.
Był człowiekiem bardzo lubianym. – Cieszył się autorytetem
i sympatią uczniów oraz kolegów
– opisuje Maria Jakiel. – Jego wychowankowie chętnie spędzali
wraz z „panem” przerwy w pracowni technicznej.
W „Jedynce” uczył biologii,
plastyki, wychowania fizycznego, jednak najbardziej znany był
jako nauczyciel zajęć technicznych. Przekazywał uczniom wiedzę z zakresu obsługiwania urządzeń technicznych, jak również
ich tworzenia, ale równocześnie
pokazywał im jak posługiwać się
młotkiem czy też igłą i nitką.
W latach jego pracy Szkoła Podstawowa nr 1 w Głownie należała,
obok jednej z podstawówek w Łowiczu, to grona dwóch tzw. szkół
wiodących, w których wdraża-

no różne eksperymenty, programy
i nowinki metodologiczne. Bogdan
Gibczyński był współautorem i realizatorem programu „Wychowanie przez pracę”. W zajęciach brali
udział uczniowie, rodzice, ale także
zwierzchnicy i nauczyciele z całego kraju, a także spoza jego granic
m.in. z NRD.
W szkole uczniowie przepadali także za lekcjami wychowania
fizycznego prowadzonymi przez
Bogdana Gibczyńskiego. Chłopcy pod jego okiem grali w piłkę
nożną, koszykówkę i siatkówkę.
Jak wspomina Maria Jakiel, zarówno w dziedzinie sportu, jak
i zajęć technicznych jego podopieczni osiągali sukcesy w konkursach i zawodach rangi miejskiej, powiatowej, wojewódzkiej,
ale też i ogólnopolskiej.
Po przejściu na emeryturę Bogdan Gibczyński uczył jeszcze
przez jakiś czas w Szkole Podstawowej nr 3 w Głownie.
Poza pracą nauczycielską, jego
wielką miłością było także harcerstwo. Był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Udało
mu się zaszczepić tę pasję także
w swoich uczniach, którzy ciepło
wspominają zbiórki, biwaki, spotkania i wspólne śpiewanie z Bogdanem Gibczyńskim.
ciepłe wspomnienia
wychowanki
Bogdana Gibczyńskiego ciepło i z wielką estymą wspominają jego szkolni wychowankowie.
Do tej grupy należy m.in. obecna
przewodnicząca Rady Miejskiej
w Głownie Magdalena Szajder.
Jak sama wspomina, przez pierwsze cztery lata jej nauki w Szkole
Podstawowej nr 1 funkcjonowały
dwie klasy: A i B. Później liczba
uczniów się zwiększyła, w wyniku czego wyodrębniono dodatkowo klasę C, do której trafiła m.in.
Magdalena Szajder. Wychowawcą tej klasy został właśnie Bogdan
Gibczyński.

Przewodnicząca Rady Miejskiej nie ukrywa, że dla młodej
dziewczynki odejście z klasy było
bardzo przykrym doświadczeniem, związanym choćby z rozdzieleniem się po latach z koleżankami. Pomocną dłoń w tym
trudnym momencie wyciągnął
do niej Bogdan Gibczyński, którego znała już wcześniej, gdyż
mieszkali na tym samym osiedlu
– na Swobodzie. – Wiedział, że jestem w związku z tą sprawą płaczliwa, ale mówił, żeby się nie bać,
że będzie fajnie, że mieszkamy
na jednym osiedlu – wspomina
Magdalena Szajder.
Jako wychowawca Bogdan
Gibczyński okazał się odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. – Był bardzo dobrym wychowawcą, choć bywał
także surowy – mówi Magdalena
Szajder. – Swojej klasy bronił jednak niesamowicie (...). Ja wspominam go bardzo dobrze. Był dla nas
jak ojciec.
Przewodnicząca
wspomina,
że jako nauczyciel, który prowadził dla całej szkoły tzw. zajęcia
praktyczno-techniczne, potrafił do
tego przedmiotu zachęcić i sprawnie dobrać odpowiednie zadania: inne dla chłopców, a inne dla
dziewcząt. Te ostatnie robiły na
zajęciach choćby ramki do zdjęć.
Magdalena Szajder wspomina
również Bogdana Gibczyńskiego
jako człowieka utalentowanego.
Świetnie grał na akordeonie. Przygrywał na nim także funkcjonującemu w szkole zespołowi śpiewaczo-tanecznemu.
Z racji mieszkania na jednym
osiedlu, Magdalena Szajder miała
kontakt ze swoim wychowawcą aż
do jego śmierci.
wzór nauczyciela
Do końca zdarzało się przystanąć i przegadać sporo czasu
na różne tematy ze swoim wychowawcą także innemu uczniowi klasy C, również związanemu
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Uroczystość w USC Chąśno–uhonorowanołącznie13par.

Gmina Chaśno|Jubileuszparmałżeńskich

Pół wieku razem
20 października w Urzędzie Gminy Chąśno zorganizowana została
uroczystość z okazji „Złotych Godów”, czyli jubileuszu 50-lecia par
małżeńskich. W tym roku prezydent RP
za przeżyte w małżeństwie 50 lat odznaczył 13 par z gminy Chąśno.
Zaszczytu tego dostąpili państwo: Jadwiga i Stanisław Kołaczyńscy z Przemysłowa, Marianna
i Józef Janeczkowie z Wyborowa,
Marianna i Henryk Sołtysiakowie z Karsznic Dużych, Marianna
i Czesław Kutkowscy ze Skowro-

dy Północnej, Henryka i Tadeusz
Grzegorowie z Przemysłowa, Stanisława i Eugeniusz Boguccy
z Wyborowa, Helena i Mieczysław Fidrychowie z Sierżnik, Zofia i Józef Gaciowie z Karnkowa,
Marianna i Tadeusz Anyszkowie

z Niespuszy-Wsi, Janina i Jan Pachowscy z Sierżnik, Henryka i Eugeniusz Groneccy z Przemysłowa, Wiesława i Jan Kukiełowie
z Chąśna Drugiego oraz Wiesława i Henryk Ciesielscy z Marianki. 10 z tych par odebrało dyplomy

i odznaczenia na piątkowej uroczystości w sali USC w Chąśnie. Wręczali je im wójt Dariusz Reczulski
oraz poseł na Sejm Paweł Bejda,
w asyście przewodniczącego rady
gminy Ireneusza Sołtysiaka i wiceprzewodniczącej rady powiatu łowickiego Ireny Kolos oraz pracowników USC i Urzędu Gminy.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości miejscowy zespół
ludowy, który już po raz kolejny grał na tego typu uroczystości
w gminie, odegrał „100 lat”. Następnie wszyscy zgromadzeni,
w tym także rodziny jubilatów,
zostali zaproszeni na dół, do sali
konferencyjnej, gdzie przy dźwiękach muzyki, torcie i poczęstunku mogli rozmawiać, wspominać
i wspólnie świętować.
tm

Kierniozia|spotkanieintegracyjne

Spotkali się na bankiecie
Na klubowym Dniu Seniora spotkali się 17 października
w sali bankietowej seniorzy z gminy Kiernozia. Spotkanie miało
charakter integracyjny. Uczestniczyło w nim ponad 60 osób. – Witamy na naszym spotkaniu przyszłą członkinię Klubu Seniora wójt
Beatę Miazek – zażartował na początku spotkania przewodniczący
klubu Stefan Jędrzejczyk. Później
życzenia seniorom składali m.in.
wójt Beata Miazek, szefowa GOK
Beata Lewaniak, szefowa biblioteki w Kiernozi Zofia Serwach,

a okolicznościowy wiersz napisany
na tę okazję deklamowała miejscowa poetka Elżbieta Okraska.
– Wójt z sąsiadującej z nami
gminy, Agnieszka Wojda z Kocierzewa Południowego, pozazdrościła nam tak prężnie działającego
środowiska seniorskiego i tam też
zawiązuje się klub seniora – mówiła wójt Beata Miazek. Zapewniła też seniorów, że mogą liczyć
na wsparcie gminy, a w przyszłorocznym budżecie na działalność
Klubu Seniora w Kiernozi będzie
zapisane 6 tys. złotych.
mak

MaRCiNKuChaRsKi

jak ojciec
Wiele ciepłych słów o swoim
wychowawcy ma także do powiedzenia znany w Głownie propagator sportu Zbigniew Rojek.
Jak sam mówi, był ulubionym
uczniem Bogdana Gibczyńskiego, którego traktował trochę jak
syna.
– On mnie tak traktował ze
względu na nasze wspólne zamiłowanie do sportu – mówi Zbigniew Rojek. – On ten sport też
kochał. Na przykład „Przegląd
Sportowy”, który kupował. Kiedyś przychodziły trzy egzemplarze na całe Głowno. Dzięki temu,
że był nauczycielem, to on miał
w kiosku odkładany „Przegląd”.
Dla mnie to było nieosiągalne.
Ja od niego, z pierwszej ręki, do-

stawałem tę gazetę. On pierwszy
przeczytał, a ja już siedziałem
i nie mogłem się doczekać kiedy
przeczyta i mi ją da, bo on mi ją
dawał. To on zaszczepił mi bakcyla sportu.
Wspólna pasja wiąże się z wieloma wspomnieniami o Bogdanie
Gibczyńskim. – Zawsze u niego
w kantorku była wypastowana piłka i buty, tzw. traktory – opowiada dalej Zbigniew Rojek. – Mieliśmy z nim biologię i prace ręczne.
Z biologii nigdy nie było tak, że
czegoś nie przerobił. To był za poważny przedmiot. Natomiast te
prace ręczne – wiadomo – szybko się zrobiło co trzeba, sprzątnęło.
Jak my widzieliśmy, że on tę piłkę
i traktory bierze, to już była wielka
radość, bo szliśmy na boisko. Na
boisku nam dorównywał. Spędzał
z nami po 2-3 godziny. Po nim nie
było widać zmęczenia. Grał z nami
w piłkę jak równy z równym.
Zbigniew Rojek wspomina także z uśmiechem specyficzne poczucie humoru Bogdana Gibczyńskiego. – Oprócz tego co
w programie, opowiadał nam niesamowite historie – zaczyna Zbigniew Rojek. – Przykładowo,
lekcja o lesie, roślinach leśnych,
o runie i on, ni stąd, ni zowąd, zaczyna opowiadać, że był gdzieś
w lesie i dzik go gonił, a on przeskoczył siedmiometrowy rów.
Oczywiście my w to nie wierzyliśmy, bo jak może normalny człowiek siedmiometrowy rów przeskoczyć (rekord Polski w skoku
w dal wynosił wówczas 7,40 m
– dodaje Z. Rojek), ale udawaliśmy, że wierzymy, że wszystko
jest fajnie. Kupa śmiechu.
Zbigniew Rojek podkreśla, że
Bogdan Gibczyński bardzo interesował się uczniami. Jak wspomina, raz jeden jedyny odważył
się pójść na wagary do domu kolegi, u którego akurat nie było rodziców. O godzinie 8.00 obaj rozsiedli się wygodnie, ale po chwili
zdarzyło się coś niespodziewanego. – Godzina 8.04 i nagle drzwi
się otwierają z hukiem, a w nich
stoi Gibczyński – wspomina
z uśmiechem Zbigniew Rojek.
– Skąd wiedział gdzie my jesteśmy, nie wiem. To pokazuje, jak
nauczyciel znał ucznia (...). Jak
nas zaczął gonić, to przez park żeśmy biegli ze strachu do szkoły,
a on za nami. Więcej w życiu na
wagary nie poszedłem.
Zbigniew Rojek wspomina także ciekawą metodę wprowadzoną
przez Bogdana Gibczyńskiego,
która łączyła w sobie wychowanie i dbanie o zdrowie uczniów.
Otóż, za każde wykroczenie trzeba było bowiem... wypić dwie łyżki tranu. – Mało tego, że się człowiek lepiej zachowywał, bo nie
lubiliśmy tego tranu, to jeszcze
zdrowotnie zyskiwaliśmy – mówi
Zbigniew Rojek. – Wtedy nie było
tych wszystkich suplementów, antybiotyków. Ten tran był traktowany jak lekarstwo.
Jak już wspominaliśmy, Bogdan Gibczyński lubił poświęcać
czas pozalekcyjny dla uczniów.
Zbigniewowi Rojkowi zrobił np.
nowy kij do hokeja. – Dla mnie to
nie był nauczyciel, był jak ojciec
– nie ukrywa nasz rozmówca, którego tata zmarł, gdy ten miał 5 lat.
– Chodziłem do niego do domu.
U mnie nie było za bogato, to podtykał jakieś lepsze jedzenie. Często się z moją mamą kontaktował,
wypytywał co w domu (...). Ile ja
od niego dobra doznałem, to nigdy mu tego nie zapomnę. Do
końca życia.
Bogdan Gibczyński zmarł po
ciężkiej chorobie 13 czerwca 2017
roku. Miał 88 lat. Spoczywa na
cmentarzu parafialnym parafii św.
Jakuba Apostoła w Głownie. kl

Życzenia seniorom składałam.in.wójtgminyKiernoziabeataMiazek.
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PRZeMysŁaWWaLeWsKi

dziś z Radą Miejską w Głownie
Dariuszowi Młynarczykowi.
Wychowanek wspomina go
w samych superlatywach. – Był
dobrym nauczycielem – opowiada. – Tego, czego miał nas nauczyć, nauczył. Dariusz Młynarczyk dodaje jednak przy tym, że
był czymś więcej niż tylko nauczyciel. – Był przyjacielem
młodzieży i dzieci – wspomina
Bogdana Gibczyńskiego. – Nie
pamiętam, żeby jakiś inny nauczyciel, poza swoimi obowiązkami
wynikającymi z rozkładu zajęć,
robił coś więcej. A pan Bogdan
bardzo chętnie zostawał z nami po
lekcjach. Potrafił zostać po 2-3 godziny, żeby pograć z nami w piłkę
czy porobić coś innego.
Te mecze pozostały w pamięci
radnego do dziś. – Ja zazwyczaj
grałem na obronie i pan Gibczyński też – opowiada. – Nie dlatego,
że był słaby, ale dlatego, że miał
w nodze taką „petardę”. Taktyka była taka, że jak piłka trafiała
do obrońców, trzeba było podać
ją panu Gibczyńskiemu, a on ją
wykopywał spod naszej bramki
na połowę przeciwnika i nieraz się
zdarzało, że padały z tych wykopów gole.
Bogdan Gibczyński organizował także uczniom atrakcje w postaci wycieczek. – Dzięki niemu
sporo zobaczyliśmy – opowiada
Dariusz Młynarczyk. – Organizował fajne wycieczki, jak choćby do Nieborowa. To nie była
taka jednodniowa wycieczka, ale
z noclegiem w domkach letniskowych. Udało mu się coś takiego
zorganizować w trudnych przecież czasach przełomu lat 60-70,
kiedy w Polsce była bieda.
Dariusz Młynarczyk wspomina
Bogdana Gibczyńskiego jako nauczyciela fajnego, sympatycznego, ale przy tym potrafiącego być
przy tym surowym, ale zawsze
sprawiedliwym.
Potrafił także zachęcać do rozwijania się w danej tematyce. Jak
wspomina radny, Bogdan Gibczyński prowadził w szkole również zajęcia z plastyki, którymi
zaciekawił go na tyle, że on sam
poszedł dalej w tym kierunku
(Dariusz Młynarczyk jest z wykształcenia artystą plastykiem
– przyp. red.). – Roztaczał wokół
siebie taką aurę, że uczniowie nabierali pewności siebie – mówi
radny.
Dariusz Młynarczyk, który
na co dzień jest również nauczycielem – uczy plastyki w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie
– nie ukrywa, że to właśnie osoba
Bogdana Gibczyńskiego w pewnym stopniu zainspirowała go do
zostania pedagogiem. – Miał takie
prostolinijne, ale mądre podejście
do pedagogiki – uważa Dariusz
Młynarczyk. – W jego stylu uprawiania tego zawodu tkwiła mądrość, prowadząca do fajnych rozwiązań.
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Przed dniem Wszystkich Świętych|spojrzeniewstecz

Pożegnaliśmy ich
w minionym roku
Przed nami uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
– czyli dni, w których odwiedzamy groby najbliższych,
ale też znajomych i przyjaciół. Jest to czas refleksji nad życiem
i upływem czasu. Czas wspominania tych, którzy odeszli.

 eugeniusz Adamczyk – rolnik i strażak z 70-letnim stażem,
współzałożyciel jednostki OSP
Niedzieliska w gminie Kiernozia.
Wieloletni naczelnik tej jednostki. Zmarł 21 października 2016 r.
Miał 89 lat.
 Julian Olko – lekarz internista z Łowicza. Absolwent
Akademii Medycznej w Łodzi.
Wieloletni pracownik oddziału
interny łowickiego szpitala oraz
przychodni ZOZ na Starym Rynku oraz ul. Kaliskiej. Pełnił też dyżury w pogotowiu ratunkowym,
był orzecznikiem komisji wojskowych. Zmarł 29 października
2016 r. Miał 81 lat.
 Stefania Fabijańska – pochodząca z Lubelszczyzny działaczka ludowa, uczestniczka powstania warszawskiego. Była
wieloletnim pracownikiem archiwum państwowego w Łowiczu,
prywatnie – żoną znanego i cenionego adwokata, mec. Stanisława
Fabijańskiego (1911-1996), który
w latach 1941-1942 był powołany
przez rząd emigracyjny na stanowisko delegata na powiat łowicki.
Zmarła 10 grudnia 2016 r., mając
91 lat.
 Waldemar Grażka – ostatni
I sekretarz KM PZPR w Łowiczu,
potem działacz SdRP, następnie
wieloletni szef struktur powiatowych SLD w powiecie łowickim,
były członek Rady Miejskiej w
Łowiczu (1994-1998) oraz Rady
Nadzorczej Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, radny sejmiku

wojewódzkiego. Zmarł 29 grudnia 2016 roku. Miał 67 lat.
 Tadeusz Modrak – pochodzący z Gągolina Płd. żołnierz
ZWZ – AK w Obwodzie Łyska
w Łowiczu. Wieloletni prezes
Światowego Związku Żołnierzy
AK Łowicz. Działacz ludowy, jeden z inicjatorów reaktywacji Towarzystwa Dom Ludowy. Zmarł 2
stycznia 2017 roku, mając 94 lata.

Bronisława
Szymajda
– jedna z najstarszych mieszkanek ulicy Łowickiej w Głownie,
aktywna z życiu społecznym i religijnym miasta. Członkini Towarzystwa Przyjaciół Miasta Głowna. Zmarła 20 stycznia 2017 r.,
w wieku 93 lat.
 Henryk Kolos – wieloletni pracownik ZPOW w Łowiczu, mechanik, a z zamiłowania pszczelarz. Aktywny członek
Klubu Seniora Radość w Łowiczu. Zmarł 20 stycznia 2017 r.,
mając 86 lat.
 Roman Półbratek – pochodzący z Łodzi wieloletni komendant Komisariatu Policji
w Głownie w latach 1999-2011.
W czasach sprawowania przez
niego
stanowiska
znacznie
zmniejszyła się przestępczość
w tym mieście – z 1000 do około
460 zdarzeń rocznie. Zmarł 3 lutego 2017 roku. Miał 63 lata.
 Marianna Bartczak z Nowostawów Górnych w gminie Stryków. Nestorka wielopokoleniowej rodziny, działaczka społeczna,
współzałożycielka miejscowego
Koła Gospodyń Wiejskich. Zmarła 9 lutego 2017 r., mając 93 lata.
 Krystyna Przybylska-Wieliczko z domu Krzyżanowska
– nauczycielka w Bolimowie,
kierowniczka Szkoły Podstawowej Błędowie w gminie Chąśno

(1960-1964). Przez wiele lat pracowała jako oligofrenopedagog
z niepełnosprawnymi dziećmi,
również w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Łowiczu (1969-1972). Zmarła 11 lutego 2017 roku. Miała 82 lata.

1939 roku. Odszedł 18 marca 2017
roku, mając 99 lat. Zajmował się
prowadzeniem szkółki ogrodniczej. W ostatnich latach regularnie odwiedzali go członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10
Pułku Piechoty w Łowiczu.

 Marek Stanilewicz (19512017) – właściciel zabytkowego
dworu w Mrodze w gminie Bielawy, wnuk ostatniego przedwojennego właściciela parku i dworu. Odzyskał nieruchomość po
1989 r.

 Małgorzata Mika z Łowicza,
walcząca z chorobą nowotworową
od 2013 roku. Z myślą o niej organizowane były akcje charytatywne w Łowiczu. Zmarła 20 marca
2017, mając 35 lat.

Józef Misiak – ksiądz pochodzący z Grodziska Mazowickiego, były proboszcz parafii w Bednarach i Sobocie. Wyświęcony
na księdza przez prymasa Stefana
Wyszyńskiego w 1963 roku. Przeżył 78 lat (z czego 54 w kapłaństwie). Po przejściu na emeryturę był rezydentem w Jaktorowie.
Zmarł 19 lutego 2017 roku.


Grzegorz Kuna – prezes
Banku Spółdzielczego w Strykowie, wieloletni członek Rady
Miejskiej w Strykowie, sołtys wsi
Sosnowiec Pieńki. Zmarł 15 lutego 2017 roku, mając 53 lata.



Władysława
Cieślak
z domu Zając z Bednar – żołnierz AK, łączniczka. Nazywana
„pierwszym pielgrzymem z Bednar”, ponieważ odwiedziła chyba
wszystkie polskie sanktuaria i kilka zagranicznych. Zmarła 4 marca
2017 roku. Miała 93 lata.
 Jerzy Bielecki – aktywny
strażak z jednostki OSP Jeziorko
w gminie Kocierzew Płd., inicjator
nadania jej sztandaru. W rodzinnej
miejscowości prowadził kuźnię.
Zmarł 13 marca br. Miał 80 lat.
 Jan Ambroziak z Piasków
pod Nieborowem – ostatni w powiecie łowickim żołnierz, który
walczył w kampanii wrześniowej

Polityka|Czyporazostatniprzestawimyzegarkiwstecz?

PSL chce zatrzymać czas
W najbliższą sobotę
w nocy przestawimy
zegarki o godzinę wstecz.
Zmiana czasu na zimowy
to dodatkowa godzina snu.
Czy zyskamy ją po raz
ostatni? Wiele wskazuje,
że tak. Wszystko za sprawą
projektu ustawy autorstwa
PSL, który trafił już Sejmu.
Według zasady zmiana czasu powinna nastąpić w ostatni
weekend października. Dostosowuje ona godziny ludzkiej aktywności do rzeczywistych godzin, kiedy jest jasno. Korzyści
są głównie ekonomiczne – stąd
Komisja Europejska zobowiązuje
do stosowania tego rozwiązania.

Przeciwnicy powołują się z kolei na rozregulowanie zegara biologicznego, co objawia się m.in.
kłopotami ze snem i z koncentracją, a także m.in. problemami
w transporcie i ogólną dezorganizacją dwóch dni w roku. Obiekcje były już poprzednio artykułowane głośno m.in. w Parlamencie
Europejskim.
W tym roku pojawił się w Sejmie projekt, który miałby zlikwidować w naszym kraju zmiany
czasu w ciągu roku. Pomysł autorstwa PSL na komisji administracji i spraw wewnętrznych zyskał
jednogłośne poparcie wszystkich
ugrupowań, co w polskiej polityce zdarza się niezwykle rzadko. Teraz ustawa czeka na drugie
czytanie. Przy takim poparciu ma

jednak duże szanse powodzenia.
Gdyby tak się stało, od 2018 roku
czas zostanie „zatrzymany” na letnim – który z resztą nieco lepiej
odpowiada realiom na terenie Polski (nasza strefa czasowa sięga od
Bugu aż do Atlantyku). To oznaczać będzie jasne wieczory latem,
ale – coś za coś – długie ciemności
rano w zimie.
Co o tym sądzicie? – o opinię
poprosiliśmy Was w naszej sondzie na naszym portalu Łowiczanin.info, w której oddaliście 254
głosy (stan na 25 października), aż
185 głosów (73%) popierało pomysł, 56 osób (22%) było przeciw,
a 13 osób (5 %) uznało, że nie ma
to znaczenia, gdyż telefony i komputery i tak ustawią za nas czas
domyślnie.
aa

Julianna Ziarek z Sielc w gminie Sanniki, długo i dzielnie walcząca z chorobą nowotworową
mama dwóch dorastających córek.
Pracowała we własnym gospodarstwie. Z myślą o jej leczeniu organizowane były akcje charytatywne
m.in. w Słubicach i Iłowie. Odeszła 27 marca 2017 r., mając 45 lat.
Janusz Wójcik – strażak zawodowy oraz członek OSP w Łowiczu. Osoba uważana za „złotą
rączkę” w sprawach sprzętu mechanicznego i gaśniczego. Zmarł
5 kwietnia 2017 roku. Miał 80 lat.


 Janusz
Karpiński ps.
Okrzeja, Michorowski – wstąpił
do ZHP w 1936 roku. W momencie wybuchu wojny jako harcerz
i członek Pogotowia Harcerskiego pełnił służbę wartowniczą
w 10 Pułku Piechoty. W okresie okupacji organizator i pierwszy komendant Szarych Szeregów
w Łowiczu. Był odpowiedzialny
za wywiad i kontrwywiad na terenach kolejowych w Łowiczu, tworząc pluton dywersyjny. W czerwcu 1944 został aresztowany przez
gestapo i więziony w Łowiczu, następnie na Pawiaku w Warszawie,
skąd trafił oraz niemieckiego obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Po wojnie osiadł w Węglińcu
pod Zgorzelcem gdzie najpierw
był kolejarzem, potem nauczycielem przedmiotów ścisłych – m.in.

ponowane w łowickim muzeum.
Jedna z Gwiozd Łowickich odsłoniętych na Starym Rynku
w 2014 roku jest jemu poświęcona. Laureat Nagrody im. Oskara Kolberga. Zmarł 18 lipca 2017
roku, miał 71 lat.

 Ks. Stefan Wysocki ps.
ignac – harcmistrz ZHP, członek
Szarych Szeregów, Honorowy
Obywatel Miasta Łowicza, uczestnik wielu konspiracyjnych akcji,
w tym najbardziej w Łowiczu
znanej – odbicia „Cyfry” z więzienia NKWD przy ul. Kurkowej
8 marca 1945 roku. Był ostatnim
żyjącym jej uczestnikiem, zawsze biorącym udział w obchodach rocznicowych. Od 1972 roku
związany był z parafią Opatrzności Bożej w Wesołej pod Warszawą, w której był 31 lat proboszczem, potem pozostał w niej jako
rezydent. Z jego inicjatywy powstał tam dom rekolekcyjny i DPS
„Gniazdo Rodzinne”. Od 2002 był
przewodniczącym Rady Naczelnej
Stowarzyszenia Szarych Szeregów
i kapelanem tego środowiska. Był
jednym z pierwszych księży, który,
pracując z młodzieżą, organizował
z nimi wyjazdy w góry czy spływy
kajakowe. Lista jego oznaczeń za
tą różnorodną działalność jest bardzo długa, a są na niej m.in. Krzyż
Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Złoty Krzyż Zasługi, Medal
Pro Memoria oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Odszedł na wieczną wartę 7 maja
2017 roku, mając 89 lat.

 Józef Kołaczek – działacz ludowy zawodowo związany
z rolnictwem i spółdzielczością,
członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, potem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeden
z inicjatorów odtworzenia Towarzystwa Dom Ludowy w Łowiczu,
były jego prezes. Zmarł 2 sierpnia
2017 roku. Miał 85 lat.


Mirosław
Koczywąs
– działacz SLD, były radny miejski (1998-2002) i członek Zarządu
Miasta (1999-2002), prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” w Łowiczu,
które utworzyło i wciąż prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Parmie. Zmarł 15 maja 2017
roku, mając 69 lat.
 Ks. Franciszek Rutkowski
– kapłan diecezji warszawsko-praskiej, pochodzący z Brodnego Józefowa w gminie Kiernozia.
Wieloletni proboszcz parafii św.
Mikołaja w Dobrem w powiecie
mińskim. Zmarł 29 kwietnia tego
roku w wieku 83 lat, z czego 59 lat
przeżył w kapłaństwie.
 Adam Głuszek – rzeźbiarz
ludowy i kolekcjoner z Dąbkowic w powiecie skierniewickim,
związany także z Łowiczem. Jako
członek Stowarzyszenia Twórców
Ludowych w Łowiczu brał udział
w warsztatach ludowych w Łowiczu oraz wielu wydarzeniach
kulturalnych. Jego prace są eks-

 Stefania Płuska – najstarsza mieszkanka Sierżnik w gminie
Chąśno. Zmarła 6 sierpnia 2017
roku, mając 102 lata.
 Peter
(Piotr) Ramisch
– potomek łódzkich fabrykantów,
związanych także z Głownem, którego rodzina, pozbawiona majątku
w wyniku nacjonalizacji przemysłu, wyemigrowała do Szwajcarii. Ostatecznie w ostatnich latach
Ramischowie przekazali Lasom
Państwowym i DPS swoje prawa
do majątku na terenie Głowna. Od
lat 70. Peter Ramisch utrzymywał
kontakty z rodzinnym miastem,
wspierając przysyłanymi darami
Dom Dziecka działający w wilii
przy ul. Karasickiej – która niegdyś należała do jego rodziny. Honorowy Obywatel Miasta Głowna,
członek Towarzystwa Przyjaciół
Miasta Głowna. Zmarł 3 czerwca
2017 roku, mając 92 lata.
 Józef Latosiewicz – sołtys
wsi Boczki Zarzeczne w gminie
Głowno, były radny gminny, prowadzący własne gospodarstwo.
Zmarł 8 lipca 2017 r., miał 76 lat.
 Teresa Wojno – związana
z Sannikami twórczyni ludowa,
która wykonywała wycinanki, malowała obrazy i pisała wiesze. Zawodowo pracowała jako bibliotekarka m.in. w Szkole Podstawowej
w Sannikach. Zmarła 27 lipca
2017 roku, miała 77 lat.
 Wiesław Uczciwek – wieloletni pracownik najpierw Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego Łowiczu, a potem Centrum
Kultury i Promocji Ziemi Łowickiej. Autor niemal wszystkich
zdjęć wykorzystywanych na stronie internetowej tegoż Centrum.
Z zamiłowania muzyk związany
ze znanym discopolowym zespołem Classic, a także formacją The
Dox. Zmarł 27 września br. Miał
60 lat.
opr. mwk

RZUT OKieM |LoDoWisKoRusZyWDNiuChoiNKi

aGNiesZKaaNTosieWiCZ

Przez minione 12 miesięcy
zmarło bardzo wiele znanych,
wręcz pomnikowych postaci, których nazwiska wcześniej wielokrotnie przewijały się na łamach
naszego tygodnika – m.in. Janusz
Kapiński, ks. Stefan Wysocki. Oto
nasz smutny przegląd tego roku
pożegnań.

dyrektorem Szkół Medycznych
w Zgorzelcu. Angażował się
w działalność Stowarzyszenia Szarych Szeregów. W 2004 został
wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Łowicza. Zmarł 30
kwietnia 2017 roku.

Na Nowym Rynku w Łowiczu ruszyło już rozstawianie konstrukcji sezonowego lodowiska.otwarcie
obiektuzaplanowanowdniuChoinkiMiejskiej,wsobotę2grudnia.Wtejlokalizacjilodowiskobędzie
funkcjonowałoporazdrugi,wcześniejbyłoorganizowaneprzyul.bolimowskiej.Zdaniemnaczelnikamiejskich
inwestycjiGrzegorzaPełki,przeniesienieobiektusprawdziłosię,gdyżzyskałonwięcejużytkowników.aa
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Marcin Kundera, operatorkameryiprowadzącywarsztaty„Nakręćsię
naŁowicz”,podczaspracynadkręceniemfilmu.

Rzemieślnik ma w swojej pracowni praceróżnychartystów.Niektóre
leżąuniegolatami.

aGNiesZKaaNTosieWiCZ

aGNiesZKaaNTosieWiCZ

aGNiesZKaaNTosieWiCZ

Ludzie

Jerzy Bazak w swojej pracowni przyPlacuPrzyrynekzajmujesię
oprawąobrazóworazrenowacjąm.in.starychmebliizegarów.

Łowicz |NiezwykłapracowniaJerzegobazaka

Nie zapominajmy o rzemieślnikach
Mówi o sobie, że jest tylko rzemieślnikiem,
choć trudno nie odkryć w nim duszy artysty.
Jerzy Bazak już blisko 40 lat wykonuje w Łowiczu
jeden z ginących zawodów rzemieślniczych: zajmuje
się oprawą obrazów oraz renowacją m.in. starych
mebli i zegarów. W jego pracowni Janek Dałek
z I LO zbierał materiał do powstania etiudy filmowej.

agnieszka.antosiewicz@lowiczanin.info

Licealista był jednym z uczestników warsztatów filmu dokumentalnego „Nakręć się na Łowicz”
Agnieszki Wąsikowskiej i Marcina Kundery, o których pisaliśmy
w poprzednim numerze NŁ.
Wcześniej brał już udział w projekcie teatralnym „To miasto, to moja
opowieść”. Jedna ze scen spektaklu finałowego powstała w oparciu
o rozmowy z Jerzym Bazakiem.
Janek chętnie bierze udział
w podobnych projektach, bo, jak
przyznaje, drzemie w nim artystyczna dusza, a swoją przyszłość
chciałby związać ze światem teatru
lub filmu. Pracownia rzemieślnika znajduje się w bliskim sąsiedztwie liceum Janka, codziennie mija
ją kilkakrotnie. – Byłoby szkoda,
gdyby cały świat zapomniał o rzemieślnikach. Żyjemy w takich czasach, że wszystko możemy kupić,
ale te przedmioty nie mają duszy
i takiej historii jak te, które trafiają
do pracowni pana Bazaka – mówi
nam Janek Dałek.
Etiudy nie udało się dotychczas
zmontować, dlatego nie weszła do
pokazu finałowego w ramach projektu „Nakręć się na Łowicz”.
miał zostać wojskowym
Janek odwiedził pracownię Jerzego Bazaka wraz z operatorem
kamery i prowadzącym warsztaty „Nakręć się na Łowicz” Marcinem Kunderą. Przyglądaliśmy się
ich wspólnej pracy nad powstawaniem etiudy dokumentalnej.
Po wejściu do środka musieliśmy chwilę zaczekać, bo trwały akurat konsultacje z klientką
w kwestii doboru ramy. – Muszę powiedzieć telewizji, że mam
duże zaufanie do pana Bazaka jeśli chodzi o dobór ram – reaguje

obrazy latami leżą
w pracowni
Jerzy Bazak prowadzi swoją
działalność już od blisko 40 lat.
– Początkowo dużo rzeźbiłem, ale
z samej rzeźby nie można było
wyżyć, dlatego wziąłem się za
oprawę obrazów – opowiadał filmowcom. Miał swojego mistrza,
od którego uczył się fachu, zaś
później postanowił otworzyć własną pracownię. – Był taki pan Żabka, chodziłem do niego, podpatrywałem, uczył mnie (...). Za jego
namową wszedłem w oprawę obrazów – mówił. Na początku jego
pracownia mieściła się w kamienicy przy ulicy Zduńskiej. Kiedy weszły w życie przepisy o sprzedaży
mienia komunalnego bez przeprowadzania przetargów, pojawiła się
okazja, żeby odkupić kamienicę.
Wielu rzemieślników skorzystało

15latniebyłem
naurlopie,bo
rzemieślnikniema
zacojeździć
naurlop.
Jerzy Bazak

aGNiesZKaaNTosieWiCZ

agniesZka
antosiewicZ

w końcu klientka na pojawienie
się kamery w pracowni.
Jerzy Bazak zajmuje się oprawianiem obrazów, ale także renowacją starych figur, zegarów i mebli. Jak przekonuje, kocha swoją
pracę, bo daje mu ona wolność,
dlatego chciałby ją wykonywać
jak najdłużej. – Nie lubię rozkazów. Miałem zostać w wojsku,
służyłem w marynarce wojennej.
Zostało mi tylko podpisać dokument i miałem zostać na żołnierza zawodowego, ale kocham wolność i swobodę – mówi NŁ.

Jerzy Bazak pokazał filmowcom na czym polega jego pracanadrenowacjąramyobrazu.

z tej okazji. Żona Jerzego Bazaka
odwodziła go od tego pomysłu, pytając „Po co ci taka rudera?”. Sąsiad zaś nakłaniał go do kupna kamienicy, tłumacząc, że nie liczy się
stan budynku, a lokalizacja: Zduńską porównywał wtedy do Piotrkowskiej w Łodzi. Ostatecznie Jerzy Bazak nie kupił kamienicy. Od
około 15 lat jego pracownia mieści się przy Placu Przyrynek. Już
po przekroczeniu jej progu ma się
wrażenie, że to niezwykłe miejsce.
Naszym oczom ukazują się stosy obrazów: głownie wizerunków,
pejzaży i przedstawień świętych.
Jerzy Bazak tłumaczy, że zgromadził ich tutaj tak wiele, gdyż
niektóre nie zostały odebrane
przez kilka, a nawet kilkanaście
lat. Na dowód pokazuje obraz Je-

zusa Ukrzyżowanego, który jest
w pracowni od 2001 roku. – Nigdy
nie sprzedaję czyichś rzeczy, czekam, aż może znajdą się spadkobiercy – zapewnił przed kamerami
Jerzy Bazak. Niektóre z tych obrazów nie zostały opisane. Rzemieślnik przekonuje, że każdemu artyście zawsze radzi, by tak, jak znany
przed laty łowicki malarz Zdzisław
Pągowski, zawsze pisał na odwrocie dzieła gdzie i kiedy zostało ono
wykonane.
trudne czasy
dla rzemiosła
Jerzy Bazak zdaje sobie sprawę z tego, że reprezentuje ginący
zawód. Sądzi, że jest to związane
ze zbyt wysokimi składkami ZUS,
które wykańczają drobnych rze-

mieślników, takich jak on. – Dlaczego chłopi płacą na kwartał 350
zł KRUS, a rzemieślnik prawie
1.400 zł do ZUS? – pytał retorycznie? – To niesprawiedliwość społeczna. Już tyle rządów było, każdy obiecywał, że to zmieni. Teraz
mają być wprowadzone ulgi dla
artystów – mówił Jerzy Bazaka
o sytuacji rzemieślników.
– Gorzej, bo właściciel chce
sprzedać kamienicę. Gdzie ja się
podzieję z tą graciarnią? Przez
tyle lat człowiek nazbierał różnych
rzeczy – żalił się filmowcom.
michał anioł
dla chrześniaka
Jerzy Bazaka spokój znajduje na łonie natury. – 15 lat nie byłem na urlopie, bo rzemieślnik nie

ma za co jeździć na urlop – mówił.
Dlatego w każdą niedzielę wsiada
na rower i – jak mówi – zwiedza
okolice Łowicza. Z sentymentem
wspomina wyprawy w sąsiedztwo
młyna w Strugienicach, odgłosy
ptaków, czyste powietrze i odloty
bocianów.
Ma też wiele planów na to, co
będzie robił po przejściu na emeryturę. Dla swojego chrześniaka Michała zamierza zrobić rzeźbę Michała Anioła, którą będzie
mógł sobie wstawić do nowego
domu. Ma też plan, by wyrzeźbić w drewnie parę grajków, taką
samą, jak ta, która stoi u niego
w pracowni. Wypalaną figurkę
dostał kiedyś od brata na imieniny.
Mówi, że są to jego towarzysze,
którzy motywują go do pracy.
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Kultura
Głowno|NowawystawawGaleriibank&DM

Obrazy jak ze snów

ReKLaMa

Rozmowy o sztuce. Nazdjęcium.in.DariuszMłynarczykiMariusz
saniternik,aktor.
eLżbieTaWoLDaN-RoMaNoWiCZ

Na wystawie pokazano prace
sześciu artystów – malarzy i grafików, których twórczość w różnym
stopniu nawiązuje do idei surrealizmu: Gabriela Kołata z Łodzi,
Mariusza Koteckiego z Głowna, Barbary Maciągi z Warszawy,
Katarzyny Orthwein (matki) i Ludwika Orthweina (syna), również
z Warszawy oraz Tomasza Sętowskiego z Częstochowy. Osobiście
na wernisażu pojawili się Barbara
Maciąga i Mariusz Kotecki.
Spotkanie otworzyli wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego
w Głownie Jolanta Grzyb oraz
twórca i gospodarz mieszczącej
się w murach banku Galerii Bank&DM, artysta Dariusz Młynarczyk. To on pokrótce przedstawił
gościom wydarzenia artystów biorących udział w wystawie zbiorowej i opowiedział o jej idei:
– Wystawa jest pod tytułem „Surrealistycznie...?”. Te znaczki otwierają to pojęcie – mamy sobie zadać
pytanie czy te prace są naprawę surrealistyczne, czy nie? W jaki sposób one nawiązują do idei klasyków
surrealizmu (....), do tego, co sfor-

eLżbieTaWoLDaN-RoMaNoWiCZ

„Surrealistycznie...?” – to
tytułowe pytanie nowej
wystawy zbiorowej,
otwartej 20 października
w Galerii Bank&DM
w Głownie. Z pytaniem
tym zmierzyli się przybyli
na wernisaż goście,
odnajdujący na sztalugach
niesamowite wizje ze
świata fantazji i snów.

Fragment ekspozycji. NapierwszymplanieobrazyKatarzynyorthwein,wtlepracabarbaryMaciągi.

mułował André Breton w 1924 r.?
– mówił Dariusz Młynarczyk i wyjaśnił, że wspomniany ojciec tego
kierunku, autor „Manifestu surrealistycznego”, wymyślił go jako
opozycję do realizmu, zwłaszcza
w literaturze. Później myśl surrealistyczna została zaadaptowana przez
sztuki piękne, w których mistrzostwo w technikach plastycznych
połączone zostało z ogromną dozą
fantazji. Najbardziej znanym twórcą surrealizmu był Salvador Dali.
– Proponując udział w tej wystawie artystom, chodziło mi również
o to, żeby państwu móc zaprezentować takich twórców, którzy mają
i rękę niesamowitą, czyli doskonały warsztat, i pomysły znakomite
– anonsował opiekun galerii i kurator na otwarciu wystawy.

wyobraźnia na wolności
Jednym z artystów zaproszonych do udziału w wystawie zbiorowej jest prof. Gabriel Kołat, wykładowca łódzkiej ASP i szef
Pracowni Rysunku, Ilustracji i Komiksu, który niestety nie mógł pojawić się na wernisażu. Między innymi pod jego okiem swój talent
w Akademii szlifował Mariusz Kotecki, absolwent kierunku grafika
i malarstwo, projektant. Mariusz
Kotecki jest głownianinem i miał
już kiedyś w tym mieście indywidualną wystawę w MOK. Na wystawę zbiorową „Surrealistycznie...?” wybrał kilka rysunków,
wykonanych po prostu długopisem.
Poza wyzwaniami zawodowymi,
które wymagają od niego bardzo
realistycznego podejścia, tworzy in-

tuicyjnie. Zaczyna od kilku kresek,
nie zastanawiając się jeszcze nad
efektem końcowym. Rysuje poddając się nastrojowi i podążając za
wyobraźnią. – W rysunku, w tych
pracach, czuję się tylko i wyłącznie
surrealistą, natomiast projektuję np.
meble w 3D, co jest już bardzo realistyczne – mówił nam na otwarciu
wystawy.
Kolejna artystka, Barbara Maciąga, przyjechała z Warszawy.
Jako samouk osiągnęła mistrzostwo w w grafice komputerowej
3D. Tworzy wykorzystując programy komputerowe i jest laureatką
wielu konkursów, w tym międzynarodowych. Jej prace, przypominające fotografie, w całości powstają w komputerze, a inspirowane są
wyobraźnią autorki – wbrew pozo-

rom nie korzysta ona ze zdjęć modeli, tylko całe postacie i wszystkie
elementy widoczne w efekcie końcowym tworzy w programach. By
uniknąć wrażenia nienaturalności,
nie korzysta z gotowych rozwiązań, tylko sama nakłada poszczególne warstwy i tak jak malarz klasyczny pędzlem, tak ona piórkiem
na tablecie maluje grę świateł i cieni. Obrazy nie mają nadanych tytułów, ponieważ artystka chce, by
odbiorcy jej twórczości sami nazywali je tak, jak mają na to ochotę,
bo każdy widzi w nich coś innego. Cyfrowa formuła prac pozwala
autorce wracać do nich po jakimś
czasie i dokonywać różnych modyfikacji. Grafika komputerowa jest
dla niej dużo ciekawsza niż warsztatowa. Sztuką Barbara Maciąga
generalnie interesuje się od wczesnego dzieciństwa, brak formalnego akademickiego wykształcenia
artystycznego nigdy nie był dla niej
przeszkodą w tworzeniu i podążaniu własną ścieżką, co ostatecznie
przyniosło jej wiele nagród.
Nieobecna na wernisażu Katarzyna Orthwein miała już w Galerii

Bank&DM indywidualną wystawę monotypii o tematyce erotycznej. Na wystawę „Surrealistycznie...” udostępniła dwa nastrojowe,
poetyckie obrazy. Z kolei jej syn,
Ludwik Orthwein, architekt i rysownik, przysłał prace inspirowane
światem zwierząt. Wybitny twórca
realizmu magicznego, Tomasz Sętowski, który tym razem nie pojawił
się w Głownie, jest kolegą Dariusza Młynarczyka z czasów studiów
artystycznych. Jego prace były pokazywane na wielu wystawach
w Polsce i na świecie, tworzył m.in.
dla szejków Dubaju, a w rodzinnej Częstochowie prowadzi autorską galerię „Muzeum wyobraźni”.
Jego praca w formie muralu została przeniesiona na ścianę budynku
w centrum miasta i jest doskonale
widoczna z głównej alei.
Wystawę „Surrealistycznie...?”
można oglądać w Galerii Bank&DM w Głownie do końca listopada w godzinach pracy Banku
Spółdzielczego.
ewr
Więcej zdjęć z otwarcia wystawy oraz krótki film zamieszczamy na www.lowiczanin.info
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Kino |Premierafilmuomuzykuludowym

Premierowy pokaz „Edziu nie piskej!”
O projekcie pisaliśmy na łamach NŁ kilkakrotnie. Po raz
pierwszy gdy Łowicki Ośrodek Kultury otrzymał na realizację filmu dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Mateusz Rudak
z Łowickiego Ośrodka Kultury
mówił nam wtedy, że zdecydował
się nakręcić film, będąc zafascynowanym postacią muzyka ludowego Edwarda Bednarka, którego
możemy kojarzyć z pracy portiera
w ŁOK. Bakcyla do muzyki ludowej złapał w latach 50., do dziś

gra w wielu orkiestrach. – W filmie pokazaliśmy Edzia (tak o nim
mówi Mateusz) jako muzyka ludowego, ale też koleje jego życia.
To opowieść o przemijaniu muzyków ludowych – większość kolegów Edzia już nie żyje – mówi
Rudak.
W ramach pracy nad filmem
Edward Bednarek pojechał z ekipą ŁOK do Wyszogrodu, by pokazać im swoje rodzinne strony.
Była to sentymentalna podróż
śladami miejsc i ludzi, którzy
odegrali ważną rolę w życiu mu-

DKfLaboRaToRiuM/DaRiusZsKoNeCZNy

Już w najbliższą niedzielę, 29 października,
o 15.00, w kinie Fenix odbędzie się premiera filmu
dokumentalnego pt. „Edziu nie piskej!”. Bohaterem
filmu jest jeden z najwybitniejszych łowickich
muzyków ludowych, klarnecista Edward Bednarek.
Tym filmem młode pokolenie chce mu podziękować
za wszystko co zrobił dla muzyki ludowej.

edward Bednarek (zlewej) ipomysłodawcanakręceniafilmu
onim–MateuszRudak.

Łowicz |ogólnopolskifestiwalMuzykiChóralnej

Wokalna uczta już w ten weekend
10 chórów weźmie udział
w przesłuchaniach
w ramach I Ogólnopolskiego
Festiwalu Muzyki Chóralnej
im. Mikołaja Zieleńskiego
w Łowiczu.
Organizatorzy ogłosili już pełny program pierwszego dnia festiwalu (28 października) oraz
wykonawców, którzy wystąpią
drugiego dnia (29 października)
w łowickich kościołach.
Przegląd w sali barokowej Muzeum w Łowiczu rozpocznie
o godzinie 10.00 występ warszawskiego Chóru Młodzieżowego
„Gregorianum” pod batutą Bereniki Jozajtis. Później, w 20-minuReKLaMa

towych odstępach, przesłuchiwane będą kolejno: Kameralny Chór
Bazyliki Mniejszej „Cantores Immaculatae” z Niepokalanowa (dyr.
Paweł Ambroziak), Towarzystwa
Śpiewacze „Lutnia” z Aleksandrowa Łódzkiego (dyr. Renata Banacka-Walczak), zespół wokalny
„L’Estro Cantando” z Warszawy
(dyr. Dorota Krzemińska), zespół
wokalny „A cappella” z Kielc (dyr.
Krzysztof Jończyk”), Akademicki
Chór Politechniki Łódzkiej z Łodzi (dyr. Magdalena Gliszczyńska), Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej z Kielc (dyr.
Małgorzata Banasińska-Barszcz),
Chór Kameralny Społecznej Akademii Nauk z Łodzi (dyr. Renata Banacka-Walczak), Poznański

Chór Kameralny „Fermata” z Poznania (dyr. Mateusz MJ Sibilski)
oraz „Cantores Carvatiani” z Gorlic (dyr. Anna Cisoń).
Zaraz po zakończeniu przesłuchań, czyli około 13.30, planowany jest koncert festiwalowy,
w którym wystąpi Młodzieżowy
Chór Żeński Iuvenales Cantores
Lodziensis z Łodzi pod batutą
Krzysztofa Kozłowskiego.
Wieczorem, po mszy świętej
w bazylice katedralnej, zostaną
rozdane nagrody, a laureaci zaśpiewają w koncercie finałowym.
W niedzielę, 29 października,
cztery chóry wystąpią z koncertami podczas sum (o 12.00 lub
12.30, w zależności od parafii)
w czterech łowickich kościo-

łach. W parafii katedralnej będzie to Stowarzyszenie Śpiewacze
„Harmonia” z Łodzi, w kościele
pw. Chrystusa Dobrego Pasterza
– „L’Estro Cantando”, w kościele pw. Św. Ducha – „Farmata”,
a w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy – „Lutnia”.
Głównym organizatorem festiwalu jest Łowickie Towarzystwo
Muzyczne im. Mikołaja Zieleńskiego, a dyrektorem festiwalu
prof. Jerzy Rachubiński, który
gorąco zachęca wszystkich łowiczan i mieszkańców okolicy
do przyjścia na festiwal. – Wstęp
jest wolny, zarówno do muzeum,
jak i oczywiście do kościołów
– mówi. – Nie trzeba być na całych przesłuchaniach, jeśli ktoś
nie ma czasu, może wchodzić
i wychodzić w przerwach między
występami. Prosimy jedynie o nie
przemieszczanie się podczas śpiewu.
tm

zyka. Jeszcze jako młody chłopak
pan Edward pływał na statkach
po Wiśle z wujkiem i dziadkiem.
Jego ojciec grał na bębenku, wujo
na harmonijce, a on w tym czasie
zbierał drobne do kapelusza.
W filmie przeplatać się będą
opowieści Edwarda Bednarka
oraz narracja Macieja Malangiewicza, dyrektora ŁOK. Do filmu weszło wiele archiwalnych
zdjęć, które, zdaniem twórców,
widzowie (poza członkami rodziny Edwarda Bednarka) zobaczą
po raz pierwszy. Są też fragmenty filmu „Bobiki” o Bożym Ciele
w Łowiczu, autorstwa Tadeusza
Rutkowskiego. Do filmu weszło
też nagranie z tegorocznego odsłonięcia Gwiozdy Łowickiej
na Starym Rynku, dedykowanej
bohaterowi filmu. Pozostałe klatki powstały w oparciu o rozmowy
z innymi osobami. Całość potrwa
około 50 minut.

Sam tytuł „Edziu nie piskej!”
to nawiązanie do filmu „Czterej
pancerni i pies”, w którym Tadeusz Fijewski, jako ojciec Tomka
Czereśniaka (w tej roli znakomity Wiesław Gołas), bez przerwy
strofował syna, mówiąc: „Tomuś,
nie piskaj”. Pomysł nazwania filmu w ten sposób podpowiedział
Mateuszowi prowadzący w ŁOK
warsztaty „X Muza – historia filmu” Grzegorz Pieńkowski.
Producentem filmu jest Łowicki Ośrodek Kultury. W realizację zaangażowali się Mateusz
Rudak (pomysłodawca), Jakub
Papuga, Krystian Cipiński, Piotr
Nastarowicz i Adam Bombrych.
Zdjęcia były kręcone od maja do
października, głównie metodą
DIY (do it yourself), czyli własnym sumptem pracowników
ŁOK.
„Edziu nie piskej!” ma się ukazać także na płytach DVD.
aa

RZUT OKieM|ZaZZaPRasZa

Dwaj włoscy muzycy – pianista Andrea Carri i perkusista Francesco
Camminari zagrająwniedzielę,29października,ogodz.17.00,
wrestauracjiJa-Ty-MyprowadzonejprzezZakładaktywizacjiZawodowej
wpomieszczeniachdawnejstołówkisyntexu.Zagrająmuzykę
instrumentalną,improwizowaną,którąmożnaokreślićjakoilustracyjną.
andreaCarritworzywłasnekompozycje,któreczęstosąwykorzystywane
wfilmachireklamach.Koncertbędziemiałcharakterrozrywkowyijest
adresowanyzarównodlaosóbniepełnosprawnych,jakiwszystkich
chętnychmieszkańcówŁowicza.Wstępbezpłatny. opr. mwk
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Łowicz|ZespółszkółPonadgimnazjalnychnr3

Zduny |DomKultury

Wydawnicze nowości
w szkolnej
bibliotece

W tej chwili kupiono już 296
pozycji za 9.000 zł, w planach jest
sprowadzenie kolejnych. Uczniowie mogą sami zgłaszać w bibliotece co chcieliby móc z niej
wypożyczyć, było to też konsultowane w poszczególnych klasach.
Do składania czytelniczych propozycji zachęcano też przez szkolny radiowęzeł.
– W całej bibliotece jest około 6150 woluminów, więc te prawie 300 nowych to pokaźna różnica, a przecież to jeszcze nie
ReKLaMa

koniec zakupów w ramach programu – mówi Aneta Wojciechowska, szkolna bibliotekarka. –
Od razu widać też większy ruch
w bibliotece, młodzież przychodzi, pyta o poszczególne pozycje,
zgłasza swoje życzenia, wymienia
się między sobą opiniami. Można
powiedzieć, że grupa zaangażowana w projekt stworzyła już coś
w rodzaju klubu czytelniczego,
a w planie ma założenie czytelniczego bloga.
Większość tych książek można
podzielić na dwie kategorie – jest
to albo beletrystyka, w tym głównie nowości, albo też poradniki,
często dopasowane do nauczanych w szkole przedmiotów lub
prowadzonych w niej kursów.
– W wolnych chwilach sięgam
po romanse i literaturę obyczajową
– przyznaje Daria Foks. – Lubię
porównywać książki z ich ekranizacjami, przy czym zdecydowanie
wolę trzymać się kolejności: najpierw książka, potem film.
– Ja wypożyczyłam „Igrzyska śmierci”, jestem mniej więcej
w połowie czytania – mówi Na-

ToMasZMaTusiaK

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3
w Łowiczu otrzymał 15 tys. zł
z Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa.
Kwota ta jest przeznaczona
na książki do szkolnej
biblioteki, ale nie mają to
być pozycje z listy lektur
czy podręczniki, ale nowości
wydawnicze. W znacznej
mierze to młodzież decyduje
o tym, jakie książki znajdą
się w bibliotece.

Warsztaty teatralne i inne
propozycje nie tylko dla dzieci

Grupa miłośników (w większości miłośniczek) czytaniawszkolnej
bibliotecezbibliotekarkąanetąWojciechowską(zprawej).

talia Stadnik. – Najpierw obejrzałam film, ale to nie to samo,
bo ekranizacja jest mocno okrojona, nie ma wielu naprawdę ciekawych wątków.
– Dzięki naszej bibliotece wróciłam do „Dotyku Julii” – mówiła Weronika Wężowska. – Przeczytałam już kiedyś całą serię, ale
uznałam, że warto do niej wrócić.
– Najbardziej lubię fantastykę,
a wiem, że ma być jej sporo w następnej dostawie – mówił nam Sebastian Andrzejczyk. – Szczególnie czekam na „Grę o tron”, bo
jeszcze jej nie czytałem. Widać,
że fantastyka cieszy się u nas dużą
popularnością, podobnie jak kryminały.

– Wypożyczyłam poradnik
na temat makijażu, ponieważ interesuję się tym – mówiła Izabela Sobczak. – Książki mogą
być uzupełnieniem tego, o czym
uczymy się, mogą też przekazywać wiadomości zupełnie nowe,
a niektóre porady z nich mogę stosować robiąc sobie makijaż na co
dzień, albo na jakieś wyjścia.
W grupie uczniów współpracującej przy realizacji projektu,
prócz cytowanych powyżej, są
też: Natalia Politowicz, Mariola
Sobczak, Patrycja Sawicka, Natalia Kępczyńska i Natalia Jaworska. Koordynatorkami projektu są
Aneta Wojciechowska i Małgorzata Antosik.
tm

7 listopada o godz. 16.30
w Domu Kultury Gminy Zduny
ruszają warsztaty teatralne adresowane dla dzieci i młodzieży. Mają
być one bezpłatne i cykliczne – odbywać się będą raz w tygodniu. Nie
określono wieku osób, które będą
mogły z nich korzystać.
Zajęcia – jest to nowa propozycja – prowadził będzie Damian
Jaworski – absolwent Szkoły Aktorskiej im. Machulskich w Warszawie, pedagog oraz instruktor
teatralny w Sochaczewskim Centrum Kultury.
Nie jest to jedyna propozycja
przygotowana przez placówkę.
13 października ruszyły warsztaty wokalne, prowadzone (tak jak
dotychczas) przez Martę Czerwińską. Ona również adresowane
są dla dzieci i młodzieży i w tym
przypadku DK również nie narzucił wieku uczestników. Ponieważ
na pierwsze zajęcia przyszło zaledwie kilka osób, można się jeszcze
na nie zapisywać. Odbywają się
w piątki o godz. 15.00. Nieco większym zainteresowaniem cieszy się

pilates dla dorosłych oraz zajęcia
rytmiczno-ruchowe z elementami tańca dla dzieci. Prowadzi je
Aleksandra Mostowska. Nadal są
na nie wolne miejsca. Zajęcia dla
dorosłych odbywają się w poniedziałki i czwartki o godz. 16.30,
dla dzieci – tylko w czwartki
o 15.15. Wybierając się na nie trzeba zabrać strój sportowy, na pilates również karimatę. Każdorazowo za udział w nich płaci się 5 zł/
osoby. W najbliższym czasie ruszą też zajęcia komputerowe, które prowadził będzie Paweł Pięta ze
Stowarzyszenia Łowickie.pl. Zapisało się na nie już 10 osób.
Halina Anyszka – dyrektor DK
w Zdunach – zachęca do korzystania ze wszystkich propozycji.
W rozmowie z nami podkreślała, że na zajęcia dla dzieci nie ma
określonego sztywno wieku, bo
to zależy od oceny rodzica i chęci
dziecka do uczestniczenia w nich.
Nie ma też ograniczeń wiekowych
na kurs komputerowy, a jeśli tylko
będą kolejni chętni, utworzona będzie druga grupa.
mwk

Łowicz |Korabka

Zaproszenie na koncert
Parafia MB Nieustającej Pomocy na Korabce w Łowiczu zaprasza 29 października na koncert
„Ave Maria”, który zaplanowano po wieczornej mszy św., czyli

około godz. 19.00. Wystąpią: Kamil Janicki – miejscowy organista, na trąbce towarzyszyć mu będzie Marcin Kakietek z Jaktorowa,
zaśpiewa Dominika Sobczyńska
z Białej Rawskiej. Koncert to kolejne wydarzenie związane z obchodami 100. rocznicy objawień fatimskich, jakie w kościele na Korabce
zaplanowano w miesiącu różańca
świętego.
W poprzednie niedziele odbyła
się projekcja filmu „Teraz i w godzinę śmierci” o sile modlitwy różańcowej oraz spotkanie modlitewne „W szkole u Miriam” z udziałem
sióstr niepokalanek oraz młodzieży
z Szymanowa.
mwk
ReKLaMa
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Łowicz |MiejskiDzieńseniorapodznakiemjubileuszu

23 października w południe łowickie kino
wypełniło się po brzegi za sprawą Klubu Seniora
Radość, który obchodził swoje 10-lecie i Miejski
Dzień Seniora, zapraszając na spotkanie nie tylko
swoich członków, ale też przyjaciół i innych gości.
Podczas uroczystości ogłoszono wyniki przeprowadzonego przez Urząd Miejski konkursu literackiego na wspomnienia
seniora. Wyróżnienie otrzymali wszyscy jego uczestnicy: Anna
Bieguszewska, Joanna Bolimowska, Stanisław Żaka, Ewa Tomczak, Władysława Godziszewska,
Helena Świątkowska i Krystyna
Kunikowska.
Przewodnicząca Anna Bieguszewska przedstawiła w skrócie historię klubu oraz jego bieżącą działalność, mówiła m.in.
o współpracy z organizacjami
i stowarzyszeniami, o projekcie
„Żywa lekcja historii”, o działalności chóru oraz grupy kabaretowej „Uśmiech Seniora”, dorobku
poetek i spotkaniach z dziećmi

w ramach popularyzacji czytelnictwa, o wyjazdach krajoznawczych i wypoczynkowych, ale też
o publikacjach na temat klubu,
które były zamieszczane w Rocznikach Łowickich. Podsumowała ją stwierdzeniem, że seniorzy
w ciągu dekady zrobili dużo dla
siebie i dla swojego otoczenia
i nadal chcą to kontynuować.
Burmistrz Krzysztof Kaliński gratulował seniorom aktywnej działalności. – Ja już 137 razy
mówiłem, ale jeszcze 1370 razy
powtórzę, że klub kojarzy się po
pierwsze – z Anną Bieguszewską, po drugie – z chórem, po trzecie – z MOPS, ale też współpracą
ze szkołami, Szarymi Szeregami,
Łowickim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, uroczystościami patrio-

tycznymi i różnymi imprezami –
mówił, dodając, że „Radość” ma
też duże zasługi w zorganizowaniu dobrej współpracy wielu organizacji pozarządowych w Łowiczu.
– Nic nowego, innego nie jestem w stanie powiedzieć, ponad
to, że wyprowadziliście seniorów
z domu i to Wam się chwali – mówił burmistrz. Dzięki temu wszyscy jesteśmy zdrowsi i częściej się
uśmiechamy. Deklarował, że prezentem na 10-lecie od władz miasta jest laptop, który został już zakupiony, ale nie był wręczany na
scenie ŁOK. – Ale dziś będzie na
370% – deklarował, kolejny raz
wywołując śmiech na widowni.
Marek Dziedziela – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej (w strukturach którego klub działa i ma opiekuna,
który jest pracownikiem MOPS),
podziękował za pracę Zarządowi Klubu, prosząc jego członków
o publiczne pokazanie się. Odrębnie dziękował chórowi, który
obecnie prowadzi Maria Niero-

MiRosŁaWaWoLsKa-KobieReCKa

10 lat Radości

Serdeczności na scenie. składającychżyczeniabyłowielu–wtymm.in.byłaradnamiejskaRenatabalik.

bisz, grupie Uśmiech Seniora, za
którą odpowiedzialny jest Włodzimierz Solarek oraz komisji
rewizyjnej – której z kolei dziękował nad tym, że czuwa nad
prawidłowością spraw organizacyjnych i finansowych. Dla każdego członka zarządu, zespołu,
chóru miał przygotowany list gratulacyjny oraz różę..
Do życzeń przyłączył się przewodniczący Rady Powiatu Ło-

wickiego Krzysztof Górski, który
przekazał uczestnikom imprezy
tort ufundowany przez władze powiatu.
Kosz ze słodyczami oraz herbatami z życzeniami przekazali
przewodniczącej klubu nauczycielka Renata Balik i radny miejski Krzysztof Olko, mówiąc, że
robią to w imieniu Przyjaciół Klubu Seniora (klub przyznaje taki
honorowy tytuł osobom szcze-

gólnie wspierającym jego działalność).
Seniorzy również mieli przygotowane kwiaty, upominki i okolicznościowe listy, które wręczyli
przedstawicielom kilkunastu organizacji, nie tylko seniorskich.
W części artystycznej wystąpił chór seniora, grupa kabaretowa oraz zaprzyjaźnieni seniorzy
z Bełchowa. Było trochę na wesoło, a zarazem nostalgicznie. mwk

Łowicz – Łódź |Wojewodawręczyłodznaczeniapaństwowe
GMiNNyoŚRoDeKKuLTuRyWDoMaNieWiCaCh/WWW.faCebooK.CoM

Brązowe Krzyże Zasługi dla łowiczan
Trzy Złote Krzyże Zasługi, siedem Srebrnych
Krzyży Zasługi i dwanaście Brązowych Krzyży
Zasługi wręczył wojewoda łódzki Zbigniew Rau.
Wśród zasłużonych znalazły się dwie osoby
z powiatu łowickiego.

Krępa|spotkanieKółGospodyńWiejskich

Integracja w świetnej atmosferze
Ponad 100 osób bawiło się
21 października
w Krępie na spotkaniu
integracyjnym
Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu powiatu łowickiego.
Impreza odbywała się pod hasłem „Babi Zlot” i toczyła się
w świetnej atmosferze.
Podobne spotkania integracyjne panie z KGW organizują
w miarę regularnie, jednak po raz
pierwszy w gminie Domaniewi-

ce. Na sali w Krępie stawiły się
przedstawicielki wszystkich kół
z powiatu łowickiego. Nie zabrakło także gości specjalnych. Pojawili się m.in. wójtowie: gminy
Domaniewice Paweł Kwiatkowski, gminy Kocierzew Południowy Agnieszka Wojda, gminy
Kiernozia Beata Miazek i gminy Chąśno Dariusz Reczulski,
posłowie Edward Gnat i Paweł
Bejda czy też proboszcz parafii
św. Bartłomieja w Domaniewicach ks. Krzysztof Osiński. Im-

preza miała charakter biesiadny,
nie zabrakło więc zabawy z zespołem muzycznym i wodzirejem,
karaoke czy nieodzownego w środowisku doskonałych kucharek
z KGW poczęstunku. Dobra zabawa trwała do drugiej w nocy.
Przewodnicząca gminnego zarządu Kół Gospodyń Wiejskich
gminy Domaniewice Beata Mikituła już zapowiada, że w przyszłym roku będzie chciała podobną imprezę zorganizować po raz
kolejny.
kl

Łowicz|yoyarzespotkająsięnazawodach

Pierwsze YoYo Battle na Szkiełkach
Na pierwszą edycję „Łowicz
YoYo Battle” – zawodów w kręceniu na yoyo zaprasza Mistrz Polski
w tym sporcie, mieszkający w Łowiczu gimnazjalista z trzeciej klasy szkoły na Bratkowicach Kacper
Pałatyński.
Zawody odbędą się w restauracji Szkiełka na ul. Floriana 11
w sobotę, 28 października o godz.
15. – Z tego, co się orientuję, zapisanych jest już ponad 20 zawodników – powiedział nam wspierający organizacyjnie swojego syna

Kacpra, łowicki przedsiębiorca
Krzysztof Pałatyński.
Zawody będą podzielone na
dwie kategorie. W kategorii „freestyle” uczestnik będzie miał
2 minuty na pokazanie swoich
umiejętności na scenie pod wybraną przez siebie muzykę. Kategoria „battle 1vs1” będzie główną
konkurencją rozgrywaną w systemie pucharowym, podczas której
zawodnik musi pokonać swojego
rywala trickiem lub kombinacją
w wyznaczonym czasie. Zwycięz-

cę wybierać będą nie tylko sędziowie, ale także publiczność. Otwarcie zawodów planowane jest
o godz. 15 (rejestracja, sprawy organizacyjne). Start zmagań w kategorii „freestyle” o godz. 16.45,
a o godz. 18 start zmagań w kategorii „battle”.
Ogłoszenie wyników i zakończenie imprezy planowane jest
około godz. 20. Rejestracja dla zawodników kosztuje 15 zł, zaś wejściówki dla publiczności – 10 zł.
opr. mak

się w południe w środę, 25 października w sali Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piotrkowskiej
w Łodzi
Kapitan Barbara Błaszczyk
pełni służbę w łowickiej straży pożarnej od 1 stycznia 2000
roku. Przez dziesięć lat była dyżurną operacyjną PSP. Ponadto
współtworzyła program nauczania oraz uczy w klasach o nachyleniu pożarniczym i obronnym

Skierniewice|Konkurszbiletami

MARVI świętuje 25 lat na scenie
W piątek 27 października
o godz. 19 w kinie Polonez
w Skierniewicach odbędzie
się koncert jubileuszowy
z okazji 25-lecia
działalności artystycznej
Witolda Marjańskiego
z Łowicza, występującego
pod pseudonimem MARVI.
Witold Marjański zajmuje się
tworzeniem muzyki elektronicznej oraz komponowaniem piosenek dla wokalistów, z którymi
współpracuje. Występuje też z zespołem The King’s Friends, z którym wykonuje muzykę Elvis Presley’a na żywo.
Na koncie ma dwie płyty: „It’s
One Moment” (2000) i „Astral
Energy” (2002). Jego muzycznym
guru jest pionier muzyki elektronicznej, francuski kompozytor,
performer i producent muzyczny
Jean-Michel Jarre. W Polsce inspiracją jest dla niego Władysław
Komendarek.
MARVI będzie świętował jubileusz w Centrum Kultury i Sztu-

faCebooKWiToLDMaRJańsKi

Pierwszy Babi Zlot napewnoniebędzieostatnim.

Brązowym Krzyżem Zasługi
odznaczeni zostali kapitan Barbara Błaszczyk, kierownik sekcji
organizacyjno-kwatermistrzowskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Łowiczu oraz dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu Krzysztof Sznicer.
Krzyże zasługi przyznane zostały obojgu za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Uroczystość odbyła

w II Liceum Ogólnokształcącym. Aktywnie działa też
w strukturach OSP.
Podpułkownik Krzysztof Sznicer został powołany na dyrektora Zakładu Karnego w Łowiczu
1 kwietnia 2016 roku. Karierę
w Służbie Więziennej rozpoczął
1 lutego 1993 roku w Zakładzie
Karnym w Łowiczu. Zajmował
się wtedy m.in. dostosowaniem
więziennych obiektów do ustawy
o ochronie przeciwpożarowej.
Rok później ukończył szkołę oficerską SW, a w latach 1999-2007
pełnił funkcję zastępcy, a potem
kierownika działu ochrony łowickiego ZK. Od 2007 roku był zastępcą dyrektora.
mak

Witold Marjański zajmuje się tworzeniem muzyki elektronicznej.
Jegomuzycznymgurujestpioniertegogatunku,francuskikompozytor,
performeriproducentmuzycznyJean-MichelJarre.

ki w Skierniewicach, z którym jest
zawodowo związany, ponieważ
pracuje tam jako realizator dźwięku i oświetlenia.
Oprócz jubilata wystąpią Justyna Panfilewicz, Renata Dębkowska i The King’s Friends.
Bilety w cenie 20 zł. są do na-

bycia w kasie kina Polonez.
W naszym konkursie można wygrać dwie darmowe wejściówki.
Wystarczy przyjść do biura ogłoszeń w redakcji Nowego Łowiczanina na ul. Pijarskiej. Warunkiem jest okazanie 34 numeru
gazety.
aa
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apteki

informacja

PKP(ogólnokrajowa)
22-194-36
Krajowe

Biuro Numerów 118-913
Międzynarodowe

Biuro Numerów
118-912
Rozmowy

krajowe –zamawianie
19050(koszt1,07złzVaT)
Rozmowy

międzynarodowe –zamawianie19051(koszt1,07złzVaT)
Awarie

tel. stacjonarnych–zgłoszenia:
801505505
Biuro

zleceń19497(zamawianiebudzenia,przypominanieoterminiezałatwienia
sprawy,przekazywanieżyczeńitp.).

Żychlin
Dyżurynocnewgodz.20.00-8.00:
czwartek, 26 października:
ul.Narutowicza72,tel.24-285-43-52
piątek, 27 października:
ul.Narutowicza72,tel.24-285-43-52
sobota, 28 października:
ul.Narutowicza72,tel.24-285-43-52
niedziela, 29 października:
ul.Narutowicza72,tel.24-285-43-52
poniedziałek, 30 października:
ul.Konwaliowa2,tel.24-231-99-19
wtorek, 31 października:
ul.Konwaliowa2,tel.24-231-99-19
środa, 1 listopada:
ul.Konwaliowa2,tel.24-231-99-19
czynnawgodz.8.00-20.00:ul.Narutowicza72,tel.24-285-43-52,ul.1Maja3,
tel.24-285-21-70iul.Konwaliowa2
Pacyna,

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

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

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

telefony
Wojewódzkie

Centrum Zarządzania
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi9287
Komisariat

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

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

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

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

pożarna:998alarmowy
OSP

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

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

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

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

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

Kutno:(24)253-99-44
Urząd

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

Spółdzielczy Mazowsze w Płocku, oddział w Pacynie:(24)285-80-10
Taxi

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

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

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

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

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

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

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

pogotowia
Ogólnopolska

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

telefon zaufania
w Kutnie: (24)2542793
Poradnia

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

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

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

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

– Hydrofornia Orłów-Parcel:(24)2822631
Pogotowie

energetyczne w Żychlinie:
285-10-27
Awarie

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

pogrzebowy:(24)285-06-60
Lecznice

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

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

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

przychodnie
Żychlin:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

biskupaiMęczennika:9.00,11.30
Plecka

Dąbrowa,parafiapw.ZwiastowaniaNajświętszejMaryiPanny:9.00,11.30
Suserz,parafiapw.WniebowzięciaNaj
świętszejMaryiPanny:8.00,10.00,12.00
Trębki,parafiapw.św.stanisławaKostki

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

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

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

ośrodki kultury
Żychliński

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

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

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

Dom Kultury(24)25421-37

biblioteki
Miejsko-Gminna

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

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

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

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

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

boiska i hale
sportowe
Orlik

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

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

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

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

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

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

OSiR nr 1 w Łowiczu;ul.Jana
Pawłaiinr3,tel.46-837-51-06;
Hala

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

aquapark w Kutnie
ul.Kościuszki54,tel.243575607(08)

Strefa

basenowa
codzienniewgodz.6.00-22.00
Strefa

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

caldarium,kabinamroźna,pomieszczenie
wypoczynkowe)
Strefa

squash
codzienniewgodz.6.00-22.00
Strefa

cardio-siławgodz.8.00-22.00
Strefa

bowling czynnaodpn.-czw.
wgodz.12.00-22.00,wpt.-sob.12.0024.00,wniedzieleiświętawgodz.10.0022.00.Rezerwacjetel.243575611

basen w Łowiczu
ul.Kaliska5,tel.46-837-32-94

Grafik wejść na pływalnię dla posiadających karnety i kupujących bilety
(grafikorientacyjny,dokładneinformacjena
miejscu);pon.-pt.ostatniewejścieo21.00;
sob.-ndz.ostatniewejścieo19.00:
Poniedziałek

–14.00-17.00(1tor);
20.00-21.45(3tory);
Wtorek–12.30-13.00(5torów);

15.00-16.00(3tory),16.00-16.45(1tor);
19.30-21.45(3tory)
Środa,1

listopada – nieczynny.
Pozostałeśrodywrokuszkolnym:14.0014.45(3tory);15.45-16.45(2tory);20.1521.45(3tory);
Czwartek

–15.00-16.45(3tory);
19.30-21.45(3tory);
Piątek

–12.00-13.00(2tory);
14.45-15.45(1tory);17.30-18.30(3tory);
19.30-21.45(3tory);
Sobota–10.00-11.00(2tory);

11.00-19.45(3tory);
Niedziela–10.00-19.45(4tory).

Grota solna–wgodzinachwejśćna
pływalnię(pon.-pt.8.00-22.00,sob.-ndz.
10.00-20.00).Sauna –pon.-pt.wgodz.
16.00-22.00,sob.-niedz.wgodz.13.-20.00.

muzea i wystawy
Muzeum Zamek w Oporowieczynne
odponiedziałkudopiątkuwgodz.10.00-
16.00,kasa10.00-15.30.bilety:normalny
8zł,ulgowy5zł;wponiedziałkiwstęp
bezpłatny;oprowadzaniepomuzeum
30złpowcześniejszejrezerwacji.
ostatnizwiedzającywchodzinapół
godzinyprzedzamknięciem.
Park przy Zamku w Oporowie
czynnycodzienniewgodzinach8.0017.00;wstępbezpłatny.
Muzeum

Regionalne w Kutnie czynne:
poniedziałek–piątekwgodz.10:00-18:00;
niedziela10:00-16:00.ostatnizwiedzający
wchodzi30min.przedzamknięciem.bilety:
5złnormalny,2,50złulgowy,1złzKartą
DużejRodziny;wstępwolnywniedziele.
Kutno,PlacMarsz.J.Piłsudskiego20.
„Miasto w czasie i przestrzeni”–wystawęrozpoczynadziałarcheologiczny,
dot.najdawniejszychdziejówZiemi
Kutnowskiej;dalej:częśćprzyrodnicza,
etnograficznaihistoryczna.
„Rzeźba po kutnowsku”–wystawa
prezentujemuzealnąkolekcjęrzeźb
współczesnychtwórcówludowychinieprofesjonalnychzterenuKutnaipowiatu.
Muzeum

Bitwy nad Bzurą w Kutnie –
czynnecodziennieopróczponiedziałków
wgodz.10-16.ekspozycjaukazujeprzebiegdramatycznychwalk,jakietoczyły
nadbzurąoddziałypolskiedowodzone
przezgeneraładywizjiTadeuszaKutrzebę.
Zebranepamiątki,zdjęcia,elementy
uzbrojenia,umundurowaniadokumentują
największąbitwęKampaniiWrześniowej
1939roku.Kutno,ParkWiosnyLudów.
bilety:normalny–5zł,ulgowy–2,50zł,
niedziele–wstępbezpłatny.
Galeria

Okno na sztukę – „Projekcje
włoskie”–wystawamalarstwaMarka
haładudy,TomaszaKalitko,Joanny
MarcinkowskiejiagatyNowak,czynna
do31października;Kutnowski
DomKultury,ul.żółkiewskiego4.
Muzeum

w Łowiczuul.staryRynek5/7,
czynnecodziennieopróczponiedziałków
wgodz.10.00-16.00(ostatniewejściedo
muzeumnapółgodzinyprzedzamknięciem).bilety:normalny10zł,ulgowy6zł;
wstępbezpłatnynawystawystałe–wtorek.
„Sztuka Baroku”–staławystawa
rzemiosłaartystycznego(meble,tkaniny,
szkło,porcelana),malarstwairzeźby;
Kaplicaśw.boromeuszawMuzeum.
„Historia miasta i regionu” –stała
wystawazabytkówarcheologicznych,militariów,portretówtrumiennych,pamiątek
powstańczych,gabinetkolekcjonera.
„etnografia Księstwa Łowickiego”
–staławystawastrojówludowych,wycinanek,rzeźby,ceramiki,tkaninieksponatów
zdziedzinypapiero-plastyki.
izba Pamięci Łowickich Żydów–wystawastała,ukazujedziejespołecznościżydowskiejwŁowiczu,odchwili
pojawieniasięstarozakonnychwmieście,
poprzezpowstanieiintensywnyrozwój
Gminyżydowskiej,aktywnyudział
wspołeczno-gospodarczymżyciumiasta
wXiXiXXwieku,wybuchiiwojnyświatowej,ażdoostatecznejjejzagłady.
„Koń w malarstwie polskim od
początku XiX do początku XX wieku”
–wystawaczasowazezbiorówMuzeum
NarodowegowWarszawiezokazji
110-leciaMuzeumwŁowiczu,czynna
do19listopada;bilety:5zł,katalog8zł.
Skansen

przy Muzeum w Łowiczu –
czynnycodziennieopróczponiedziałków
wgodz.10.00-16.00.
Łowicki

Park etnograficzny – Skansen
w Maurzycach–do31października
czynnycodzienniewgodz.9.00-16.00,w
godz.16.00-19.00zwiedzanieobiektów
tylkozzewnątrz(obowiązujebiletspacerowy).bilety:8złnormalny,5złulgowy,
spacerowy3zł.
Muzeum

Diecezjalne w Łowiczu –
zwiedzaniekatedrywrazzeksponatami
znajdującymisięwwieży;możliwośćoglądaniapanoramymiastaztarasu–czynne

pon.-czw.wgodz.10-16;pt.isob.wgodz.
10-14;wndz.iświęta–nieczynne.
Łowicz,staryRynek20.
 Galeria Browarna w Łowiczu,
ul.Podrzeczna17.Wceluzwiedzanianależyumówićsiętelefonicznie:691-979-262.
Andrzej Biernacki: „Full Harmonia” –
wystawaok.50pracłowickiegoartysty,
czynnado12listopada;Galerianapoz.4
filharmoniiim.MieczysławaKarłowicza
wszczecinie,ul.Małopolska48.
Foto

Art. Galeria „ekspozycja 34”:
„Krajoznawcze fascynacje”–wystawa
fotografiiJarkasupła,którejpomysłodawcąbyłPawełPaczkowski;czynnadokońca
listopadawbudynkuGaleriiŁowickiej
(wejścieodstronyul.stanisławskiego).
Muzeum

Guzików w Łowiczu –ekspozycja500guzików,wtymok.200sztuk
guzikówpersonalnych;GaleriaŁowicka,
ipiętro,ul.stanisławskiego;czynnapon.-pt.
wgodz.10.-19.,sob.9.-15.Wstępwolny.
izba

Pamięci Stanisława Klickiego
w Łowiczu–wystawaurządzonaprzez
Grupęhistoryczną„Kampinos”naipiętrze
basztyim.gen.Klickiego;czynnawniedziele,wgodz.16.00-18.00.Wstępwolny.
„Powrót

do przeszłości 1919-2014 –
95. rocznica przybycia do Łowicza
10 PP” –wystawazdjęćwdużymformacie;ZespółszkółPonadgimnazjalnychnr1,
ul.Podrzeczna30.
Kiernozia:

„Pejzaż ojczysty”–wystawa
pracautorstwaannyszcześniak;Gminna
bibliotekaPubliczna.
Nieborów:

Pałac i wystawa majoliki
–czynne:wtorek–niedzielawgodz.10.0016.00.bilety: Pałac,ogród,Manufaktura
Majoliki–22złnormalny,13złulgowy,50
złbiletrodzinny(dwieosobydorosłe,dzieci
dolat18,maksymalnie6osób),1złdzieci
7-16lat;ogródiManufakturaMajoliki:12zł
normalny,8złulgowy,1złdzieci7-16lat;
wtorek–wstępwolny.W sobotę,
28 października, o godz. 11.00 i 13.00
oprowadzanie z przewodnikiem PTTK
(biletydozwiedzaniazprzewodnikiem7zł/
os.,dziecidolat12bezpłatnieorazbilety
wstępu).
„Ogród jako organizm złożony.
O pracach prowadzonych w Ogrodzie
Nieborowskim przez prof. Gerarda
Ciołka z zespołem”–wystawaplenerowapoświęconapracomkonserwatorskimprowadzonymprzezprof.Gerarda
Ciołkawlatach1947-1952;czynna
dokońcalistopada.
Nieborów

i Arkadia: Ogrody –
kasyczynne:wtorek–niedzielawgodz.
10.00-17.00(Świątynia Diany w Arkadii
–ostatniewejście15.30).bilety:12zł
normalny,8złulgowy,1złdzieci7-16lat,
8złopłatazapsa;wtorek–wstępwolny.
Nieborów:

Muzeum Motoryzacji –
czynne:pt.,sb.,ndz.wgodz.10.-18.00(lub
pouzgodnieniutel.46838-50-68,501-945960);Nieborów231a;bilety:normalny10zł,
ulgowy(dzieciimłodzieżdolat15,emeryci,
renciści)7zł,dziecidolat7bezpłatnie.
Sanniki:

Zespół Pałacowo-Parkowy
–czynnyodpn.-pt.wgodz.8.00-21.00,
opiekaprzewodnikaodpn.-pt.wgodz.od
8.00-15.30.biletydopałacu:10zł(normalny),3zł(ulgowy),dziecidolat6–gratis;
park–wstępwolny.Zaokazaniembiletu
naprzejazdpociągiemKoleiMazowieckich:
biletnormalny–6zł,ulgowy–3zł,wstęp
doparku–bezpłatny(30dnioddaty
ważnościbiletu).
„Ożywić historię, czyli pałac w Sannikach za czasów Natansonów
i Dziewulskich” –historiakolejnych
właścicielidóbrsannickich;
,,Transitions-Przemiany” –wystawa
malarstwaalicjiCzerniak;czynna
do17listopada.
„Władysław Dziewulski, astronom
– 55. rocznica śmierci”–wystawa
plenerowawalejachparkowych,czynna
do31października.
„Ułani, ułani” –wystawaregulaminowegowyposażeniaosobistegożołnierzy
zokresuiiRzeczypospolitej,czynna
do30listopadawsalilustrzanejpałacu.
Sromów:

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

Pałac–zwiedzaniepon.-pt.
wgodz.9.00-20.00;wweekendydokońca
październikawgodz.11.00-17.00;bilety:
ulgowy10zł;normalny15zł.Stadnina
koni–zwiedzaniepon.-pt.wgodz.8.-14.00,
powcześniejszejrezerwacji;bilety:ulgowy
5zł,normalny8,50zł.Wkompleksie
możnazobaczyćm.in.apartamentNapoleoński,kaplicępałacową,poznaćhistorię
hodowlikonirasypółkrwiangloarabskiej.
Obrazy iwony Mitrowskiej–wystawa
praczwiązanychzkońmiwsalibiałej.
Wystawa

on-line: „Gloria Victis
1863-1864. Pamięć i tradycja w 150.
rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego na Ziemi Łowickiej”–wystawa
przygotowananapodstawiemateriałów
archiwalnychprezentowanychw2013r.
wsiedzibieoddziałuwŁowiczuarchiwum
Państwowegom.st.Warszawy;www.
warszawa.ap.gov.pl/powstanie/lowicz/
Złaków

Kościelny: obrazy Matki
Boskiej Częstochowskiej wwykonaniu
dziecizeszkołyPodstawowejwMastkach;
wystawawkościelepw.WszystkichŚwiętych,czynnadoodwołania.

kino Kutnowskiego
Domu Kultury
ul.żółkiewskiego4,tel./fax24-254-21-37
Piątek

– wtorek, 27-31 października:
godz.16.00–Lego® Ninjago: Film (2D
dubbing)–familijnyanimowany;czas
trwania:100min.;Wpełnometrażowym
filmieNinjago®dowalkioNinjagoCity
staną:młodyLloyd,zwanyrównieżZielonymNinją,orazjegoprzyjaciele–tajni
wojownicyiMasterbuilderzyLeGo®.

Grupieprzewodzimistrzkungfu,Wu,
równiemądry,codowcipny.bohaterowie
filmumusząpokonaćzłegolorda
Garmadona...
godz.18.00–Krucyfiks–horror;czas
trwania:90min.;2DNapisy;opartyna
prawdziwychwydarzeniachhorrorautora
scenariuszadohitów–„obecność”
i„obecność2”orazproducentaprzerażającejserii„annabelle”.Dowięziennej
celitrafiaojciecanton,ksiądz,skazany
zazabójstwoopętanejzakonnicy,nad
którąsprawowałegzorcyzmy...
godz.20.00– Blade Runner 2049(2D
napisy)–akcja/sci-fi,czastrwania:163
min.;Kiedyw1982r.„Łowcaandroidów”
Ridleyascottatrafiłdokin,światoszalał
napunkcieśmiałejwizjiprzyszłości,
afilmszybkostałsięjednymznajważniejszychobrazówsciencefiction
whistoriikinematografii.WrolachgłównychzobaczymyRyanaGoslinga
iharrisonaforda,któryponowniewciela
sięwpostaćRickaDeckarda.
biletynaseansekinowe:2Dpiątek-niedziela16zł(normalny),14zł(ulgowy),pozostałedni14zł(normalny),12zł(ulgowy);
3Dpiątek-niedziela20zł(normalny),18zł
(ulgowy),pozostałedni18zł(normalny),16
zł(ulgowy).

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

26 października:
godz.16.30–Dwie korony–fabularyzowanydok.prod.polskiej,ukazującynieznanedotądpowszechniefaktyzżycia
o.MaksymilianaKolbe;reż.Michał
Kondrat;czas:1godz.32min.
godz.18.00–Ach śpij kochanie
–kryminałprod.polskiej;reż.K.Lang;
czas:1godz.40min.
godz.20.00–Ach śpij kochanie
Piątek,

27 października:
godz.16.15– My Little Pony. Film
–animacja/komedia/przygodowy,
prod.Kanada/usa,reżyseria:Jayson
Thiessen,czas:1godz.39min.
godz.18.00–Ach śpij kochanie –
godz.20.00–Piła: Dziedzictwo
(premiera)–horror,prod.Kanada/usa,
reżyseria:Michaelspierig,Peterspierig,
czas:1godz.31min.
Niedziela,

29 października:
godz.15.00–„edziu nie piskej!” –film
dokumentalny,będącywyrazpodziękowaniamłodegopokoleniaŁowiczan,dla
muzykaludowego,klarnecistyedwarda
bednarka.Wstępwolny.
godz.17.00– My Little Pony. Film
godz.18.45–Ach śpij kochanie
godz.20.30–Piła: Dziedzictwo
Poniedziałek

– wtorek,
30-31 października:
godz.16.15– My Little Pony. Film
godz.18.00–Ach śpij kochanie
godz.20.00–Piła: Dziedzictwo
Środa,

1 listopada: kinonieczynne
bilety:seanse2D:16zł(normalny),14zł
(ulgowy),12zł(tanieponiedziałki);seanse
3D:18zł(normalny),15zł(ulgowy).

KRONiKA
WYPADKóW
MiŁOSNYCH
 Justyna Lewandowska

iMarek Popielski –obojezestrykowa

 Anna PawlakiWojciech Karpiński–

obojezestrykowa

SKARB ROLNiKA

NoToWaNiaZTaRGoWisKaMieJsKieGo
(cenyzdnia24.10.2017r.)


wŁowiczu wGłownie
brokuły
szt.
1,00-2,50
3,00
burakiczerwone
kg
1,50
1,50-2,00
cebula
kg
1,50-2,00
1,50-2,00
cukinia
kg
6,00
czosnek
szt.
0,80-2,00
1,00
fasolazielona
kg
5,00
fasolażółta
kg
5,00
gruszki
kg
4,00
4,00-4,50
jabłka
kg
2,00-3,50
3,00-3,50
jajafermowe
15szt. 8,00-11,00 7,00-11,00
jajawiejskie
15szt. 9,00-12,00 10,00-12,00
kalafior
szt.
2,50
2,00-4,00
kapustabiała
szt.
2,00
3,00
kapustakiszona
kg
4,00
4,00
kapustapekińska
szt.
1,50
2,00
koperek
pęczek
1,50
1,00
miód
0,9litra 30,00-35,00
marchew
kg
1,00-1,50
2,00
natkapietruszki
pęczek 0,50-1,00
1,00
ogórkikiszone
kg
6,00
5,00
ogórekgruntowy
kg
4,00-6,00
ogórekzielony
kg
6,00
5,00
paprykaczerwona kg
2,50-5,00
4,00-5,00
paprykazielona
kg
2,50-5,00
4,00-5,00
paprykażółta
kg
2,50-5,00
4,00-5,00
pieczarki
kg
6,00-8,00
4,80-5,60
pietruszka
kg
3,00-4,00
3,00
pomidormalinowy kg
8,00
6,00
pomidorpolny
kg
2,50
2,00-4,00
pomidorszklarniowy kg
2,50-5,00
por
szt.
1,00
1,50-2,00
rzodkiewka
pęczek
1,50
1,80
sałata
szt.
2,50
3,00
seler
szt. 1,00-4,00/kg 3,00/kg
włoszczyzna
pęczek
3,50
1,50
ziemniaki
kg
0,60-1,50
0,80-1,00

OFeRTY PRACY
PoWiaToWyuRZąDPRaCyWKuTNie
(stanna25.10.2017r.)
 operatormaszyn/prasakrawędziowa,

dziurkarka/

koncerty
Sobota,

28 października:
godz.10.00-15.00–Ogólnopolski
Festiwal Muzyki Chóralnej im.
Mikołaja Zieleńskiego: przesłuchania
konkursowe;salabarokowaMuzeum
wŁowiczu;pomszyśw.ogodz.18.00w
bazylicekatedralnej–koncert galowy,
ogłoszeniewynikówiwręczenienagród.
Wstępwolny.
Czwartek,

23 listopada:
godz.18.00–Hanna Banaszak–
spotkaniemuzyczne;prowadzenie:
GrzegorzWasowski.CentrumTeatru,
MuzykiiTańca,ul.Teatralna1wKutnie.
Wstęp30zł.

inne
Czwartek,

2 listopada:
godz.18.00– „Damy i huzary”aleksandrafredry–nowapremieraKutnowskiegoTeatruamatorskiegoim.a.fredry
wreż.JadwigiKubiak;KutnowskiDom
Kulturyul.żółkiewskiego4.bilety:10zł.
Niedziela,

5 listopada:
godz.11.00–Bolek i Lolek –Kinematografdlamalucha–seansbajekdladzieci
połączonychzzajęciamiplastycznymi.
CentrumTeatru,MuzykiiTańca,ul.
Teatralna1wKutnie.bilety:5zł(ulgowy),
10zł(normalny).
Poniedziałek,

6 listopada:
godz.17.00–Spotkanie z Normanem
Davisem (wybitnybrytyjsko-polskihistorykwalijskiegopochodzenia,autorwielu
pracdotyczącychhistoriieuropy,Polski
iWyspbrytyjskich,kawalerorderuorła
białego).MiejskaiPowiatowabiblioteka
Publicznaim.s.żeromskiegowKutnie,
ul.WojskaPolskiego5.Wstęp:wejściówkidoodbioruwbibliotece.
Sobota,

11 listopada:
godz.17.00-19.30–Powiatowe uroczystości Święta Niepodległości
w Pleckiej Dąbrowie.Wprogramie:
mszaświęta,odsłonięcieobelisku
wPleckiejDąbrowiepostawionego
11listopada1937rokukuczcitych,którzyzginęliwobronieniepodległejPolski
wlatach1914-1921;montażsłowno-muzycznywwykonaniuuczniówzPleckiej
Dąbrowy;apelPamięci.Wstępwolny.
Czwartek,

16 listopada:
godz.20.15– „Tak, że o” – Kabaret
Hrabi –KutnowskiDomKultury,ul.
żółkiewskiego4.bilety:65zł.

 sprzątaczka-pracownikporządkowy
 sprzedawca-doradcaklienta
 Kominiarz
 Mechanikpojazdówsamochodowych
 Pracownikprzyprodukcjipaliżelbe-

tonowych

 specjalistadosprawubezpieczeń

majątkowychiosobowych

 Robotnikgospodarczy
 operatorkoparki
 Monterinstalacjisanitarnych
 Glazurnik
 elektryk
 specjalistasprzedażyinternetowej
 Wulkanizator
 inżynierbudowy
 elektrykpojazdówsamochodowych
 operatorkoparko-ładowarki
 operatormaszyndoprodukcjiopako-

wańzpapieruitektury

 sprzedawca
 Pracownikserwisowy
 Przedstawicielhandlowy
 specjalistads.analizekonomicznych
 elektromechanik
 Monter/kawiązekelektrycznych
 Ślusarz
 Zaopatrzeniowiec
 Murarz
 Pomocnikmurarza
 Pomockuchenna
 operatoroklejarkimatryc

ROLNiK SPRZeDAJe
(cenyzdnia24.10.2017)
Żywiec wieprzowy:
 Różyce:4,50zł/kg+VaT
 Domaniewice:4,50zł/kg+VaT
 Chąśno:4,40zł/kg+VaT
 Kiernozia:4,50zł/kg+VaT
 skowrodaPłd.:4,60zł/kg+VaT
 Karnków:4,50zł/kg+VaT

Żywiec wołowy:
 skowrodaPłd.:jałówki7,00zł/kg+VaT,

krowy5,00zł/kg+VaT;byki7,80zł/kg+VaT;

 Różyce:jałówki7,00zł/kg+VaT;

krowy5,00zł/kg+VaT;byki8,00zł/kg+VaT.

 Domaniewice:jałówki7,00zł/kg+VaT;

krowy5,00zł/kg+VaT;byki8,00zł/kg+VaT.

Ogłoszenia
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ReNauLTscenic,1.9dci,2000rok,

klimatronic,tel.kom.693-518-067.

VWTransporter4,narzędziarolnicze,

tel.kom.692-673-808.

ReNauLTTwingo,2010rok,tel.kom.

788-293-343.

żuK,sprzedam,

tel.kom.665-013-511.

seaTCordoba,1.4benzyna,1997

rok,141.000km,czerwony,tel.kom.
723-254-501.

inne

seaTLeon,2004rok,tel.kom.

788-293-343.
seaTLeon,1.9TDi,2002rok,tel.kom.

509-837-633.
sKoDaoctaviaiii,elegance2.0TDi,

2014rok,stanbdb.,iwłaściciel,tel.kom.
669-507-473.
sKoDaoctavia,1.6benzyna/

gaz,2007rok,klimatyzacja,tel.kom.
721-169-137.

CiTRoËNC4GrandPicasso,2014

rok,tel.kom.788-293-343.

MaZDa323,1.3,1993rok,standobry,

tel.kom.791-966-446.

DaeWooLanos,1.5,1999rok,tel.

kom.503-173-126.

MaZDa3,1.6,2004rok,okazyjnie

sprzedam,tel.kom.698-234-166.

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

DaeWooMatiz,2001rok,zadbany,

2.000zł,tel.kom.786-263-059.

MaZDa6,diesel,2004rok,121KM,

tel.kom.880-566-027.

absolutniekażdeauto,tel.kom.

509-837-633.

DaihaTsusirion,2000rok,

5-drzwiowy,sprzedam,tel.kom.
609-562-159.

MaZDa6,2004rok,zuszkodzonym

silnikiem,tel.kom.606-601-571.

samochodowe
kupno

oPeLVectra,1.9CDTi150KM,2008

rok,kombi,tel.kom.698-644-752,po
18:00.
PeuGeoT107,2007rok,tel.kom.

697-825-807.
PeuGeoT207,kombi,2011rok,tel.

kom.788-293-343.

MeRCeDes124,2.0diesel,1991rok,

tel.kom.509-837-633.

PeuGeoT207,1.6hDi,2007rok,

120.000km,5-drzwiowy,bogate
wyposażenie,13.900zł,tel.kom.
513-375-786.

fiaTCinquecento,700,tel.kom.

519-376-820.

MeRCeDese240benzyna+gaz,1998

rok,tel.kom.608-641-402.

PeuGeoT307,1.6kombibenzyna/

gaz,2003rok,tel.kom.509-837-633.

autoskup,tel.kom.666-703-314.


fiaTDucato,1996rok,tel.kom.

726-353-872.

MeRCeDesklasyC,2001rok,pilnie,

tanio,tel.kom.601-926-555.

PeuGeoT407kombi,1.8benzyna,

2005rok,tel.kom.509-837-633.

autoskup,całe,uszkodzone,

wszystkiemarki,najlepszeceny,
zadzwoń,tel.kom.604-191-186.

fiaTGrandePunto,1.4,2009rok,

54.000km,iwłaściciel,kupiony
wpolskimsalonie,tel.kom.600-944-728.

MeRCeDesokular,2000rok,tel.

kom.606-601-571.

PeuGeoT508,2012rok,tel.kom.

788-293-343.

Kupięauta,równieżuszkodzone,tel.

kom.662-031-656.

fiaTseicentobenzyna/gaz,1998rok,

tel.kom.692-530-753.

MeRCeDesVito,1996rok,tanio,tel.

kom.512-842-690.

PeuGeoTPartner,1.4,2005rok,tel.

kom.600-226-519.

Kupięautodo4.000zł,tel.kom.

691-270-855.

fiaTseicento,benzyna/gaz,1999rok,

1.500zł,tel.kom.507-542-210.

MeRCeDes,2.3,1991rok,bus,

izolowanyfabrycznie,stanbdb,tel.kom.
667-284-205.

PeuGeoTPartner,2.0diesel,2003

rok,fVaT,tel.kom.501-129-752.

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

fiaTseicento,gaz,2002rok,zadbany,

2.400zł,tel.kom.500-308-011.

NissaNMicra,1.2benzyna,2012rok,

tel.kom.790-808-190.

fiaTsiena,1.6benzyna/gazdo2024,

1997rok,tel.kom.693-172-904.

oPeLastra,kombi,2007rok,tel.kom.

788-293-343.

fiaTuno,1998rok,tel.kom.

698-807-770.

skupskrzynibiegów(1.6Polonez)

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

oPeLastrakombi,1.3D,2006rok,tel.

kom.697-689-874.

fiaTyPunto,1.

1benzyna/gaz,1999
rok,1997rok,tel.kom.609-377-905.

ZłomowaniePojazdów-zaświadczenia,

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

oPeLastra,1.9,2007rok,120KM,

11.500zł,tel.kom.695-136-605.

foRDfocus,2.0diesel,2006rok,full

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

absolutniekupiękażdeauto!!!,tel.

kom.690-694-705.
absolutnyskup,tel.kom.500-567-760.

auDi,opel,VWorazautazLPG,tel.

kom.575-006-685.

skuppowypadkowych,starych,

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

fiaT126peL,2000rok,stanbdb,tel.

kom.726-301-622.

sprzedaż

foRDGalaxy,1.9TDi140KM,

6skrzynia,2005rok,zielonymetalik,
7-osobowy,możliwazamiana(mniejszy),
tel.kom.604-706-309.

aLfaRoMeo147,2002rok,2.200zł,

tel.kom.500-308-011.

oPeLastra,ii1.6,2003rok,79.000

km,iwłaściciel,bezwypadkowa,salon
Polska,tel.kom.664-416-773.

PoLoNeZaTuPlus,1.6,1999

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

silnikiem,tel.kom.607-316-955.
ReNauLTespace,2.0benzyna,2001

rok,tel.kom.509-837-633.
ReNauLTKangoo,1.9diesel,2002

rok,tel.kom.693-594-918.
ReNauLTLaguna,tel.kom.

576-175-722.

oPeLastra,1.7CDTi3,2005rok,

iwłaściciel,tel.kom.669-795-972.

ReNauLTLaguna,1.9DCi,2003rok,

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

foRDTransit,1986rok,tel.kom.

692-609-271.

oPeLastra,2.0gaz,2000rok,sedan,

tel.kom.666-021-574.

auDia3,sportback2.0TDi,2008rok,

140KM,tel.kom.603-879-004.

hoNDaaccord,2010rok,kombi,tel.

kom.788-293-343.

oPeLCorsa,tel.kom.576-175-722.


ReNauLTMeganescenic,

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

auDia4,2000rok,tel.kom.

601-283-421.

hoNDaCivic,1.416V,2002rok,tel.

kom.693-944-178.

auDia4,2009rok,kombi,tel.kom.

788-293-343.

hoNDaCRV,2.2CDTi,2008/2009

rok,tel.kom.607-314-088.

auDia5,2012rok,iwłaściciel,

kupionewpolskimsalonie,stanbdb.,
niskiprzebieg,tel.kom.698-535-737.

hoNDaJazz,2007rok,śliwkametalik,

klimatyzacja,felgialuminiowe,ideał,tel.
kom.885-023-502.

bMW1,2005rok,tel.kom.

788-293-343.

hyuNDaiatosbenzyna/gaz,2000

rok,tel.kom.665-273-591.

bMW520,2013rok,tel.kom.

788-293-343.

KiaCeedbenzyna/gaz,2007rok,tel.

kom.788-293-343.

bMW520,2.0i,1998rok,bogate

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

KiaK2700skrzynia,1998rok,tel.

kom.603-872-897.

BMW X5, silnik 3l disel, 2008 rok,
salon Polska, tel. kom. 696-444-254.
CiTRoËNC4Coupe,1.616V

benzyna,2008rok,tel.kom.
500-081-750.

oPeLCorsaC,998,2004rok,ul.

Poznańska98,tel.(46)837-12-44.

ReNauLTMegane,1.4,1999rok,

bordo,autoalarm,alusy,tel.kom.
721-805-716.

oPeLMeriva,1.7,isuzu,2003rok,

czarnymetalik,tel.kom.600-226-519.

ReNauLTscenicii,1.6benzyna,2004

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

Klucze,piloty,immobiliser,Głowno

strażacka2,
tel.kom.606-319-335.
autolawetatransportaut,maszyn

iurządzeń,konkurencyjneceny,
tel.kom.797-713-825,502-391-577.
sprzedamczęścidosyreny105,

tel.kom.693-126-231.
felgi„15”,koła„13”,tel.kom.

693-054-784.

ToyoTaauris,2007rok,80.000km,

tel.kom.788-293-343.

Kompletoponzimowychfulda

245/70R16,używane2sezony,tel.kom.
602-839-674.

ToyoTaavensis,2.2DCK,2006rok,

tel.kom.509-328-033.

oponyzimowezfelgami155/13,tel.

kom.726-843-466.

ToyoTaavensis,2.0,diesel,kombi,

2003rok,tel.kom.600-226-519.

sprzedamoponyzimoweDunlop

205/60R16,tel.kom.668-232-555.

ToyoTaaygo,1.0benzyna,2010rok,

tel.kom.603-203-802.

motorowe

ToyoTayarishybrydowy,2013rok,

tel.kom.788-293-343.
VoLVoV50,1.6diesel,2007rok,

czarnymetalik,bogatewyposażenie,
możliwazamiana(tańszy),tel.kom.
513-375-786.
VWboraTDi,2002rok,tel.kom.

788-293-343.
VWGolfiV,tel.kom.602-537-502.

VWPassat,1.9kombi,2000rok,tel.

kom.695-975-023.
VWPassat,1.8,benzyna,1998rok,

4.500zł,tel.kom.796-633-311.
VWPassat,1.9TDi,2002rok,

klimatyzacja,radio,hak,tel.kom.
607-297-906.
VWPolo,1.0,tel.kom.693-051-319.

VWPolo,1996rok,betoniarka,tel.

kom.504-507-730.
VWPolo,1.9sDi,1998,kombi,tel.

kom.504-368-002.
VWsharan,1.9TDi,2008rok,

7-osobowy,wrozliczeniumogę
przyjąćmniejszy,22.700zł,tel.kom.
604-706-309.
VWT4,2,5TDi,1998rok,tel.kom.

502-506-412.
VWTiguan,2014rok,tel.kom.

788-293-343.
VWTiguan,2.0Tsi,2012rok,suV,

fullopcja,skóra,automat,sprowadzony
zameryki,czarny,fVaT,cenado
uzgodnienia,tel.kom.603-653-030.
VWTouran,2005rok,7-osobowy,

granatowymetalik(wzamianiemogę
przyjąćmniejszy),14.900zł,tel.kom.
604-706-309.

kupno
skupstarychmotocykliWsK,shL,

Junak,innych,
tel.kom.513-185-357.
Kupięstaremotocykle:WsK,MZ,

Komarekitp.,
tel.kom.609-942-407.
Kupięmotorynkę,simsonas51,tel.

kom.505-639-421.
Kupięczęścidostarychmotocykli,tel.

kom.603-444-431.

sprzedaż
Motorowerferro125,tel.kom.

576-175-722.
sprzedamWsK-125,zarejestrowana,

ubezpieczona,jeżdżona,4.500zł,tel.
kom.693-126-231.
KawasakiNinja250cm,tanio,tel.kom.

511-311-145.

garaże
sprzedaż
Garażwolnostojący,Tuszewska,

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

wynajem
Garażdowynajęcia,okolice

Konopnickiej,tel.kom.603-555-327.
Garażdowynajęcia,

Łowicz,tel.kom.518-560-797.
Garażdowynajęciaul.Tuszewska,tel.

kom.606-908-756.

KiaVenga,2015rok,22.000km,tel.

kom.500-791-512.
KiaVenga,1.4benzyna,90KM,2010

rok,65.700km,salonowa,wersjaXL,
dachpanoramiczny,alufelgi,31.000zł
donegocjacji,tel.kom.695-922-630.

PUNKTY PRZYJMOWANiA OGŁOSZeń DROBNYCH DO „NŁ”: BiURO OGŁOSZeń ŁOWiCZ, uL. PiJaRsKa 3a; BeDNARY, sKLeP P. PaPieRNiK 24a; BOBROWNiKi 27, sKLeP P. PaCLeR; BOLiMóW, uL. RyNeK KoŚCiusZKi 17,
sKLeP „eWa”, P.PaPieRNiK; DOMANieWiCe, uL. GŁóWNa 26, sKLeP P. JaKubiaK; GąGOLiN POŁUDNiOWY, sKLeP „Kos”; HUMiN 1A, sKLeP P. GRefKoWiCZ; iŁóW: PL. RyNeK sTaRoMieJsKi 2a; sKLeP P. PaPieRoWsKieGo; 
KieRNOZiA, RyNeK KoPeRNiKa, KiosK P. WesoŁoWsKieJ; KOCieRZeW PóŁNOCNY 37A, sKLeP P. KRyGieR; KURABKA 17A, sKLeP P. ToPoLsKieJ; ŁOWiCZ, os. bRaTKoWiCe, KiosK LoTTo; ŁYSZKOWiCe, sKLeP „DueT”, 
uL.GMiNNa6;NieBORóW,aL.LeGioNóWPoLsKiCh18,sKLePP.fiGaTa;NOWA SUCHA 22,sKLePP.sieWieRy;OSTRóW 20,sKLePP.beJDy;OSMOLiN:uL.RyNeK2,sKLePP.seRWaCh;uL.RyNeK19,sKLePsPożyWCZo-PRZeMysŁoWy;PSZCZONóW 147,sKLePP.LiPińsKieGo;SANNiKi,uL.WaRsZaWsKa183,sKLePP.oLKoWiCZ;SOBOTA,PL.ZaWisZyCZaRNeGo12,sKLePP.bińCZaK;SOKOŁóW 19,sKLePP.GŁoWaCKieGo;STACHLeW 113A,sKLeP
P.WieRZbiCKieJ;STARY DęBSK 6A,sKLePP.PaWŁaTaRGasZeWsKieGo,ŚLeSZYN,uL.GóRNa5,sKLePP.MąCZyńsKieJ;WALiSZeW STARY19, sKLePP.PabiJańCZyK;ZABOSTóW DUŻY,sKLePP.sZaLeNieC;ZAWADY 67,sKLeP
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PUNKTY PRZYJMOWANiA OGŁOSZeń DROBNYCH DO „WieŚCi”:BiURO OGŁOSZeńGŁOWNO,uL.ŁoWiCKa40;DMOSiN 1,bożeNaKRZesZeWsKa,PieKaRNia:STRYKóW:sKLeP„Zosia”,uL.TaRGoWa25/27;sKLePP.ŁuKasZa
PaPińsKieGo,sTaRyRyNeK4/29.
PUNKTY PRZYJMOWANiA OGŁOSZeń DROBNYCH DO „NŁ DLA ŻYCHLiNA, OPOROWA, BeDLNA i PACYNY”: BeDLNO 28, sKLePMiNi-MaG;DOBRZeLiN,uL.WŁ.JaGieŁŁy,sKLePMaGDa;PACYNA,uL.ToWaRoWa4,sKLePP.MaGDaLeNyDuRKi;PLeCKA DąBROWA,sKLeP„MoNiKa”;PODCZACHY 16,sKLePsPożyWCZo-PRZeMysŁoWy;ŚLeSZYN,uL.GóRNa5,sKLePP.MąCZyńsKieJ;ŻYCHLiN,uL.ŁąKoWa9a,sKLeP„MaGDa”;uL.NaRuToWiCZa85f,sKLeP
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nieruchomości
kupno
Kupięziemię,gm.Łyszkowice

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

gruntyrolnewbocheniu(bardzodobre
warunki),tel.kom.601-857-267.
Kupiękażdąnieruchomość:ziemię,

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

sprzedamdom98,6mkw.,

działka1.076mkw.,domparterowy,
wybudowanyw2016roku,całkowicie
wykończonyiwyposażony,ogrzewanie
gazowe,podłogowe,tel.kom.
507-207-831.
sprzedamdziałkirolno-budowlane,ok.

13ha,KarnkówgminaGłowno,tel.kom.
601-817-654.
Ziemiaorna,bobrowa,tel.kom.

606-626-575.
sprzedammieszkanie48mkw.,os.

Dąbrowskiego,tel.kom.503-057-347.

Kupię/przyjmęwdzierżawęziemię,tel.

kom.696-736-701.

Ziemia2,20ha,bogoriaGórna24,tel.

kom.607-138-942.

Przyjmęwdzierżawęziemię,łąki,

dobrewarunki,tel.kom.534-936-733.

Dom,stansurowy,zamknięty,Łowicz

Grunwaldzka(sprzedamlubzamienię
namieszkaniespółdzielcze),tel.kom.
795-410-608.

Ziemięrolnąpowyżej1ha,przy

drodze,do15kmodŁowicza,tel.kom.
888-431-443.
MieszkaniewŁowiczu.Maksimum

50mkw.,tel.kom.605-636-212.
Kupięlubwynajmęmieszkanie

wŁowiczu,kawalerkę,naparterze
lubipiętrze,tel.kom.606-884-162.
KupiędomwŁyszkowicach,tel.kom.

661-168-985,po17:00.

sprzedaż
Działka4,6ha,Łazin,tel.kom.

501-020-993.
Działkibudowlane,Mysłaków,tel.kom.

665-981-200.
budyneknadającysięnamagazynlub

halęprodukcyjną1000mkw,tel.kom.
663-881-721.
Domek60mkw.,działka6.000mkw.,

budowlano-usługowa,narożna,Łowicz,
tel.kom.603-878-783.
sprzedamposesjęŁowicz,

Katarzynów42,tel.kom.603-879-720.
sprzedamdomnowy,wykończony,

otolice28a,tel.kom.603-879-720.
sprzedammieszkanie33mkw.,os.

starzyńskiego,tel.kom.799-803-602.
sprzedamziemięwrazzdziałką

budowlanąwmiejscowościWola
stępowska,tel.kom.883-760-108.
Sprzedam las sosnowy, Ziewanice,
gmina Głowno, 3,6 ha, tel. kom.
601-975-995.

sprzedamdziałkę4700mkw

zbudynkami,ZabostówDuży,
tel.(46)837-06-08.
Łowicz,3-pokojowe,parter,tel.kom.

698-581-666.
bratkowice60mkw.,blok34,tel.kom.

691-961-280.
sprzedam/wynajmędom,gmina

Łyszkowice,4kmoda-2,tel.kom.
669-507-473.
sprzedammieszkaniewblokach

59,47mkw,Łowicz,tel.kom.
503-067-846.
sprzedamdziałkęrolno-budowlaną,

2ha,bliskoŁowicza,tel.kom.
601-385-520.
Dom160mkwprzyul.Katarzynów,

działka700mkw,tel.kom.723-798-953.
M-4zgarażem,Ziewanice,

tel.(42)719-10-40.
Niedrogosprzedam1/2bliźniakana

osiedluŁyszkowicka,możliwazamiana
nabloki,tel.kom.519-129-706.
Dwiedziałkibudowlanepo1.000mkw,

nagranicybednary-sypieńlubcałość
86arów,tel.kom.694-804-682.
sprzedamsklepspożywczy

zwyposażeniem,tel.kom.665-503-146.
Sprzedam działkę o pow. 0,55 ha,
Wyskoki, gm. Stryków, tel. kom.
601-204-540.

Dom,Łowicz,tel.kom.880-651-700.


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

sprzedamlubzamieniędom

podŁowiczemnabloki,tel.kom.
606-967-338.

Domporemoncie,120mkw.,działka

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

Mieszkanie,2-pokojowe,37mkw.,

iiipiętro,os.broniewskiego,tel.kom.
793-449-117.

sprzedamlubwynajmęmieszkanie

75mkw,os.baczyńskiego,tel.kom.
601-338-870.

Mieszkanie85mkw.,iiip.,os.

Konopnickiej,tel.kom.601-253-947.

Mieszkanie60mkw.,iiip.,Kaliska,tel.

kom.668-955-030.

Mieszkanie58,9mkw.,iVp.,ul.

Ciemna1,tanio,tel.kom.665-744-061.

ReKLaMa
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overlockyamato,5-nitkowy,tel.kom.

608-109-634.

betoniarki,części,naprawa.

Rusztowania,tel.kom.510-124-700.

sprzedamtaniotuje,Łowicz

bolimowska61,tel.(46)837-85-84.

betoniarki:sprzedaż,remonty,części,

tel.kom.603-072-751.

Drewnoopałowe,tel.kom.

798-877-090.

Dowynajęciamałakawalerkajednej

osobie,Kaliska-centrum,tel.kom.
570-929-336.

betoniarkaużywana,tel.kom.

603-072-751.

Witrynachłodnicza,tel.kom.

788-870-752.

sprzedamwiatrówkęhatsana90,tel.

kom.504-221-009.

Kawalerka,tel.kom.692-101-989.


Lodówkaindesit,imadłostalowe,tel.

kom.600-953-269,po16:00.

Ziemia1,5haNieborówzabudowa

rolno-zagrodowazmieszkaniowousługową,drogapublicznablisko
autostrada,tel.kom.501-057-808.

Wezmęwdzierżawęziemię,okolice

Łowicza,tel.kom.723-528-070.

sprzedamtaniorowerinwalidzki

3-kołowy,tel.(46)830-01-07.

Dwapiecekaflowe,tel.kom.

570-980-770.

Pokój,tel.kom.698-581-666.


sofawidealnymstanie,tanio,tel.kom.

698-234-166.

sprzedamdziałkęusługowąok.

7.000mkwwobrębieŁowickaWieś-
Prymasowska,tel.kom.669-568-174.

Mieszkaniedowynajęcia,Łowicz,tel.

kom.502-268-632.

Drzewoopałowe,kominkowe,tel.kom.

693-172-904.

siedliskozbudynkamigospodarczymi

idomemmieszkalnym,działka2,54ha,
tel.kom.503-047-710,Złakówborowy
117.

Nadziałalnośćgospodarczą

400+500mkw.zdużymplacem,Łowicz,
bolimowska63,tel.(46)837-42-46,
tel.kom.605-578-502.

sprzedam4-pokoje,75,86mkw,wrazz

garażem,Łowiczul.bolimowska14/18a,
tel.kom.668-122-169.

Mieszkanie,centrum.Wszystkie

media,tel.kom.604-107-760.

sprzedamgospodarstworolne

zzabudowaniamiopow.2,93ha
lubzabudowaniaosobno,tel.kom.
602-756-975.

Piecmiałowy7kW,tel.kom.

606-519-851.

sprzedambeczkęplastikową1.000

l;parnik;stolnicę;silnikdobetoniarki
zprzełącznikiem,nowy,tel.kom.
783-406-925.

oknobalkonowe,plastikowe,tel.kom.

606-519-851.

separatordośmietanyimaselnica

elektryczna,tel.kom.722-256-213.

Kupięrurystalowe,tel.kom.

662-240-085.

silnikelektryczny5,5kW,tel.kom.

791-966-446.

WynajmędużydomwŁowiczuna

osiedluGórki,tel.kom.602-255-161.

sprzedamtujeszmaragd150-170cm,

tel.kom.665-013-511.

sprzedammeblezabytkowe,obrazy

róż,tel.kom.696-531-044.

Dowynajęcialokalok.60mkw,

bolimów,tel.kom.604-786-275.

sprzedamkuchnięwęglowąbrązową,

tel.kom.663-268-394.

sprzedampiecznadmuchem,tanio,

tel.kom.509-807-410.

sprzedamziemięrolno-budowlaną

2,86ha,Lutynek,gm.Kocierzew,tel.
kom.693-351-078.

Wynajmęlubsprzedamdom

wŁowiczu,tel.kom.601-346-042.

sprzedamtunelfoliowy7x30m,

Jackowice,tel.(46)839-10-43.

Palety1.200x1.000,tel.kom.

502-919-192.

sprzedamziemię12ha+budynki,tel.

kom.691-888-372.

kupno różne

Wyprzedażmateriałówhutniczych,tel.

kom.510-124-700.

sprzedam3,3haziemi,wtym20arów

lasu,tel.kom.668-380-714,strugienice.

Kupiętopolę,dębaiinne,tel.kom.

795-377-074.

Maszynadoszyciawalizkowa,klej

dodociepleń,tynkelewacyjny,tel.kom.
502-980-287.

sprzedamstółikrzesławdobrym

stanieidobrejcenie,tel.kom.
660-201-016.

Gospodarstwo10ha,tel.kom.

660-934-882.

Kupięorzechywłoskie,tel.kom.

608-613-658.

Kompresordużyimały,tel.kom.

692-609-271.

sprzedamdziałkęrolną2,5ha

wostrołęce,gminaGłowno,tel.kom.
506-178-496.

sprzedaż różne

Dwiedziałkibudowlane,antoniew,gm.

Głowno,tel.kom.721-651-936.

Drewnokominkowe,opałowe(buk,

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

Działkibudowlane,Mysłaków,tel.kom.

666-084-367.
Działkabudowlana,media,5kmdo

a2,bobrowniki,tel.kom.501-518-325.
sprzedamdom,tel.kom.881-087-040.

sprzedam3,5haziemi,Wola

stepowska,gm.Kiernozia,cena136.000
zł,tel.kom.501-504-723.

sprzedamdziałkęrolną1,

16haw
Mysłakowie,tel.kom.691-871-532.
sprzedamdomwstaniesurowym,

Domaniewice,tel.kom.793-946-596.
Jednorodzinny,gminastryków,tel.

kom.661-486-793.
Jednorodzinny180mkw.,gmina

stryków,tel.kom.504-184-897.
Mieszkanie52mkw,Kwiatowa,tel.

kom.505-041-810.
sprzedamziemię2,24lub4,5ha,

Psary,tel.kom.604-260-576.
Sprzedam 4 działki budowlane
w Strzelcewie o powierzchni
od 850 do 1.300 mwk (możliwość
połączenia), tel. kom. 501-213-061,
501-213-062.

wynajem
RógWarszawskiejiDworcowej

wŁowiczu40mkw.nadziałalność,
tel.(46)837-42-46,tel.kom.
605-578-502.

Dowynajęciamieszkanie42mkw.,

centrumŁowicza,tel.kom.602-123-649.
Dowynajęciamieszkanie,Łowicz,

sienkiewicza34,kontakt7:00-9:00,
po18:00,tel.(46)837-32-49.

Wyprzedażpłytekchodnikowych

iogrodowych,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.Robotyziemne,
wyburzeniowe,transportmaszyn
budowlanych,rolniczych,tel.kom.
693-565-564.
Piasek płukany, pospółka, żwir,
podsyp, tel. kom. 600-895-026.
Drewnokominkowe,opałowe,tel.kom.

504-257-615.
Daszkibetonowe4-spadowe,

2-spadowe,tel.kom.531-467-981.
Pianina, fortepiany, tel. kom.
604-443-118.
Sprzedaż hurtowa tui Szmaragd
oraz innych, 1,20-1,50 m, Zduny 150,
tel. kom. 724-977-663.

Wiertarkakadłubowa,tel.kom.

509-481-762.
PiecC.o.35kW,tel.kom.

662-285-251.
sprzedamdrzewo,tel.kom.

606-370-008.
huśtawkiogrodowe,akacjowe,stoły,

ławki,altanki,piaskownice,budydla
psów,toalety,tel.kom.502-981-959.
sprzedampiecmiałowy,bojlerdo

centralnego,tel.kom.724-850-714.
oddamzadarmopieńkizsadu

jabłoniowego,tel.kom.600-448-873.
Wózekpaleciak,tel.kom.693-830-160.

sprzedamolejhydrauliczny

przepracowany,tel.kom.600-554-958.
sprzedamtrociny,tel.kom.

692-132-798.
sprzedamrębakdogrubegodrewna,

tel.kom.604-194-171.
siatkęleśną,WCdrewniane,stemple,

tel.kom.694-156-442.

sprzedamsilnik13kW,tel.kom.

692-119-203.
Pompaciepła,zasobnikc.o.,piec

nadrewno22kW,bufor200litrów,
urządzenia2016rok,tel.(46)838-65-94.
sprzedamtanio:dwuigłówkaTextima

istębnówkaPfaff,tel.kom.602-559-020.
Wagainwentarzowaelektroniczna,tel.

kom.725-451-929.

praca
dam pracę
Zatrudniędopizzeriikierowcęoraz

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

zmożliwościąprzyuczenia-praca
nastałeorazpomocnakuchnię-
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.

Drzewoopałowe,stemplebudowlane,

tel.kom.518-560-797,504-553-289.

Kierowca kat. B w systemie 3:1 na
trasach międzynarodowych, tel. kom.
663-077-050.

Średniabudadlapsa,ocieplana,tel.

kom.511-311-145.

KierowcaC+e(codzienniewdomu),

tel.kom.693-618-750.
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Tonsmeier Centrum zatrudni osobę
na stanowisko kierowca-ładowacz,
wymagana kat. C, praca na terenie
Żyrardowa, Łowicza i okolic,
tel. (46) 830-35-25.
Zatrudniękierowcówkat.C+e,praca

wkółkach.Wysokiezarobki,stałapraca,
wolneweekendy,tel.kom.606-481-899.
Zatrudnięhandlowcazdobra

znajomością1językaobcegodobiura
wŁowiczu,CVnabiuro@foodtrade.pl,
tel.kom.888-431-443.
Zatrudniędekarzylubpracownika

doprzyuczenia,okoliceDmosina,
tel.kom.609-846-316.
Firma Budmax zatrudni
pracowników do pracy przy robotach
kanalizacyjnych i drogowych, tel.
kom. 601-593-011.

Przyjmęmechanikasamochodowego

lubpomocnikamechanika,tel.kom.
519-077-103.

Przyjmędopracystolarza,możliwość

przyuczenia,CVŁowicz,ul.Powstańców
15.

Zatrudnię szwaczki (bielizna),
Głowno, tel. kom. 517-852-240.

Przyjmęnastaż:sprzedawcawsklepie

meblowym,Łowicz,ul.Powstańców15.

Zatrudniękierowcękat.C+e

zdoświadczeniemwtransporcie
międzynarodowym,pojedynczepodwójneobsady,tel.kom.604-237-423,
782-223-211.

Zatrudnięwgospodarstwierolnym,tel.

kom.668-146-499.

Przyjmę szwaczki do szycia na
overlocku, dwuigłówce łańcuszkowej,
tel. kom. 501-524-923.
APT Randstad (47) zatrudni do
lekkiej pracy na produkcji, 3 zmiany,
Stryków, darmowy dojazd, wysoka
stawka, tel. kom. 603-207-005,
665-133-483.

Przyjmębrukarzalubpomocnika,tel.

kom.786-263-355.

Zatrudnięhydraulika,pomoc

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

Zatrudnięosobędoserwisuopon

nastanowiskomechanik-wulkanizator,
bratoszewice,tel.kom.505-151-701.

Praca w sklepie monopolowym
- atrakcyjne warunki pracy i
wynagrodzenie, tel. kom. 698-841938, 698-841-944.

Zatrudnię szwaczki,
tel. kom. 798-909-357, 692-406-127.
ZatrudniękierowcęC+e,transport

krajowy,tel.kom.787-124-899.
Zatrudnięsprzedawcędrzwiipaneli,

tel.kom.602-587-341.
Monterów ścian g/k, sufitów,
szpachlarzy, malarzy, tel. kom.
500-027-261.
Pracownikówprodukcjizatrudnię.

Milewidzianeorzeczenieo
niepełnosprawności,tel.kom.
734-108-163.
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Zatrudniępracownikadomyjni

samochodówciężarowych,tel.kom.
784-634-281.
Zatrudniępracownikagospodarczego,

tel.kom.784-634-281.
Zatrudnięportiera,tel.kom.

784-634-281.
Zatrudnię pielęgniarkę, opiekunkę
do Domu Seniora w Karolewie, tel.
kom. 798-148-874.
Zatrudniękierowcękat.C+e,transport

krajowy,tel.kom.509-499-556.

Zatrudnię szwaczki i osoby do
prasowania, tel. kom. 604-475-553.

Zatrudnięelektrykalubautomatyka

zuprawnieniamisePzdoświadczeniem
zawodowymorazabsolwentów
technikumelektrycznego,tel.kom.
790-808-190.
ZatrudniękierowcęC+e,kraj,tel.kom.

661-541-350,601-069-699.
Zatrudnimy szwaczki do szycia
strojów kąpielowych, Głowno, tel.
kom. 601-204-540.

Firma zatrudni brukarzy oraz
pomocników, atrakcyjne zarobki, tel.
kom. 789-116-316.

Zatrudnię do sklepu z alkoholami,
pełny etat lub praca w weekendy, tel.
kom. 501-788-231.

firmastevenzatrudnidziewiarzyi

mechaników.ofertyproszękierowaćna
adrespraca@steven.pl.

stacjaPaliworlenwGłowniei

strykowiezatrudninastanowisko
kasowedyspozycyjnąosobęześrednim
wykształceniem,tel.kom.695-355-492.

firmastevenzatrudni„złotąrączkę”.

ofertyproszękierowaćnaadrespraca@
steven.pl.
Zatrudnię cukiernika lub osobę
z umiejętnościami składania i
dekorowania tortów. Praca od
poniedziałku do piątku, Dmosin Drugi
, tel. kom. 606-799-177.
Potrzebujepomocnikadobudowy

garażu,tel.kom.600-961-577.
Zatrudniępaniądopracywszklarni,

bratoszewice,tel.kom.660-100-727.
Zatrudnię kierownika warsztatu
z doświadczeniem, tel. kom.
605-097-071.
Przyjmędopracywgospodarstwie,tel.

kom.600-822-089.
Pilniezatrudnięwykwalifikowaną

fryzjerkęikosmetyczkę.Wysokiezarobki,
gwarantowaneszkolenia,tel.kom.
501-489-522.

Zatrudnięsprzedawcędogalerii

łazienek,tel.kom.602-587-341.
Przyjmędokostkibrukowej,tel.kom.

697-289-514.
ZatrudnięspawaczyMiG/TiG.Praca

whaliprodukcyjnejwŁowiczu,tel.kom.
795-760-605.
Zatrudnięmurarzyipomocnikówz

okolicGłowna,tel.kom.515-697-643.
Zatrudniękierowcękat.C+ew

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

509-771-352.
Zatrudnięmurarzynawykończenia,

stryków,tel.kom.603-872-901.
Zatrudnięsamodzielnegomechanika

samochodowego,Łowicz,tel.kom.
509-020-870.

Zatrudnięszwaczkidoszyciastrojów

kąpielowych,pracacałyrok,jedna
zmiana,Głowno,tel.kom.602-457-089.
Zatrudniędoprasowaniasukienek

orazszwaczki(zdoświadczeniemlub
doprzyuczenia),ul.JanaPawłaii69,tel.
kom.500-879-646.
Zatrudnię szwaczki, dzianina,
Głowno, tel. kom. 509-852-909.
Firma budowlana zatrudni
pracownika, atrakcyjne zarobki, tel.
kom. 605-416-083.
Firma zatrudni do prowadzenia
pełnej i uproszczonej księgowości,
przyjmie na staż (osoby z Głowna,
Łowicza, okolic) CV kierować na
adres: biuro2018@onet.pl, tel. kom.
511-008-464, 17:00-19:00.
firma„salopak”zsiedzibąw

bełchowie-producentopakowań
drewnianych,zatrudninastanowisko
stróża.stałapraca,tel.kom.
664-458-891.
Przyjmę brukarzy i pomocników,
tel. kom. 508-286-519.
Stacja Paliw Orlen w Zdunach
zatrudni energicznego pracownika
(kobietę lub mężczyznę), mile
widziane CV ze zdjęciem, wiadomość
na miejscu w godz. 6:00-7:00.
Zatrudniękierowcęwruchukrajowym

ciągniksiodłowy,tel.kom.606-289-088.
firma„salopak”zsiedzibą

wbełchowie-producentopakowań
drewnianych,zatrudnitokarzaz
doświadczeniem.stałapracazdobrym
wynagrodzeniem,tel.kom.664-458-891.

ChłodniaPaGosp.zo.o.poszukuje:

pracownikówmagazynowych.
Wymagane:uprawnienianawózki
widłowe,aktualnaksiążeczkasanitarnoepidemiologiczna,tel.(22)479-41-70.
Kierowcęorazodpowiedzialnąosobę

doobsługibaru,elastycznegodziny
pracy,Głowno,tel.kom.508-593-330.
Przyjmępracownikadonaprawy

ciągnikówimaszynrolniczych,tel.kom.
501-504-723.
Zatrudnięszwaczkinaoverlock,tel.

kom.665-217-483.
Zatrudniękierowcękat.C+e,Polska
szwecjaorazPolska-szwecja-Czechysłowacja,tel.kom.606-240-378.
Zatrudnimymagistraitechnika

farmacji.PracawokolicyŁowiczalub
strykowa,tel.kom.602-255-161,CVna:
farmacja.praca@vp.pl.
ZatrudnięspawaczyzŁowiczaiokolic.

Wysokiewynagrodzenie,tel.kom.
793-065-376.
Zatrudnięcukiernika/pomoc

cukiernika.Pracaodponiedziałkudo
piątkuwgodzinachod18:00do2:00.
DmosinDrugi,tel.kom.606-799-177.
aptekazatrudnitechnikafarmacji,tel.

kom.725-233-823.
Przyjmędoprzyuczenia-robienie

pizzyna1/2lubcałyetat,tel.kom.
604-529-656.
Zatrudniękierowcękat.C+e,tel.kom.

605-094-166.
Zatrudniękierowcęwpodwójnych

obsadach,tel.kom.605-094-166.
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Zatrudniękierowcę,możebyć

dorywczo,chłodnia,tel.kom.
605-094-166.
Przyjmę do pracy operatora
podnośnika koszowego
oraz pilarza (bez uprawnień), tel.
kom. 604-193-932.

szukam pracy
Przyjmęchałupnictwoopróczszycia,

tel.kom.609-837-130.
Zaopiekujęsiędzieckiem,tel.kom.

664-341-702.

Rozbiórki,wyburzenia.Kompleksowo

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

malowanie,tel.kom.505-225-425.
Parkiety:profesjonalneukładanie,

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

Łazienki,kompleksowo,tel.kom.

733-788-522.
Malowaniepomieszczeń,tel.kom.

733-788-522.
Wykończeniawnętrz,remonty,tel.

kom.532-115-111.

Przyjmę do pracy operatora
podnośnika koszowego i pilarza, tel.
kom. 604-193-932.

PoszukujępracywŁowiczu,

umiarkowanystopień
niepełnosprawności,prawojazdy,tel.
kom.605-470-435.

Zatrudnię pomocników do prac
budowlanych,
tel. kom. 697-778-557.

KierowcaCe+kartaposzukujepracy

wpodwójnejobsadzienachłodnie,tel.
kom.605-461-854,po16.00.

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

KierowcaC+e,kraj,wolneweekendy,

tel.kom.500-333-660.

usługi wideo

Docieplaniebudynków,elewacje,

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

Kierowcazdoświadczeniem,bus

3,5t,plandeka,kraj,poniedziałek-piątek,
tel.kom.500-333-660,Łowicz.

WideofilmowaniehD,fotografowanie,

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

adaptacjapoddaszy,ściankidziałowe,

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

Szwalnia zatrudni do prac
pomocniczych, tel. kom.
517-852-240.

WideofilmowaniehD,tel.kom.

606-852-557.

Tynkitradycyjne,mułkowane,

murowanie,tel.kom.725-668-616.

Dociepleniabudynków,elewacje,

glazura,terakota,adaptacjapoddaszy,
kompleksowewykończeniawnętrz.
fVaT,tel.kom.606-737-576.

Zatrudniędobiałejkapusty,tel.kom.

666-287-727.

remontowobudowlane

Cyklinowaniebezpyłowe,tel.kom.

504-960-515.

Malowanie,gładź,hydraulika,tel.kom.

515-830-969.

Wykończeniawnętrz,glazura,terakota,

gipsowanie,murowanie,tel.kom.535868-376,600-934-964.

Cyklinowanie,polerowanie,układanie

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

PiekarniaGłownozatrudnikierowcę
sprzedawcępieczywa,tel.(42)710-8739,tel.kom.509-373-716.
Hotel Dobieszków zatrudni na
atrakcyjnych warunkach kelnera,
kelnerką, umowa o pracę, tel. kom.
519-186-062, 519-186-018.
Zatrudniętynkarzamaszynowego

lubdoprzyuczenia,stryków,tel.kom.
500-037-006.
Zatrudnięzbrojarzy.Pracaodzaraz

wWarszawie,od17zł/h,możliwość
zakwaterowaniaorazzaliczek
tygodniowych,tel.kom.695-803-240.
Kucharz,kucharka,Zgierz,tel.kom.

500-197-924.
Doprodukcjigarmażu,Zgierz,tel.kom.

502-214-355.
DoPizzeriiwGłowniezatrudnimy

kierowcękat.b,samochódsłużbowy,tel.
kom.507-507-358.
Zatrudniękierowcękat.C+e,

kontenery,tel.kom.513-019-004.
Zatrudniędoobieraniawarzyw

zmożliwościąpracywdomu,tel.kom.
693-036-559.
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usługi
Wylewki agregatem, tel. kom.
698-480-048.

bramygarażowe,wrota,drzwi,

ogrodzenia,balustrady,tel.kom.
506-771-822.

układaniekostkibrukowej,tanio,tel.

kom.667-837-817.

Usługi koparko-ładowarka, tel. kom.
889-910-666.

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

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

Tynki maszynowe gipsowe,
cementowo-wapienne oraz posadzki
(mixokret), tel. kom. 502-452-907.

budowaiprzeróbkidomówi

budynkówgospodarczych.Tynki
tradycyjne.Tanio,szybko,solidnie!,tel.
kom.609-497-778.

Dachy,pokryciadachowe,konstrukcje,

obróbki,tel.kom.609-846-316.
usługiminikoparką,przeciskikretem,

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

606-428-162.
Tynkimaszynowe,wylewki,tanio,

solidnie,tel.kom.604-144-668.
Malowanie wnętrz, tel. kom.
531-980-252.

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.
ogrodzeniapanelowe,metalowe,

siatki,betonowe,łupane,bramyifurtki,
balustrady,wiaty,fundamenty,tel.kom.
505-700-777.
Docieplaniebudynków,wykańczanie

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

Remonty,wykończeniaodadoZ,tel.

kom.608-228-789.
Glazura,terakota,łazienki,przeróbki

hydrauliczne,elektryczne,zabudowy
K/G,tel.kom.503-730-517.
budowaniekominówzklinkieru,

przeróbkibudynkówgospodarczych,
pokryciadachowe,tel.kom.723-917-819.
Pokryciadachowe,podbitki,itp.,tel.

kom.507-542-210.

układaniekostkibrukowej,krótkie

terminy,tel.kom.883-215-523.
Pokryciadachowe,papa,rynny,

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

tel.kom.731-116-534.
układaniekostkibrukowej,granitowej,

tel.kom.887-555-801.
Docieplaniebudynków,gładzie,

malowanie,płytyk/g,panelepodłogowe
iścienne,glazura,terakota,tel.kom.
607-343-338.

Malowanie,gipsowanie,tapetowanie,

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

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

sprzedaż

Wycinkadrzew,usługipodnośnikami

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

Producentsiatkiogrodzeniowej,

Mysłaków,tel.kom.886-562-223.

Kamaz:przewózpiasku,żwiru,ziemi,

tel.kom.601-630-882.

stemple,eurofala,tel.kom.

692-101-989.

Maszproblemzkomputerem:

zadzwoń.fachowo.szybko.Tanio,tel.
kom.504-070-837.

stemplebudowlane,4zł/szt.,tel.kom.

508-170-592,po17:00.
sprzedamstempledł.3m,tel.kom.

606-819-096.

usługi
instalacyjne
oczyszczalnieprzydomowez

montażem.Dofinansowanie.www.
bioinstalacje.pl,tel.kom.693-413-492.
instalacjeelektryczne:nowe,przeróbki,

tel.kom.696-081-582.
anteny:montaż,instalacje,tel.kom.

601-306-566.
usługielektryczne,instalacjenowe,

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

Przeciskipodziemne,przyłącza
wod.-kan.,usługikoparko-ładowarką,
oczyszczalnieprzydomowe,równieżjako
podwykonawca,tel.kom.601-379-355.
Alarmy, monitoring, domofony, tel.
kom. 576-613-350.
instalacje,przeróbkielektryczne,tel.

kom.509-838-364.

Masaże:profesjonalnie,dojazd,tel.

kom.501-020-993.
Wypożyczęstółwiejski,nalewak

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

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

obrusywkomplecie),tel.kom.
693-776-474.
Zespół, wokalistka, deejay, tel.
kom. 503-746-892.
Praniedywanówitapicerkimeblowo
samochodowejwzakładzieiuklienta,
tel.kom.501-431-978.
odnawianiewanien,tel.kom.

600-979-826.
NoweXC90doślubu,tel.kom.

660-541-668.
DJ,oprawamuzycznaimprez,18-stki,

dyskoteki,itp,tel.kom.782-718-483.
okna:naprawa,regulacja,tel.kom.

609-135-411.

hydraulik,takżeawarie,tel.kom.

733-788-522.

Naprawatelewizorów,Łowicz,

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

Kompleksoweremonty,tel.kom.

511-568-525.

usługihydrauliczne,spawalnicze,

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

Pożyczkidlazadłużonychorazz

negatywnąhistoriąwbiKdo25.000zł,
naoświadczenie,tel.(46)895-10-53.

Łazienkiodpodstaw,tel.kom.

533-076-850.

Drobnahydraulika,białymontaż,tel.

kom.535-466-501.

Remonty,wykończenia,glazura,

terakota,gipsy,malowanie,przystępne
ceny,tel.kom.695-263-945.

Profesjonalnecięciedrzew

niebezpiecznych,pielęgnacjazieleni
iogrodów,tel.kom.782-718-483.

usługi inne

Transport:piasek,pospółka,

podsypka,ziemia,tel.kom.602-471-796.

Malowanie,gipsy,glazura,

wykończenia,remonty,tel.kom.
799-268-290.

Rozdrabnianiegałęzirębakiem,

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

sala,wynajem,imprezy

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

Praceremontowe,łazienki,poddasza,

malowanie,tel.kom.607-343-338.
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Wycinkadrzew,

tel.kom.510-052-908.
usługirębakiem,rozdrabnianiegałęzi,

przycinkadrzew,
tel.kom.606-370-008.
Przeprowadzki,przewózmebli

iinnychtowarówdo1,5tony,tel.kom.
728-329-771.
Jazdakonna:odpodstawrównież

dladzieci;zajęciaprowadzi
wykwalifikowanyinstruktor;stajnia
wZelgoszczy,tel.kom.502-411-359.
Tartakprzewoźny,tel.kom.

512-907-059.

matrymonialne
PoznamPaniądo58lat,smsosobie,

tel.kom.608-029-088.
PoznamPaniądo64lat,tel.kom.

607-406-024.

Matematykakorepetycje-

doświadczonynauczycielpomoże
uczniomszkołypodstawowej,
gimnazjum,szkółśrednich,zajęcia
wcentrumŁowicza,szczegółowe
warunkidouzgodnienia,
tel.kom.537-561-791,po18:00.

rolnicze – kupno

siewnikpoznaniakdoremontu

(możebyćdziurawyzbiornik),tel.kom.
664-981-618.
KupięrozdrabniaczdowarzywJemioł,

tel.kom.600-294-397.
Potrzebujędogospodarstwa

sprawnegoizarejestrowanegoursusa
902/912.handlarzomdziękuję.Proszę
dzwonićpo18.00,tel.kom.574-701-930.

Kupięzboże,

tel.kom.508-471-814.

KupięC-328,C-330,C-360,C-355,

C-380,MTZ,Mf-255,T-25Władimirec
bezdokumentów,doremontu,tel.kom.
502-939-200.

Kupiękażdezboże,odbiórwłasnym

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

inne

płody rolne

Kupiękażdezboże,odbiórwłasnym

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

odbiórwłasnymtransportem,płatność
gotówką,tel.kom.504-561-585.

Przyjmęwdzierżawęgruntyorne,

tel.kom.781-842-724.

rolnicze sprzedaż

Poznamdziewczynęzdzieckiem

do35lat,okolicebolimowa,tel.kom.
784-858-324.

skupzbóżpaszowych:

jęczmień610zł,pszenżyto580zł,
pszenica665zł,transport/załadunek,
Leśniczówkak./soboty,tel.kom.
505-406-917.

sadzonkitruskawek,tel.kom.

534-331-065.

nauka

skupżyta,wymiananaotręby,

sprzedażotrąb,tel.kom.501-713-862.

Marchewpaszowa,Łowicz,tel.kom.

535-916-420.

Pomocprzypisaniupraclicencjackich,

magisterskichiinnych,analiziebadań.
Transkrypcjanagrań,komputerowe
przepisywanietekstów.
Kontakt:pomogewpisaniu@onet.pl,
tel.kom.794-060-711.

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

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

Kupiękukurydzęmokrą,tel.kom.

605-128-537.

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

Kupięzbożepaszowegorszejjakości,

zzapachem,zrobakiem,tel.kom.
697-677-530.

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

Kupięzboże,tel.kom.667-566-276.


sprzedamsadzonkitruskawekhoney,

tel.kom.501-649-392.

Językangielski,

tel.kom.663-684-178.
Językniemiecki,tel.kom.

668-963-922.

płody rolne

Nauczycieljęzykaniemieckiego,

lekcje,tel.kom.505-256-528.

Wysłodkiburaczanemokrez

CukrowniDobrzelin,55złzatonę,plus
transport.,tel.kom.781-238-145.

Matematyka,

tel.kom.601-303-279.

Kupiężyto,pszenżyto,jęczmień,tel.

kom.733-067-051.

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


maszyny

Naukaczytaniaipisania.Problemy

zortografiądlauczniówszkół
podstawowych,tel.kom.784-686-235.

Kupięmaszynyrolnicze,kombajny

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

Pszenicaozimaarkadiaiodsiew,cena

70zł,tel.kom.606-294-284.

Kanadyjczykpolskiegopochodzenia:

naukajęzykaangielskiego
ifrancuskiego,wszystkiepoziomy.
Tłumaczenia,tel.kom.604-621-125.

Kupiękażdegobizonaorazinne

maszynyrolniczemogąbyćdoremontu,
tel.kom.602-522-478.

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

Kupięciągnikirolnicze,kombajny

zbożowebizon,prasyrolujące,mogą
byćdoremontu,tel.kom.501-504-723.

Wysłodkimokrezdowozem,tel.kom.

600-820-374.

angielskiifrancuskidlauczniów

szkółpodstawowych,gimnazjumi
średnich.Nauka,korepetycje,tel.kom.
604-621-125.
Nauczycieljęzykaniemieckiegoudzieli

korepetycji,tel.kom.691-715-557.
angielski,profesjonalnie,dzieci,

młodzież,tel.kom.694-515-130.
fizyka,

tel.kom.660-795-151.
angielskidomatury,tel.kom.

889-999-312.
angielski,nauczyciel,egzaminator

maturalny,tel.kom.662-611-189.

Kupięprasękostkującą:sipma

Z-224/1,Welger,Claas,famarol,John
Deere;kombajn:anna,bolko,Karlik;
kopaczkę;sadzarkę;ciągnikWładimirec
T-25,MTZ-82,belarus,Pronar;prasę
rolującą:ClaasRollant,arobale,Welger,
tel.kom.518-857-308.
Kupięciągnikursusmożebyć

uszkodzony,przyczepęwywrotkę,tel.
kom.797-513-264.
ŁadowaczTroll,rozsiewaczMotyl,

glebogryzarka,talerzówka,agregat,tel.
kom.500-642-300.

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

NaukaJęzykaangielskiegoJacek

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

tel.kom.696-740-690.
Korepetycjeniemiecki,skutecznie,

tel.kom.663-505-433.
Językangielski,tel.kom.604-575-431.

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

fizyka,matematyka,szkoła

podstawowa,gimnazjum,nauczycielka,
tel.kom.530-650-567.

ReKLaMa

ReKLaMa

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

sprzedamkapustęszatkowaną

iwgłówkach,tel.kom.535-606-333.
sadzonkitruskawekMalwina,tel.kom.

574-260-340.
żytopocentrali,tel.kom.667-988-983.


sprzedampszenżyto,tel.kom.

602-649-360.
sadzonkiaronii,tel.kom.601-364-070.

sprzedamowies,sadzonkimalin,tel.

kom.668-074-900.
sprzedamsadzonkitruskawek

honeoye,Roksana,alba,tel.kom.
607-690-912.
sadzonkitruskawekRoksana,tel.kom.

519-127-400.
sianokiszonka,

tel.kom.664-981-618.

słoma,baloty140/120,tel.kom.

664-981-618.

Ziemniakipaszowe,tel.kom.

602-648-497.

sprzedammieszankęzbożową,tel.

kom.510-516-101.

sadzonkitruskawek,tel.kom.

503-878-383.

sprzedamtruskawkiodmiana

Roksana,tel.kom.697-689-853.

sadzonkitruskawekróżne,tel.kom.

514-407-949.

sprzedammieszankęzbożową,tel.

kom.516-955-490.

Dyniabambino,kapustabiała,tel.

kom.698-071-344.

Dwieodmianysadzonektruskawek,

tel.kom.794-052-667.

Ziemniakidlabydła,tel.kom.

665-725-790.

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


sprzedamburakpastewny,tel.kom.

889-487-314.

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

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

sprzedamkrowęnawycieleniu

27listopad,zbiorniknamleko400litrów,
tel.kom.668-424-376.
Krowa(trzecicielak),jałówkacielna.

Likwidacja,tel.kom.668-162-199.
sprzedam2jałówkicielne,

tel.(42)719-48-38.
Kaczki,kaczoryrosołowe,tel.kom.

500-754-449.
Dwiekrowywysokocielne,wycielenie

ok.połowylistopada,tel.kom.
607-889-775.
Jałówka,wycielenielistopad,tel.kom.

788-212-520.
sprzedammłodegoknurka,tel.kom.

791-125-486,po17:00.

Wytłokizburakaczerwonego,wytłoki

jabłkowe,tel.kom.600-323-947.

sprzedamsłomęzestodoły,tel.kom.

733-670-995.

sprzedamburakpastewny,tel.kom.

692-927-139.

Dynie,tel.kom.507-531-109.


sprzedamdwiejałówki,wycielenie

za4oraz6tygodni,tel.(46)838-95-20.

sprzedamdynie,tel.kom.

665-041-377.

Prosiaki,tel.kom.510-603-072.


sprzedamdynieimarchewnapaszę,

tel.kom.602-175-570.
sprzedamowies,tel.kom.

739-066-567.
żyto,pszenżyto,pszenica,tel.kom.

693-830-160.
sprzedamziemniakipaszowe,tel.

kom.692-492-058.
sprzedamziemniakijadalneDenar

iziemniakiodpadowe,tel.kom.
533-077-701.
sprzedamdynię,tel.kom.510-009-797.

Pszenicapaszowa,słomawbalotach

120x120garażowana,tel.kom.
607-231-803.

sprzedamjęczmień,tel.kom.

692-119-203.
sprzedamowies,

tel.kom.726-497-938,ZabostówDuży.

Kukurydzęnakiszonkę-zielona,

opow.1,3ha,tel.kom.696-565-452.


Jałówkanawycieleniu,tel.kom.
722-165-961.

hodowlane

Jałówkanawycieleniu,tel.(46)838
40-38,tel.kom.666-534-325.

sprzedamjałówkęcielną,tel.kom.

500-049-265.
sprzedamkrowęwysokocielną,tel.

kom.883-552-727.

sprzedamowies7-8ton,Kiernozia,tel.

kom.693-518-067.

sprzedamjałówkę,wycielenie20

listopada,tel.kom.781-291-824.

Mieszankazbożowa10ton,tel.kom.

723-114-747.

Jałówkacielna,tel.kom.519-401-872.


Jabłkoprostozsadu,różneodmiany,

1,40zł/kg,tel.kom.534-950-675.
Pszenica,żyto,

tel.kom.600-858-370.
Sadzeniaki ziemniaka, zboża
jare - przewódkowe oferuje: Firma
Nasienna Granum, Łowicz, ul.
Katarzynów 46, tel. (46) 837-23-05,
(46)837-23-01, dostawa od 1 tony
gratis.
owies,tel.kom.605-052-065.

sprzedamsadzonkitruskawek,tel.

kom.721-073-179.
Ziemniakibellarosajadalneipaszowe,

tel.kom.515-236-142.
żyto,tel.kom.512-544-156.


Prosięta,tel.kom.510-259-018.

Trzykoguty,jednakura,kwokaz

kurczakami,tel.kom.518-537-028.

Krowa5latwysokocielna,wycielenie

11.11,tel.kom.693-116-646.

Marchewodpadowa,pietruszka,pory,

tel.kom.667-118-195.

Młodeknurkidorozpłodu,tel.kom.

783-752-951.

sprzedampszenżyto,tel.kom.

515-291-402.

sadzonkiporzeczkiczarnej,tel.kom.

501-206-533.

sprzedamsadzonkitruskawek

Roksana0,25zł,tel.kom.502-540-649.

Źróbka,tel.kom.692-451-978.


sprzedamjałówkęwysokocielną,tel.

kom.503-347-214.

sprzedamprosięta,okoliceGłowna,

tel.kom.665-718-509.
sprzedambyczka3-tygodniowego,

tel.(46)838-25-79.
sprzedamcielakimięsne,tel.kom.

607-613-259.
Jałówkanawycieleniu,15listopada,

tel.kom.663-972-053.
sprzedamprosiaki,tel.kom.

790-488-188.

Prosiaki,tel.kom.536-880-865.


Jałówkawysokocielna,tel.kom.

880-877-582.

sprzedamcielaki,tel.kom.

888-953-006.

Krowanawycieleniu,tel.kom.

789-469-555.

sprzedamjałówkęhodowlaną,

wycieleniepocząteklistopada,tel.kom.
516-415-834.

Prosiaki15sztuk,tel.(46)838-38-65,

tel.kom.795-645-597.

Dwiejałoszki,tel.kom.889-712-432.


sprzedamprosiaki,tel.kom.

503-784-574.

sprzedamkozy,wietnamko-dziki,tel.

kom.722-256-213.

Jałówkaroczna,krowa,tel.kom.

694-903-163.

sprzedam2krowynaocieleniu,tel.

kom.724-850-714.

maszyny

Jałówkanawycieleniu,termin15.

11,
tel.kom.739-066-567.
sprzedam2jałówkicielne,basen

domleka520l.,gm.Zduny,tel.kom.
888-365-188.

sprzedamrozrzutnik10ton+

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

Cielakimięsneimieszańce,tel.kom.

609-874-395.

sprzedamwybierakdokiszonkifella,

stanbdb.,tel.kom.691-223-793.
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4,5,6,7,8,10.000litrów,ośskrętna,
sprowadzonezNiemiec,tel.kom.
509-282-300.

sprzedamtalerzówkę5,60m

szerokości;rozrzutnik10-tonowy,
objętościowy,tel.kom.665-103-042.

CzęściużywanedoC-328,C-330,

C-360,C-380,C-355,MTZ,T-25
Władimirec,tel.kom.880-353-819.

sprzedamC-360,tel.kom.

607-996-170.

siewnikpoznaniak2,7,dwukółkę

ciągnikową,tel.kom.511-862-710.

Przyczeparolniczasanok3,5tony,

sztywna,tel.kom.608-109-634.

Dojarkaprzewodowa,ursus1224,tel.

kom.724-850-714.

PrasęsipmaZ-279/1farmaGruber

unia2,6,tel.kom.511-862-710.

Rozsiewaczdonawozudużywybór

Rau900,904,921,amazone603,804,
1500,1001Multidisk,kwasowetalerze,
tel.kom.509-282-300.

sprzedamkosiarkędyskową

samasz(doremontu),dwukółkędo
ciągnika,pługobracalnyibis,agregat
ścierniskowy,przyczepy,prasę,owijarkę,
WK,opryskiwacz,trząsałkę,ciągnik
fortela114,tel.kom.604-281-093.

C-330Mzturem,1990rok;5312i

zpługiem,1996rok,tel.kom.
604-413-948.

sprzedampługgrudziądzki2000rok,

prostyniespawanynaoryginalnych
częściach,tel.kom.503-445-141.

Taśmociągidowarzyw4,5,6,9

m,sprowadzonezNiemiec,tel.kom.
509-282-300.

agregatuprawowy2,4szerokość,tel.

kom.694-157-527.

Wyprzedażnarzędzirolniczych,tel.

kom.534-009-044.

Paszowózsilowolf11m3,2006rok,

komputer,waga,tel.kom.509-282-300.

sprzedamcyklopzkabinąiprzyczepę

samozbierajacą,tel.kom.604-866-936.

Pług4-skibowy,przyczepa,cyklop,tel.

kom.509-328-033.

sprzedamursus1014,przyczep6,tel.

kom.530-930-104.

Rozrzutnikobornikafortschritt

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

sprzedamtunelfoliowy30/7/3,

kompletnychwytaknaNujka500,
sadzarkaczeskadoziemniaków,tel.
kom.510-800-242.

WycinakidokiszonekfellKuhn,

podwójnynóż,winda,dużywybór,
sprowadzonezNiemiec,tel.kom.
509-282-300.

Przyczepawywrotka,śrutownik

walcowy,tel.kom.535-275-229.

siewnikidozbożaamazone,D7,D8,

fiona,Nordsen,isaria,Pottinger,duży
wybór,tel.kom.509-282-300.

oponydoprzyczep:1000,1100,

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

siewnikdozboża,2,5m,Nordsen,tel.

kom.509-282-300.

sprzedamzbiornikdomleka330l,tel.

kom.693-829-615.

PrzyczeparolniczahL-50,doremontu,

2szt.,tel.kom.509-282-300.

Tunelfoliowy32/7,5/3,tel.kom.

600-858-370.

Talerzówki3,4,4,5m,typX,V,z

wałemstrunowym,sprowadzonez
Niemiec,tel.kom.509-282-300.

Zbiorniknamleko950litrów,tel.kom.

500-133-630.

Częściużywanedobizona,tel.kom.

602-522-478.
sprzedamursus4514,5314,Zetor

forterra9641,samesilver110,Mf235,
T-25,tel.kom.501-504-723.

Rozrzutnik1-osiowy,kultywator2,70z

wałkami,tel.kom.668-551-389.
Kombajnannadoziemniaków,

burakówizbiorucebuli,tel.kom.601614-054,696-852-770.
C-360,przyczepa4,rozrzutnik,

opryskiwacz,kultywator,brony,
przetrząsaczo-zgrabiarka,
tel.(42)719-62-67.
Kombajnanna,sortownikztaśmą

selekcyjną,tel.kom.721-169-137.

stanowiskadobydła,nowe,

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

Pług4x40agromasz,tel.kom.

698-034-855.

beczkaasenizacyjna,rozrzutnik,

przyczepahL5011,rozsiewacz,tel.kom.
781-581-034.

siewnikPolonez,2010rokiagregat

uprawowyzhydropakiemaresXL,tel.
kom.696-253-998.

opryskiwacz400l,12m.,stanbdb,tel.

kom.606-370-704.

sprzedamopryskiwaczzawieszany

300litrów,10metrówatestważny3
lata,rozsiewaczLejekpokapitalnym
remoncie,bratoszewice,tel.kom.
508-124-063.

PrasaZ-224,śrutownik,zgrabiarka7,

kultywator2,10,tel.kom.726-949-291.

sprzedamsiewnikpoznaniak,brony5,

kultywator,tel.kom.662-128-508.

sprzedamopryskiwacz2.000litrów

ciągany,tel.kom.696-463-410.

PługiKverneland,tel.kom.

799-081-590.

Kombajnziemniaczanyanna,

przyczepazbierająca,sadzarka,tel.kom.
604-052-848.

suszarniadokukurydzynaolej

opałowy,zasyp11ton,standobry,tel.
kom.696-463-410.

Przyczepa1-osiowa,wywrotdotyłu,

tel.kom.609-562-159.

sortowniksitowydoziemniaków

zestołemprzebierczymprodukcji
niemieckiej;pług3-skibowy1,05m,tel.
kom.693-038-602.

Śrutownikbijakowy,dojarka(pompa),

tel.kom.696-635-356.

Wózek1-osiowy,linka„16”,brama

wjazdowa,ciągnikC-3301989rok,
blachaalucynkzdemontażu.,tel.kom.
726-843-466.

sprzedamrozrzutnik1-osiowy3

tonowy,tel.kom.695-975-023.
C-360,tel.kom.880-263-930.

PługiKverneland,tel.kom.

601-272-521.

Rozrzutnikdwuosiowyiśrutownik,tel.

kom.514-518-658.

C-330,troll,opielacz3,tel.kom.791
125-486po17:00.

suszarniadokukurydzyNeuro6T;

kombajnM-f-872,6m;prasafortschritt
K-454kostka,tel.kom.696-736-701.

sprzedampług3-skibowyKverneland,

tel.kom.667-329-704.

KombajnbizonZ-56,prasaZ-224,

cyklop,sieczkarniafortschritt,rozrzutnik
obornika,kosiarkarotacyjna,przyczepa
8ton,tel.kom.512-179-465.
sieczkarniaNewhollandfX-450z

kamperem,ciągnikursusu902,tel.kom.
512-179-465.
sprzedamC-328,przyczepa

ciągnikowa,pług3,tel.kom.
506-355-899.
C-360,tel.kom.663-667-842.


Przyczepa1-osiowa,piecC.o.

używany,pompadognojowicy,tel.kom.
509-323-342.
sprzedamautomatycznąłuskarkędo

bobu,tel.kom.790-575-493.
sprzedamciągnikMTZ82lub

zamienięnamniejszy,tel.kom.
607-889-451.
sprzedamwózkonnyprzystosowany

dociągnika,tel.kom.663-256-947.

sprzedamkopaczkęciągnikową,tel.

kom.511-995-914.
sprzedammaszynyrolnicze,tel.kom.

880-090-717.
Rozrzutnikznadstawką90n,stanbdb,

tel.kom.691-666-967.
CiągnikursusC-360-3P1988rok,

przyczepaD-732,1987rok,prasa
Warfama2016rok,WładimirecT-25,
1985rok,tel.kom.608-686-489.
Ładowaczeczołoweorazpługido

śniegudoursusC-330,C-360,3512,
T-25.hydraulicznelubnalinkę,tel.kom.
608-686-489.
sprzedampług4-skibowy,zagonowy

uniaGrudziądz,tel.kom.602-249-820.
PrzyczepawywrotkahL-60,hL-80do

remontu,tel.kom.509-282-300.
RozrzutnikiobornikafortshnittT088,

Welgler,bergman,strautman4-10t.,tel.
kom.509-282-300.

Pługzagonowy4-skibowy,Kvenerland

zabezpieczenieresorowe,ramiędowału,
tel.kom.509-282-300.

Trutkanamyszy,szczury(1kg20zł;

15kg230zł),tel.kom.663-452-727.

Zrobiębramydostodoły,garażu,

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

Zbiorniknamleko550l,tel.kom.

668-952-191.

Zbiórkukurydzynaziarnokombajnami

Newholland,tel.kom.695-052-735.

sprzedamskrzynkijedynki,tel.kom.

665-464-794.

Naprawa ciągników i maszyn
rolniczych z dojazdem na miejsce, tel.
kom. 782-273-568.

sprzedamstodołędrewnianądo

rozbiórki,tel.kom.788-754-265.
żużelzdowozem,tel.kom.

600-323-947.

Deszczowniaodra,tel.kom.

600-651-670.
Tunele foliowe, produkcja,
sprzedaż, tel. kom. 660-326-496.
sprzedamskrzynki„1”250szt,tel.

kom.696-332-993.
Zbiorniknamleko650litrów,tel.kom.

663-766-561.
sprzedambasennamleko400litrów,

tel.(24)285-39-81.

orkandotrawyTarup,1,4-1,6szer.,tel.

kom.509-282-300.

sprzedamschładzalnik,basenna

mleko550litrów,stanbdb.,tel.kom.
602-249-820.

Ciągnikrolniczyfendt8181999rok,

tel.kom.509-282-300.
opryskiwaczeciągane1500,2000,

2500l,Rau,holder,hardi,dużywybór,
importNiemcy,tel.kom.509-282-300.
Myjkadowarzyw,tel.kom.

509-282-300.

okna:naprawa,regulacja,tel.kom.

609-135-411.

sprzedamobornikbydlęcy,tel.kom.

533-542-174,Nieborów.

agregatprądotwórczy20kW,silnik

spalinowy,4-cylindrowynapodwoziu,tel.
kom.509-282-300.

agregatpodorywkowyGruber,szer.3,

4,4,5m.podcinacze,wałstrunowy,tel.
kom.509-282-300.

Cięciekukurydzynaziarno,tel.kom.

691-730-169.

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

dezynfekcja,tel.kom.663-452-727.

RozrzutnikTandem6t.,polski,tel.

kom.509-282-300.

Transportmaszynrolniczych,

kombajnówzbożowych,tel.kom.
665-734-042.

agregatybierne3m.Rau,z

hydropakiem,tel.kom.509-282-300.

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

Mulczerdoniszczeniabadyli

kukurydzyszer.4,5m,tel.kom.
509-282-300.

Wycinkaiobcinkadrzewz

podnośnika,tel.kom.696-049-953.

zwierzęta
sprzedaż
Królikiduże,małe,tel.kom.

531-467-981.
Koty,tel.kom.510-915-302.

owczarkiniemieckieporodzicachz

rodowodem,tel.(46)838-47-78.
sprzedamdwie8-miesięcznekózki,tel.

kom.662-599-792.
sprzedamszczeniakiowczarka

niemieckiego,tel.kom.601-615-639.
Pieskamaltańczyka,tel.kom.

608-815-516.
Pies1-roczny,beligijski,tel.kom.

696-747-339.
indyki,tel.kom.603-708-043.

szczeniętamyśliwskiJagkterier

niemiecki,tel.kom.694-308-076.
sprzedambażantydiamentowei

bananowe,tel.kom.606-432-666.
oddampieski(suczki),tel.kom.

783-090-600.
szczeniakiowczarkaniemieckiego

(ostre),tel.kom.609-435-670.
owczarkiniemieckie:suka19m-cy

imłode,2m-ce,krótkowłose,tel.kom.
667-719-222.
sprzedamowczarkabelgijskiego,

suczkę,tel.kom.501-630-255.
bernardyny,tel.kom.785-641-210.

oddamkociaki,tel.kom.512-544-156.

owczarkiniemieckie,długowłose

9-tygodniowe,tel.kom.697-441-486.
sprzedammłodekózkiikoziołki,tel.

kom.693-172-904.
sprzedamszczeniakiratlerki,gmina

Pacyna,tel.kom.603-067-332.

Rozrzutnik1-osiowy,tel.kom.

690-266-601.

sprzedamglebogryzarkędo

truskawek,tel.kom.693-177-813.

Przyczeparolnicza3-osiowado

transportuzboża,warzyw22t.
ładowności,tel.kom.509-282-300.

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

inne

Piaskowaniezdojazdemdoklienta,tel.

kom.518-168-598.

inne

Pług4-skibowyWirax,tel.kom.

604-973-885.

Karmniki,turbomatydlaświń,duży

wybór,200szt.,tel.kom.509-282-300.

obornikzdowozem,tel.kom.

601-630-882.

białkowanieobór,tel.kom.

518-168-598.

oddamrudegokotka,tel.kom.

723-114-747.

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


sprzedammłynekdoczyszczenia

zboża,tel.kom.663-256-947.

siewnikPoznaniak,tel.kom.

509-853-384.
sprzedammaszynygarażowane,tel.

kom.880-125-842.

ReKLaMa

sprzedamsiewnikdozboża

kutnowiak,opryskiwacz400litrów,
rozrzutnikdognoju4-tonowy,standobry,
tel.kom.887-793-961.

Pługiobrotowedużywybór,4-skibowe,

5-skibowe,6-skiboweKverneland,
Variofrost,Rabeverke,zmienna
szerokośćorki,ramiędowału,tel.kom.
509-282-300.

sprzedambasendomleka500

litrówWedholms,stanbdb,tel.kom.
691-223-793.

33

oddammłodegopółrocznegopieska,

stróżującego,tel.kom.609-941-041.

34
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Sport
Piłka nożna|RelacjazmeczuWidzew–Pelikan

widZew łódź
Pelikan łowicZ

2(0)
1(0)

1:0 – sebastian Zieleniecki (64),
1:1–RobertKowalczyk(86),2:1
–Kacperfalon(90+8).
Widzew: Patryk Wolański – Kamil
Tlaga, Radosław sylwestrzak, sebastian Zieleniecki, Marcin Pigiel
– Mateusz Michalski, Maciej Kazimierowicz(90+4DamianKostkowski),adamRadwański,aleksander
Kwiek(60DanielŚwiderski),Daniel
Mąka (77 Kacper falon) – Michał
Miller(90+1DanielGołębiewski).
Pelikan: Gabriel Łodej – Przemysław bella, Grzegorz Wawrzyński,
Mateusz Kasprzyk, Michał adamczyk – Daniel bończak (90+1 Krystian Mycka), Jakub bistuła (82
Marcinbudnik)–KamilKuczak(77
DanielCiechański),RafałParobczyk,
MichałWrzesiński(82sebastianKaczyński)–RobertKowalczyk.
Sędziował: Patryk adamczyk
(Łódź). Żółte kartki: Radosław
sylwestrzak (3), Marcin Pigiel (3),
Mateusz Michalski (2), Maciej Kazimierowicz (1), adam Radwański
(4) – wszyscy Widzew oraz Przemysław bella (2 i 3), Grzegorz
Wawrzyński(2),Danielbończak(4),
RobertKowalczyk(1)–wszyscyPelikan.Czerwona:Przemysławbella
/79min–zadrugążółtą/(Pelikan).

KaRoLiNaPieRZChaŁa

Spotkanie z Widzewem Łódź
to dla zdecydowanej większości
klubów III ligi piłkarskie święto.
Wzmożone jest wtedy zainteresowanie nie tylko mediów i fanów,
ale także sponsorów czy włodarzy
miast. Nie inaczej było w przypadku starcia Pelikana z łodzianami.
„Oczywistą oczywistością” jest to,
że w Łowiczu Widzew ma wielu zagorzałych fanów. Skorzystać
z tego przed meczem postanowiły władze Księstwa Łowickiego
i w strefie kibica przede meczem
utworzono miejsce, gdzie każdy
z fanów futbolu mógł zapoznać
się z oddalonym o 40 kilometrów
od stolicy województwa łódzkiego
miastem. Bogusław Bończak zapewnił, że cała akcja była wielkim

no wspierał ich w tym Przemysław
Bella. Widać było, że biało-zieloni
są dobrze zorganizowani i wszyscy
dobrze znają swoją rolę.
Kamil Kuczak był bliski wyrównania po niespełna dwudziestu minutach. Pomocnik Ptaków uderzał
z 17 metrów po świetnym zgraniu
„Kowala”, ale piłka minimalnie
minęła słupek. Pod drugą bramką
aktywny był Michał Miller, jednak
z kilku metrów głową strzelił wysoko ponad poprzeczką, a później
na szóstym metrze nie trafił… w
piłkę. W kolejnych minutach przewaga łodzian zaczynała się zarysowywać. Konkretów nie było w tym
jednak żadnych. Znakomicie funkcjonowała linia obrony Ptaków (w
ciągu 30 minut gospodarze dali się
pięć razy złapać na spalonym), a
pozostałe piłki grane na wolne pole
albo były za mocne, albo padały łupem Gabriela Łodeja.
Widzew przeważał, ale to łowiczanie mieli dwie wymarzone
okazje. Najpierw z kontrą ruszył
Grzegorz Wawrzyński i dograł piłkę w pole karne w kierunku Roberta Kowalczyka. Powiedzmy sobie szczerze – dogranie było słabe,
ale fatalnie interweniował Radosław Sylwestrzak. „Kowal” znalazłby się w sytuacji sam na sam z
bramkarzem, ale zaskoczony odbił
piłkę udem do Wolańskiego. Dziesięć minut przed końcem pierwszej połowy równie dobrą okazję
miał Parobczyk. Rozpoczęło się
od przechwytu Kuczaka na połowie Widzewa, Robert Kowalczyk
świetnie zagrał w „uliczkę” pomiędzy obrońcami, gdzie wbiegał
właśnie Parobczyk. Wychowanek
Legii z 12 metrów uderzył jednak
obok słupka – wpływ na to mógł
mieć też rozpaczliwy wślizg Marcina Pigiela.
Do końca tej odsłony Widzew
przeważał, ale wynik się już nie
zmienił. Na drugą połowę można
było czekać z optymizmem. Jednak to Widzew zwykle w drugiej
połowie często odwracał losy meczów na swoją korzyść, a biało-zieloni często mieli problemy z wdrożeniem się w mecz po przerwie.
Podobnie było tym razem. Widzew zepchnął gości do defensywy, a budzikiem dla biało-zielonych znów był Daniel Mąka.
W sytuacji sam na sam ostemplował słupek, ale i tak był na minimalnym spalonym. Łowiczanie

sukcesem. Pytanie pozostało, czy
do tego poziomu dostosują się piłkarze Pelikana, którzy w meczach
wyjazdowych zwykli dostarczać
rywalom punkty?
Biało-zieloni stanęli na wysokości zadania. Od sprawienia niespodzianki i zdenerwowania Franciszka Smudy dzieliło ich kilka
sekund, ale efekt był taki sam jak
w poprzednich czterech wyjazdowych spotkania – łowiczanie
do domu wracali ze spuszczonymi głowami. Marcin Płuska nie
kombinował ze składem posyłając
do boju ten sam skład, który tydzień wcześniej spektakularnie
rozprawił się z Wartą Sieradz. Także Franciszek Smuda zachował
względny spokój. Jego piłkarze
w poprzedniej serii gier sprawili
wręcz gigantyczny zawód dzieląc
się punktami z GKS Wikielec, ale
trener łodzian w wyjściowej „jedenastce” dokonał dwóch zmian.
Piłkarzy na murawę wyprowadziły dzieci przebrane w łowickiej
stroje, a z pierwszym gwizdkiem
sędziego grę rozpoczęli łowiczanie
i w tym samym momencie ruszył
doping ponad 17.000 widzów – jak
na razie rekord frekwencyjny Widzewa w tym sezonie. To wszystko
i cała otoczka jakby sparaliżowała
lekko łowiczan. Już w 40. sekundzie gospodarze mogli prowadzić.
Po szybkiej kombinacji i dograniu
Adam Radwańskiego „z pierwszej”, Daniel Mąka znalazł się sam
na sam z bramkarzem. Ostry kąt
zrobił jednak swoje i napastnik gospodarzy uderzył po długim słupku
wyraźnie obok celu.
Ten kubeł zimnej wody dobrze
jednak łowiczanom zrobił. Goście
szybko udowodnili, że nie boją się
rywala. Pelikan miał jak odpowiedzieć – Michał Wrzesiński na prawej stronie kręcił rywalami, Rafał
Parobczyk na lewej flance napsuł
mnóstwo krwi Kamilowi Tladze,
a Robert Kowalczyk nie dał stoperom Widzewa ani chwili wytchnienia. Do tego w środku pola tempo gry dobrze regulowali Daniel
Bończak i Jakub Bistuła, a moc-

Kibice w przerwie meczu mogli wziąć udział w przygotowanych
konkursach.Wydajesię,żefaniPelikanaosiągnęlinawetwnichwiększe
sukcesyniżpiłkarzebiało-zielonychnamurawie.

trenerZy Po mecZu
 Marcin Płuska (Pelikan):
Jeżelichodzioprzebieg
spotkania,towpierwszej
połowiestworzyliśmysobie
kilkadogodnychsytuacjido
strzeleniabramki.szkoda,
żenicniewpadło.Wdrugiej
połowiegraliśmyrazniżej,
razwyżej.Nieprzyjechaliśmy
jednaksiętutajzamurować.
Chcieliśmygraćwmiarę
otwartąpiłkę.Naszagramogła
siękibicompodobać.Jesteśmy
chybapierwszymzespołem,
którytakwysokozagrałz
Widzewemimiałażtyle
sytuacjidostrzeleniabramki.
Mimo,żegraliśmywdziesiątkę,

KaRoLiNaPieRZChaŁa

Do niespodzianki zabrakło kilku sekund

Być może Gabriel Łodej mógł zachować się lepiej przypierwszejpuszczonejbramce,alepozatymbył
pewnympunktemdrużyny.

szybko wzięli się w garść i już do
takich sytuacji nie dopuszczali.
Momentami przenosząc grę na połowę przeciwnika i wymieniając
tam kilka podań. Tempo gry spadło, a kibiców po niewiele ponad
godzinie rywalizacji pobudził kapitan Widzewa. Rzut wolny z boku
pola karnego wykonywał Daniel
Mąka. Wydawało się, że napastnik
przymierza się do dośrodkowania,
ale zamiast tego podał przed pole
karne do Sebastiana Zielenieckiego. Kapitan łodzian huknął bez
przyjęcia (i bez presji któregokolwiek z łowiczan), a piłka przy słupku wpadła do bramki.
Na krótko po zdobytej bramce wydawało się, że łowiczanie
wkrótce nadzieją się na kontratak
gospodarzy i zrobi się 2:0. Nerwowe minuty podopiecznym Płuski
udało się jednak dość szybko uspokoić i dość niespodziewanie to Pelikan zaczął przejmować inicjatywę. Trzy razy łowiczanie znaleźli
się w bardzo dobrych sytuacjach,
ale za każdym razem byli na spalonym. Dwukrotnie groźne strzały
były blokowane.
Jednym z kluczowych momentów rywalizacji były okolice 80
minuty. Najpierw z lewej strony
znakomicie urwał się Daniel Ciechański i dograł na piąty metr do
nadbiegającego Roberta Kowalczyka. Odważnie interweniował
Patryk Wolański wybijając piłkę,
ale bramkarz Widzewa wpadł na
napastnika Ptaków i potrzebna była
dłuższa przerwa. Łodzianie ruszyli z kontrą, którą błyskawicznie
faulem przerwał Grzegorz Wawrzyński. Pogubił się jednak arbiter,
bowiem nie dostrzegł dobrze tego,
co działo się w innym sektorze boiska już po jego gwizdku.

Wracający pod własną bramkę
Przemysław Bella przypadkowo
przewrócił Adama Radwańskiego,
gracz łodzian szybko podniósł się
jednak z murawy i uderzył przebiegającego obok niego Bellę. Prowadzący zawody Patryk Adamczyk
szybko doskoczył do łodzianina
i wszyscy czekali na czerwoną
kartkę dla gracza gospodarzy. Arbiter zdecydował się jednak obu zawodników upomnieć żółtą kartką,
a dla Belli było to już drugie tego
rodzaju upomnienie. Musiał opuścić plac gry.
Łowiczanie długo protestowali,
ale na nic się to zdało. W tym czasie opatrywany też był Patryk Wolański i cała przerwa zajęła jakieś
cztery minuty. Wydawało się, że
już nic złego łodzianom tego dnia
nie może się wydarzyć. Jednak
cztery minuty przed końcem biało-zielonym udało się wszystkich zaszokować. Daniel Ciechański dograł piłkę z lewej strony w kierunku
Kowalczyka. Źle interweniował
Kamil Sylwestrzak, który wręcz
zatrzymał piłkę napastnikowi gości, a ten dużo nie myśląc huknął
z powietrza i trafił do siatki.
Sędzia, dość kontrowersyjnie,
doliczył aż sześć minut. Dla grających w osłabieniu łowiczan mogło
to brzmieć wręcz jak wyrok śmierci. Okazało się, że tylko pozornie.
Widzew atakował, posyłał wiele
dośrodkowań w „szesnastkę” Ptaków, ale w drugiej minucie doliczonego czasu gry to biało-zieloni
ruszyli z kontrą 4 na 3. Z prawej
strony w pole karne wpadł Robert
Kowalczyk, ale zamiast podać
wzdłuż bramki do zamykających
akcję partnerów oddał mocny płaski strzał wyłapany dość spokojnie
przez Wolańskiego. Dwie minuty

później Michalski znalazł się sam
przed bramkarzem, ale Gabriel
Łodej obronił to uderzenie nogą.
Widzew atakował, ale nerwowo. Łowiczanie umiejętnie się
bronili i do tego rezerwowi próbowali szybkich kontrataków. Wyglądało na to, że arbiter nie zamierza kończyć tego spotkania…
W 8. (!!!) minucie doliczonego
czasu gry Marcin Pigiel dośrodkował piłkę na piąty metr, gdzie z bliska do siatki trafił Kacper Falon.
Oczywiście, można mieć ogromne zastrzeżenia do arbitra, czemu
tak długo zwlekał z zakończeniem
rywalizacji. Jednak w tej sytuacji
piłkę atakowało czterech łodzian,
przeszkodzić im starał się tylko
Mateusz Kasprzyk… Na wznowienie gry sędzia już nie pozwolił.
Po meczu pozostał ogromny
niedosyt i wrażenie, że łowiczanom plany bardzo mocno uprzykrzył sędzia. Przede wszystkim
zastanawia ilość doliczonego czasu gry. Ponadto w końcówce zasadne byłoby wyrzucenie z murawy Przemysława Belli i Adama
Radwańskiego, a nie tylko jednego z nich. Rozwodzenie się
nad tym punktów biało-zielonym
już nie wróci, a Pelikan na swoje
konto dopisał już siódmą porażkę
w tym sezonie (piątą wyjazdową!) i w III-ligowej rywalizacji
z Widzewem przegrał jak na razie
wszystkie spotkania.
Gospodarze jednak z tej wygranej nie byli w pełni zadowoleni.
Piłkarze po meczu nie podeszli
pod trybunę podziękować fanom
za doping, a na pomeczowej konferencji Franciszek Smuda zdenerwował się po pytaniu jednego
z dziennikarzy i... opuścił pomieszczenie.
Mateusz Lis

niepoddaliśmysięiRobert
Kowalczykzdobyłbramkę
wyrównującą.Przywyniku1:1,
mieliśmydwiekontry,które
mogliśmyzamienićnabramki.
DrużynazŁodzimiałabywtedy
sporyproblem.Dziękujemoim
zawodnikomzawalkę.Walczyli
okażdycentymetrboiska,
każdąpiłkę.Jednakto,co
zrobiłarbiter.doliczającosiem
minuttojestnieporozumienie
ikryminał.Maksymalnie
zazmianyizatoilePatryk
Wolańskileżał,topowinnobyć
dodanesześćminut.bramka
padław97.minucie,amoim
zdaniempracasędziego
byładlanaskrzywdząca.

Rozmawialiśmywszatnipo
meczu,żepewneodzywki
donaszychzawodnikównie
powinnymiećmiejsca,amy
jakoPelikanzamierzamycoś
ztymzrobić.Gratulujemy
zwycięstwa.Cieszęsię,że
mogłemtuprzyjechaćiwydaje
misię,żezostawićdobre
wrażenie.szkoda,żesięnie
przełamaliśmy,chociażbyliśmy
bardzoblisko.

napiłsiękrwialbochciał
zagryźćWidzew.Piłkarze
dajązsiebiewszystkoinawet
ponadswojemożliwości.
Dlanassątozawszetrudne
spotkania.będębroniłzawsze
chłopaków.Chłopcyciężko
trenująipotrzebujączasu
orazcierpliwości,abynauczyć
siępewnychelementów
piłkarskich.Niektórzyz
zawodnikówbędądłużej
popełniaćjednakbłędy,ale
staramysięjekorygować.
Mamysporoczasudowiosny,
żebynatympracować,
szczególnienadbłędami
taktycznymi,nietylkoczysto
piłkarskimi.

 Franciszek Smuda
(Widzew): Corazlepiejpoznaję
tątrzeciąligę.Zwłaszcza
tutajnaWidzewie,chociażna
wyjazdachrównież.Przeciwko
nam,każdyzespółgra,jakby
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Piłka nożna |10.kolejkaklasyokręgowej

Kolejka niespodzianek

Komplet wyników 13. lolejki iii
ligi:
 Legia ii Warszawa – Tur Bielsk
Podlaski 1:1(1:1)
 Huragan Morąg – Ursus Warszawa 1:0 (0:0)
 Warta Sieradz – Polonia Warszawa 1:1(0:1)
 MKS ełk – GKS Wikielec 0:0
 Olimpia Zambrów – Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 1:3(1:3)
 Świt Nowy Dwór Mazowiecki –
ŁKS 1926 Łomża 1:1(0:0)
 Victoria Sulejówek – Lechia
Tomaszów Mazowiecki 3:2 (2:1)
 Widzew Łódź – Pelikan Łowicz
2:1(0:0)
 Sokół Ostróda – Sokół Aleksandrów Łódzki przełożony: śr
8.11.2017r.,godz.18:00
sokółaleksandrówŁódzki

12

31

22-5

WidzewŁódź

13

30

28-9

LechiaTomaszówMazowiecki

13

26 21-15

finishparkiet

13

26 23-19

huraganMorąg

13

23 18-14

Victoriasulejówek

13

21 26-22

LegiaiiWarszawa

13

20 26-14

PoloniaWarszawa

12

18 18-10

PelikanŁowicz

13

18 31-24

ursusWarszawa

13

18 12-16

MKsełk

13

15 11-13

olimpiaZambrów

13

15 13-21

ŁKs1926Łomża

13

15 12-18

ŚwitNowyDwórMazowiecki

12

14 21-22

sokółostróda

12

14 16-19
12 18-23

Wartasieradz

13

TurbielskPodlaski

13

5

GKsWikielec

13

3 10-27

Zawodnicy z klasy okręgowej
zakończyli 10. kolejkę. Liderem
nadal jest Olimpia Chąśno, która tym razem szczęśliwie zremisowała w Bielawach z tamtejszą
Victorią.
Zespół gospodarzy prowadził
już 2:0 po trafieniach Adriana Zielińskiego i Mieczysława Chamery,
ale „Olimpijczycy” grali do końca
i w ostatnim kwadransie w ciągu
dwóch minut doprowadzili do remisu za sprawą Rafała Kołaczyńskiego i Marcina Grocholewicza.
Mecz toczony był w napiętej atmosferze, na boisku nie brakowało walki, a najbardziej odczuł to
Piotr Kociak z Victorii Bielawy,
który opuścił boisku ze złamanym
nosem.
Jeden punkt do swojego dorobku dopisał Zryw Wygoda, który
zremisował przed własną publicznością z zajmującym trzecie miejsce w tabeli GLKS Wołucza 1:1.
Drużyna z Wołuczy objęła prowadzenie w 53. minucie po celnej
główce Pawła Wyciszkiewicza, a
Zryw gola na wagę remisu strzelił
w 69. minucie gry. Strzelcem gola
z rzutu karnego był debiutujący w
barwach Zrywu Krzysztof Skowroński.

– Był to trudny mecz z bardzo
solidną drużyną z Wołuczy. Remis można uznać za sprawiedliwy. My mieliśmy swoje szanse na
gola, ale również takie mieli goście. Dużo się działo, ale obie drużyny chciały wygrać, a skończyło się podziałem punktów – dodał
Dawid Sut, trener Zrywu.
W derbach gminy Nieborów
padło aż pięć goli. O jednego więcej strzelili zawodnicy Orła Nieborów, którzy wygrali na terenie
rywala 3:2! Jednego z goli dla
Orła strzelił zaledwie 17-letni Jakub Owczarek.
Po raz kolejny mecz przegrał
Dar Placencja, który tym razem
uległ na własnym boisku Widokowi Skierniewice. Dar tracił gola w
doliczonym czasie gry pierwszej
i drugiej połowy. W pozostałych
dwóch meczach Olympic Słupia
bezbramkowo zremisował z Jutrzenką Drzewce, zaś Pogoń Godzianów pokonała Orlęta Cielądz
3:1.
Rozgrywki klasy okręgowej
w tym sezonie są bardzo wyrównane. Sytuacja drużyn w tabeli
w wielu przypadkach jest bardzo
zbliżona, a do zakończenia rundy
pozostały trzy kolejki.
ever

Doświadczony Mieczysław
ChamerastrzeliłgoladlaVictorii.
10. kolejka klasy okręgowej:
 Zryw Wygoda – GLKS Wołucza
1:1;br.:Krzysztofskowroński(69rzutkarny)–PawełWyciszkiewicz
(53)
 Pogoń Bełchów – Orzeł Nieborów 2:3;
 Vagat Domaniewice – Juvenia
Wysokienice 3:2; br.: Krystian
siatkowski 2 (3, 8) Przemysław
imiołek (25) – eryk Matysek (25),
Mateuszfastyn(86)
 Victoria Bielawy – Olimpia
Chąśno 2:2; br.: adrian Zieliński
(37), Mieczysław Chamera (61)
– Rafał Kołaczyński (75), Marcin
Grocholewicz(76)

 Dar Placencja – Widok Skierniewice 0:2;br.:MiloszKrstić(45),
Łukaszstangreciak(90)
 Olympic Słupia – Jutrzenka
Drzewce 0:0
 Pogoń Godzianów – Orlęta
Cielądz 3:1;br.:DariuszLipiński2
(23,26),adamKowara(82)–DamianKozłowski(29)

1.olimpiaChąśno

10 22 32-13

2.JutrzenkaDrzewce

10 20 27-13

3.GLKsWołucza

9 18 18-10

4.Victoriabielawy

10 16 27-21

5.PogońGodzianów

9 16 20-19

6.orlętaCielądz

9 15 32-14

7.orzełNieborów

10 14 15-19

8.Widokskierniewice

10 13 16-18

9.VagatDomaniewice

10 12 21-25

10.ZrywWygoda

9 12 14-15

11.olympicsłupia

10 11 23-22

12.DarPlacencja

10

8 17-39

13.JuveniaWysokienice

10

7 16-25

14.Pogońbełchów

10

3 14-40

 11. kolejka klasy okręgowej
(28-29 października): Chąśno –
Vagat (sob, 15:30), Cielądz – słupia (nie, 11:00), Widok – Godzianów(nie,13:00),orzeł–Dar(nie,
14:00), Wołucza – bełchów (nie,
14:30), Drzewce – bielawy (nie,
14:30),Juvenia–Zryw(nie,14:30)

Piłka nożna|skierniewickaligaokręgowamłodzikówD1
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Ważna wygrana w ostatnim meczu rundy

Wyjazdowe spotkanie z Widzewem było doskonałą okazją do
promocji Łowicza. WtymsezonieraczejjużżadenmeczPelikananie
wzbudzitakiegozainteresowania.

Piłka nożna |Przed14.kolejkąiiiligi

Kluby ze stolicy
namieszają w tabeli?
Zaledwie cztery kolejki zostały
III-ligowcom do rozegrania w tym
roku. Walka o tytuł Mistrza Jesieni i spokojniejszą zimę wchodzi
zatem w decydującą fazę. W najbliższy weekend duży wpływ na
zestawienie tabeli mogą mieć kluby ze stolicy Polski.
Sokół Aleksandrów Łódzki podejmie u siebie Ursus Warszawa.
Jeszcze niedawno drużyna Traktorków była gdzieś w okolicach
czołówki, ale ostatnie cztery mecze stołeczni przegrali i już zamykają pierwszą dziesiątkę. Podopieczni Ariela Jakubowskiego po
raz ostatni punkty w meczu ligowym zdobyli 22. września remisując w Łodzi z Widzewem. Teraz
to właśnie drudzy w tabeli łodzianie będą liczyli na zwyżkę formy
Ursusa.
Z kolei wspomniany Widzew,
dla odmiany, uda się w podróż
do Warszawy. Podopiecznych
Franciszka Smudy czeka mecz
ze spadkowiczem z II ligi – Polo-

Orzeł lepszy w derbach gminy
ViCToRiabieLaWy/fb

Piłka nożna |Wyników13.kolejkiiiiligi
Trzynasta seria gier okazała się
pechowa dla większości faworytów. Nie grał w niej lider z Aleksandrowa Łódzkiego. Spotkanie
pomiędzy Sokołami zostało przełożone na listopad ze względu na
odbywające się w Ostródzie zgrupowanie reprezentacji Polski kobiet. Aleksandrowianie mieli jednak na tyle bezpieczną przewagę,
że nawet dzięki wygranej z Pelikanem, Widzew nie zdołał ich wyprzedzić.
Poza łodzianami, faworyci jednak zgodnie tracili punkty. Sobota, bo tego dnia zostały rozegrane
wszystkie spotkania, rozpoczęła się od remisu rezerw Mistrza
Polski z przedostatnim w tabeli Turem Bielsk Podlaski. Później
punkty straciła inna stołeczna ekipa. Polonia też musiała podzielić się punktami ze sklasyfikowaną pozycję wyżej od Tura, Wartą
Sieradz. No i na koniec dnia, plasująca się na najniższym stopniu
podium Lechia Tomaszów Mazowiecki, przegrała w Sulejówki z
tamtejszym beniaminkiem.
Skorzystał z tego przede
wszystkim Finishparkiet wygrywając w Zambrowie. Uwagę należy również zwrócić na remis GKS
Wikielec. Zamykający tabelę beniaminek ostatnio urwał punkty
Widzewowi, teraz udało mu się
zremisować w Ełku z MKS i po
raz pierwszy w tym sezonie, wracał z meczu wyjazdowego jako
zespół niepokonany. Mateusz Lis
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nią Warszawa. Biorąc pod uwagę,
że wicelider ostatnio gra poniżej
oczekiwań, to strata punktów w
sobotę wydaje się wręcz całkiem
realna. Gorzej, że Czarne Koszule też ostatnio mają problemy z
wygrywaniem i poprzednie cztery mecze z ich udziałem kończyły
się remisami.
Mateusz Lis
 14. kolejka iii ligi: sobota
28.10.2017: godz. 13:00 sokół
aleksandrów Łódzki – ursus Warszawa;godz.14:00ŁKs1926Łomża–Wartasieradz;godz.15:00GKs
Wikielec–LegiaiiWarszawa;godz.
17:00PoloniaWarszawa–Widzew
Łódź; godz. 18:00 sokół ostróda
– Victoria sulejówek; niedziela,
29.10.2017:      godz. 11:00 finishparkiet Drwęca Nowe Miasto
Lubawskie–huraganMorąg;godz.
11:00LechiaTomaszówMazowiecki – Świt Nowy Dwór Mazowiecki;
godz.11:15PelikanŁowicz–MKs
ełk;godz.14:00TurbielskPodlaski
–olimpiaZambrów.

Wygraną zakończyli pierwszą
rundę w lidze okręgowej młodzików D1 zawodnicy MUKS Pelikan Łowicz z rocznika 2005. Zespół prowadzony przez trenera
Marcina Rychlewskiego pokonał
w wyjazdowym meczu Mazovię
Rawa Mazowiecka 3:1.
W pierwszej połowie gra na naturalnym boisku sprawiała trochę
problemów zawodnikom z Łowicza. Łowiczanie w 23. minucie
pechowo stracili gola, ponieważ
piłkę do własnej bramki skierował niefortunnym strzałem Jakub
Milczarek. Strata gola podziałał
jednak mobilizująco i już cztery minuty później gracze Pelikana doprowadzili do wyrównania.
Autorem gola był Mateusz Skonieczny. Wynik remisowy utrzymał się przerwy. Wskazówki trenera Rychlewskiego udzielone w

przerwie okazały się skuteczne.
Łowiczanie wyszli bardzo skoncentrowani i pewnie swego na
drugą odsłonę meczu, grając dobrą piłkę.
Efekt dobrej gry przyszedł w
44. minucie meczu. Wtedy drugiego swojego gola strzelił Skonieczny i wyprowadził „Biało-Zielonych” na prowadzenie. Ten
sam zawodnik podwyższył prowadzenie w 57. minucie zapisując tym samym na swoim koncie
hattricka. Do końca meczu Pelikan 2005 kontrolował wydarzenia
na boisku i zagrał na tyle skutecznie w obronie, że rywale nie mieli okazji do zagrożenia bramce Pelikana.
– Mecz nie był łatwy, ale pod
naszą kontrolą. Straciliśmy bramkę, ale była trochę przypadkowa.
My mieliśmy dużo niewykorzy-

stanych sytuacji. Tym razem Igor
Woliński błyszczał nieskutecznością. Miał kilka sytuacji sam na
sam z bramkarzem, których nie
zamienił na bramki. Mimo to byliśmy lepsi, wygraliśmy i mamy
fotel lidera na kilka miesięcy na
razie – ocenił po meczu trener Rychlewski.
Gracze Pelikana po pierwszej
rundzie zajmują 1. miejsce w lidze, wyprzedzając o trzy punkty
Widok Skierniewice. Po zakończeniu sezonu pierwszy zespół w
lidze awansuje do I ligi wojewódzkiej, zaś druga i trzecia drużyna
rywalizowała będzie w II lidze
wojewódzkiej.
ever
7. kolejka skierniewickiej ligi
okręgowej młodzików D1:
 RKS Mazovia Rawa Mazowiecka – MUKS Pelikan-2005 Ło-

Piłka nożna |PrzedmeczemPelikan–MKsełk

Łowiczanie zagrają z trzyletnim klubem
Dopiero od trzech lat na piłkarskiej mapie Polski istnieje MKS
Ełk – najbliższy rywal Pelikana
Łowicz. Klub ten powstał przed
startem rozgrywek 2014/2015
w wyniku fuzji 15. drużyny IV ligi
– Mazura Ełk oraz 5. zespołu III
ligi – Płomienia Ełk.
Po pierwszym sezonie funkcjonowania MKS mogło się wydawać, że pomysł scalenia dwóch
ełckich klubów jest trafiony. Zespół prowadzony wówczas przez
trenera Damiana Łukasika w grupie podlasko-warmińsko-mazurskiej zajął 3. miejsce ustępując
tylko Olimpii Elbląg oraz Huraganowi Morąg. Wyprzedził wtedy
Finishparkiet czy Sokoła, a więc
dziś solidnych III-ligowców.
Pierwszy sezon po reformie
miał jednak bardziej charakter
otrzeźwiający. Klub od początku
źle wszedł w rozgrywki i cały czas
walczył o utrzymanie. Ostatecznie

poprzedni sezon MKS zakończył
na 11. miejscu w tabeli.
Nowe rozgrywki wielkiej zmiany nie przyniosły. Po 13. kolejkach
ełczanie są na… 11. miejscu w tabeli, znów muszą czujnie oglądać
się za plecy. Tym razem jednak
MKS ma tylko 3 punkty mniej od
łowiczan.
Ten sezon MKS Ełk rozpoczął
bardzo udanie od niespodziewanej wygranej w Ostródzie z tamtejszym Sokołem. Wszyscy mieli
nadzieję, że poprzedni słaby sezon
pójdzie w zapomnienie, ale stare
demony błyskawicznie powróciły. Ełczanie przegrali pięć następnych meczów. Czarną passę udało
się przełamać 8. września. Wtedy
MKS ograł Legię II i wreszcie zaczął regularniej punktować.
Mówiąc o MKS-ie trzeba
wspomnieć o dobrej grze zespołu
w obronie. Bramkarz ełczan kapitulował w tym sezonie trzynasto-

krotnie. Lepszym bilansem mogą
pochwalić się tylko golkiperzy Polonii Warszawa (rozegrany mecz
mniej) oraz Widzewa Łódź i Sokoła Aleksandrów Łódzki.
Problemem jest gra w ofensywie. 11 strzelonych bramek daje
średnią zaledwie 0,84 gola na
mecz. Mniej strzelają tylko dwa
ostatnie zespoły – Tur Bielsk Podlaski oraz GKS Wikielec. Przyczyną tych kłopotów najprawdopodobniej jest odejście z zespołu
Daniela Świderskiego. 22-latek w
zeszłym sezonie strzelił dla swojego byłego już klubu 21 bramek
i przy okazji został królem strzelców III ligi. Natychmiast sięgnął
po niego Widzew Łódź. Lukę po
nim ma wypełnił 28-letni Michał
Twardowski. Wychowanek Sparty Augustów, który w ekstraklasie
zagrał sześć meczów dla Jagiellonii Białystok, w zeszłym sezonie
pięć razy trafił dla Drwęcy. W no-

wicz 1:3(1:1);br.:JakubMilczarek
(23 samobójcza) – Mateusz skonieczny3(27,44i57).
Pelikan-05: Piotr Włodarczyk –
Mateuszsierota,JakubMilczarek,
Kornel Woliński – Jakub oblicki,
Mateusz skonieczny, Mikołaj Modzelewski, Kacper Misiak – igor
Woliński. Na zmiany wchodzili:
Patrykstępniak–Jansiurek,Krystian Wróbel, Paweł Golis, antoni
Wróblewski, oskar Płuska, bartłomiejKowalski,filipDekaialan
Palos.
Tabela:
1.MuKsPelikan-2005Łowicz(1)

6 18

45-3

2.MLKsWidokskierniewice(2)

6 15

45-6

3.RKsMazoviaRawaMazowiecka(3)6 12

27-8

4.LuKsJuveniaWysokienice(4)

6 7 5-11

5.LuKsPogońbełchów(5)

6 6 13-25

6.sKsastraZduny(6)

6 2 6-50

7.LZsVagatDomaniewice(7)

6 1 6-44

wych barwach zagrał w dziesięciu
meczach i tylko raz trafił do siatki.
Przeciwko MKS najprawdopodobniej w Pelikanie znów zabraknie ostatnio kontuzjowanych
Tarasa Jaworśkyja oraz Bartosza
Broniarka. Ponadto rywalizację z
Widzewem z urazem zakończył
Daniel Bończak. On z Ełkiem jednak i tak by nie zagrał, bo musi
pauzować za czwartą żółtą kartkę. Niedzielny mecz będzie bardzo ważny dla obu ekip. MKS jest
jedenasty w tabeli i ma zaledwie
trzy punkty przewagi nad Wartą Sieradz. Do tego Świt oraz Sokół Ostróda, które tracą do ełczan
punkt, mają do rozegrania jeszcze
zaległy mecz. Pelikan jednak też
nie może być spokojny. Ma nad
swoim najbliższym rywalem tylko trzy punkty przewagi.
Spotkanie odbędzie się o standardowej dla Łowicza porze. Pelikan podejmie gości z Ełku w niedzielę o godzinie 11:15. Będzie to
już przedostatni w tym roku mecz
rozegrany w ramach III ligi na stadionie przy Starzyńskiego. M.Lis
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Nietypowy mecz w Bednarach

Artur Siekierskiwygrał4.turniejuXiXedycjiotwartychMistrzostw
Łowiczawdarcie501d.o.

Dart |4.turniejXiXedycjioMŁ

Kolejny wieczór z dartem
Piątkowy wieczór, 20 października 2017 roku, zgromadził jedenastu uczestników gry w darta.
Spośród nich najszczęśliwszą rękę
do rzucania miał Artur Siekierski,
który został zwycięzcą 4. turnieju
XIX edycji Otwartych Mistrzostw
Łowicza w darcie 501 d.o. Drugie
miejsce w rozgrywkach zajął Jacek Kocus, zaś na trzeciej pozycji uplasował się Marcin Wroński.
Turniej rozgrywany był w systemie “do dwóch zwycięstw”.
Na dalszych pozycjach znaleźli się kolejno: Sylwester Grzanka
(4), Michał Kryszkiewicz i Artur
Wójcik (5-6), Marcel Wolski i Kamil Kryszkiewicz (7-8) oraz Bogdan Adamczyk, Zbigniew Kuś
i Bogusław Zagawa (9-11). Dwaj
ostatni panowie w barze Maja zagrali po raz pierwszy.
W klasyfikacji generalnej liderem rozgrywek jest obec-

nie Kocus, który uzbierał łącznie 64 punkty. Na drugie miejsce
„wskoczył” Marcin Wroński, mający dziesięć punktów straty do
lidera, zaś Sylwester Grzanka nadal pozostaje na pozycji trzeciej
z 42 punktami na swoim koncie.
Kolejne spotkanie odbędzie się
już 27 października.
Gogo


4. turniej:

1.JacekKocus–ŁKDLegŁowicz(1)

64

2.MarcinWroński–ŁKDLegŁowicz(3)

44

3.sylwesterGrzanka–ŁKDLegŁowicz(3) 42
4.Paweładamczyk(2)

40

5.arturWójcik–ŁKDLegŁowicz(5)

34

6.MichałKryszkiewicz–ŁKDLegŁowicz(6) 28
7.artursiekierski–ŁKDLegŁowicz(9)

24

8.KamilKryszkiewicz(7)

20

9.bogdanadamczyk(8)

10

10.MarcelWolski(-)

6

11.arturborowiec(9)

4

ZbigniewKruś(-)

4

bogusławZagawa(-)

4
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Pelikan 2003 walczy
o ligę makroregionalną
Gracze MUKS Pelikan Łowicz
z rocznika 2003 objęli fotel lidera rozgrywek I ligi wojewódzkiej
trampkarzy młodszych! Zespół trenera Dawida Ługowskiego pokonał w zaległym meczu GKS Ksawerów 4:2, a w meczu 10. kolejki
rozgromił ŁKS w Łodzi aż 5:0!
W meczu z Ksawerowem łowiczanie musieli radzić sobie z dobrze operującym piłką rywalem.
Pelikan 2003 rozpoczął mecz od
straty gola, ale już do przerwy było
2:1. W drugiej połowie rywale również strzelili jednego gola, a łowiczanie dwa. Pelikan po trudnym
meczu wygrał 4:2 i wskoczył na fotel lidera.
– Bardzo ciężki mecz z zespołem, który grał w tej lidze najlepszą piłkę. Zespół z Ksawerowa jest
poukładany, dużo operowali piłką,
natomiast my mieliśmy swoją taktykę, znaliśmy przeciwnika i ta taktyka dała dzisiaj w 100% nam powodzenie. Znaliśmy ich słabsze
strony, wykorzystaliśmy przede
wszystkim zawodników szybkich
w ataku. Już przed meczem wiedzieliśmy, że AKS zremisował
z ŁKS i liczyliśmy, że możemy
wyjść na lidera. Chwała chłopakom za wolę walki i oby do końca
wytrwać. Można osiągnąć sukces
historyczny, bo chyba w Łowiczu jeszcze nie było takiej sytuacji,
żeby była szansa na ligę centralną.
Na razie jesteśmy pierwsi i chcemy
tak zostać do końca ligi – opowiedział trener Ługowski.
W sobotnim meczu w Łodzi
gracze Pelikana szybko wybili rywalom marzenia o korzystnym
wyniku. Już w 8. minucie celnym
strzałem popisał się Piotr Lisicki,
a w 18. minucie było 2:0 po trafieniu Krystiana Kruka. Łowicza-

nie dzielili i rządzili na boisku,
a efektem bardzo dobrej gry łowickiej drużyny były kolejne trzy gole
w drugiej połowie meczu. Pelikan
2003 wygrał z ŁKS-em 5:0, dawno nie pamiętamy takiego rezultatu z zespołem z Łodzi, o ile kiedykolwiek taki był.
– Można powiedzieć, że zmiażdżyliśmy rywala pod każdym
względem. Cieszy to, chłopaki nie
pękają tylko grają na bardzo dużej
intensywności. Jeszcze tylko cztery mecze w lidze i zobaczymy, co
będzie – dodał trener.
W sobotę 28 października
o godz. 16 na stadionie OSIR Pelikan 2003 zagra z AKS SMS
Łódź. Mecz może przesądzić
o końcowej tabeli. Zwycięzca ligi
zagra mecz barażowy o udział
w Makroregionalnej Centralnej
Lidze Juniorów U-15.
ever
Zaległy mecz 7. kolejki i liga
wojewódzkiej trampkarzy młodszych C2: MUKS Pelikan-2003
Łowicz – GKS Ksawerów 4:2
(2:1);br.:MarcelWnuk2(12i65)
i Krystian Kruk 2 (23 i 37) – 2 (3
i60).


 10. kolejka i liga wojewódzkiej
trampkarzy młodszych C2: ŁKS
Łódź – MUKS Pelikan-2003 Łowicz 0:5(0:2);br.:PiotrLisicki(8),
Krystian Kruk 2 (18 i 42), Marcel
Wnuk(37)iKrzysztofKłos(60).

1.MuKsPelikan-2003Łowicz(1) 10 23 29-15
2.aKssMsŁódź(2)
3.RTsWidzewŁódź(3)

10 19

15-7

9 16 14-10

4.GKsKsawerów(4)

10 15 13-14

5.KsWartasieradzjr(6)

10 14 15-15

6.ŁKsŁódź(5)

10 12 15-15

7.KsCeramikaopoczno(7)

9 10 17-15

8.GLKsandrespoliaWiśniowaG.(8)10 1 5-32

Do niecodziennej sytuacji doszło w Bednarach, gdzie Czarni
wyszli na mecz w zaledwie 7-osobowym składzie. Drużyna Czarnych wytrzymała na boisku do 27.
minuty. Do tego momentu Korona Wejsce prowadziła już 5:0, a
rywale po tym czasie opuścili boisko! Korona zdobyła więc łatwe
trzy punkty bez większego wysiłku. Problemy kadrowe w Czarnych sprawiły, że zespół był w
stanie grać w 4-osobowym osłabieniu przez zaledwie 27 minut.
Pewnego rodzaju niespodzianką jest wynik meczu w Zdunach,
gdzie Astra mająca przed tą kolejką 10 punktów pokonała Laktozę,
która miała przed tym meczem 16
punktów i jeden mecz do rozegra-

nia mniej. Drużyna grającego trenera Jakuba Jędrachowicza wygrała 2:0, a gole na swoim koncie
zapisali Jakub Papuga oraz Rafał
Ignaczak.
Wysoką przegraną zanotował
Start Złaków Borowy, który przegrał na własnym boisku z bardzo
dobrze dysponowaną w ostatnim
czasie Olimpia Jeżów 1:4. Honorowego gola dla Startu strzelił Sebastian Malinowski.
ever

10. kolejka klasy A:
 Czarni
Bednary – Korona
Wejsce 0:5 (gospodarze zeszli
z boiska); br.: Mateusz Wójcik 2,
Mateusz buczek, Mariusz Trakul,
MariuszWasilewski
 Astra Zduny – Laktoza Łyszko-

wice 2:0;br.:JakubPapuga(43),
Rafałignaczak(82)
 Start Złaków Borowy – Olimpia
Jeżów 1:4;br.:sebastianMalinowski (15) – sebastian Najder (20),
sebastian Pałygiewicz (35), Piotr
bednarek(48),PiotrKucharski(67)
GKS Głuchów – Macovia Maków
0:3;
 Miedniewiczanka Miedniewice
– Sierakowianka Sierakowice
6:0;
 Wola Wola Chojnata – Rawka
Bolimów 4:3;
GLKS RZD Żelazna – Białka Biała Rawska 2:2;
1.MiedniewiczankaMiedniewice 10

24 32-15

2.olimpiaJeżów

10 20 24-11

3.KoronaWejsce

10 20 37-13
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Punkt Pelikana 2001 w Radomsku
Ważny punkt zdobyli gracze
trenera Roberta Wilka z MUKS
Pelikan Łowicz w wyjazdowym
meczu z bezpośrednim rywalem
w walce o utrzymanie w I lidze
wojewódzkiej juniorów młodszych z RKS-em Radomsko. Łowiczanie zremisowali na terenie
rywali 1:1.
Mecz toczył się na dużym, naturalnym boisku w trudnych warunkach atmosferycznych (padający deszcz), a dwa zespoły
walczyły o bardzo ważne punkty w kontekście utrzymania w lidze. Przed pierwsze 30 minut gra
była wyrównana, toczona głównie w środkowej strefie boiska.
Obie drużyny dzielnie walczyły,

ale brakowało konkretów pod jedną czy drugą bramką. Łowiczanie
posiadali przewagę, ale nie mogli
strzelić gola. Gospodarze w 38.
minucie objęli jednak prowadzenie i na przerwę schodzili z jedną
bramką przewagi. Łowiczanie odpowiedzieli od razu po przerwie.
Ładnym strzałem z rzutu wolnego
popisał się Hubert Matyjas i tym
samym doprowadził do remisu.
Po strzeleniu gola wyrównującego
na boisko było dużo walki, a mało
sytuacji dogodnych do strzelenia
gola. Ostatecznie mecz zakończył
się remisem, dzięki temu Pelikan
2001 ma nadal dwa punkty przewagi nad strefą spadkową i właśnie RKS-em Radomsko.

– Ciężkie spotkanie, z tego
względu, że odbywało się na naturalnej nawierzchni, a było bardzo
mokro, gdyż deszcz padał cały
czas, a przed naszym meczem
było jeszcze spotkanie juniorów
starszych. Boisko było więc nie
dość, że mokre, to jeszcze nierówne. Zawodnicy bardzo się ślizgali i mieli problem z utrzymaniem
równowagi, przez co też straciliśmy bramkę. Praktycznie całą
połowę mieliśmy pod kontrolą, a
bramkę dostaliśmy dwie minuty
przed końcem, gdy nasz zawodnik
się poślizgnął, a zawodnik gospodarzy wyszedł sam na sam i celnie
strzelił. W drugiej połowie, zaraz
na początku, wyrównaliśmy na
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Pelikan 2002 z kolejnym zwycięstwem
Kolejny mecz z rzędu wygrali gracze MUKS Pelikan Łowicz
z rocznika 2002. Zespół trenera Jakuba Jędrachowicza, w tym
meczu wyjątkowo prowadzony w zastępstwie przez trenera Dawida Ługowskiego wygrał
z SLUKS Lubania 3:1. Mecz został rozegrany na boisku OSiR
w Łowiczu.
Mecz z SLUKS Lubania rozpoczął się już o godzinie 9:00
i zawodnicy w pierwszej fazie meczu byli lekko „zaspani”. Dopiero
w 23. minucie meczu Jakub Kępka wyprowadził „Biało-Zielo-

nych” na prowadzenie. Ten sam
zawodnik osiem minut później
strzelił drugiego gola, ale rywale podjeli walkę i przed przerwą
przeprowadzili skuteczną akcję
i obie drużyny dzielił dystans tylko jednego gola. Gola, który przesądził o wygranej Pelikana 3:1
zdobył dopiero w 75. minucie meczu Miłosz Owczuk, który okazał się pewnym wykonawcą rzutu
karnego. Gracze MUKS Pelikan
zajmują drugie miejsce w lidze.
– Wygrana, która cieszy i daje
kolejne trzy punkty. Jest jeszcze dużo do poprawy jeżeli cho-

dzi styl gry, natomiast zespół robi
postępy, co widać. Zawodnicy,
którzy grają w tej lidze jeszcze
treningowo muszą trochę dojść,
ale ważne jest zwycięstwo w tym
okrojonym składzie, gdyż część
zawodników pojechała z juniorem młodszym do Radomska.
Zwycięzców się nie sądzi, wygrali
i oby tak dalej – ocenił mecz trener
Ługowski.
W sobotę 28 października gracze MUKS Pelikan Łowicz wybiorą się na kolejny mecz ligowy,
który rozpocznie się o godzinie
10:00. Rywalem Pelikana będzie
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Pelikan 2004 bez punktów
Nieudany występ przed własną
publicznością zanotowali gracze
MUKS Pelikan Łowicz z rocznika 2004. Zespół trenera Pawła
Kutkowskiego przegrał w Łowiczu z UKS AP Piotrków Trybunalski 0:3.
Gra Pelikana w pierwszych minutach meczu napawała optymizmem ponieważ to gospodarze
posiadali przewagę. Niepowodzenia zespołu z Łowicza rozpoczęły się w 19. minucie meczu, gdy
rywale strzelili pierwszego gola.
Sześć minut później zespół UKS
AP Piotrków Trybunalski po raz
drugi zaskoczył obronę Pelikana
i strzelił drugiego gola w tym meczu.

Gracze z Piotrkowa Trybunalskiego to wicelider tabeli, który
ustępuje tylko UKS SMS Łódź.
W drugiej połowie zawodnicy
Pelikana byli nieco pogodzeni
z przegraną w tym meczu i mieli problemy z sforsowaniem linii defensywnej rywali. Goście
w 69. minucie meczu ustalili wynik meczu, strzelając trzeciego
gola w tym meczu.
– Dobre było pierwsze osiemnaście minut, a później dostajemy
bramkę z rzutu rożnego, gdzie po
raz kolejny okazuje się, że mojemu bramkarzowi brakuje kilku
centymetrów i się trochę posypało. Przeciwnik za chwilę strzela
drugą, moja drużyna powoli tra-

ci wiarę. W przerwie motywujemy się, później próbujemy, próbujemy, mamy sytuacje, ale nie
trafiamy. Przegraliśmy 3:0, rywal
zasłużył na to zwycięstwo. Natomiast przy odrobinie szczęścia
i wykorzystaniu stworzonych
przez nas sytuacji ten mecz ,mógł
się ułożyć inaczej, tym bardziej,
że w pierwszej połowie to my
mieliśmy pierwsze trzy sytuacje
do strzelenia bramki. Trochę brakuje w mojej drużynie zaangażowania stuprocentowego i nad tym
cały czas pracujemy. Przeciwnik
to dobra drużyna, nieźle zorganizowana, więc nie jestem do końca
rozczarowany. Jestem w połowie
zadowolony, bo były momen-

4.MacoviaMaków

10 19 28-19

5.GLKsRZDżelazna

10 19

6.białkabiałaRawska

10

21-9

16 35-19

7.LaktozaŁyszkowice

9 16 18-13

8.startZłakówborowy

10 13 29-34

9.astraZduny

10 13 15-19

10.GKsGłuchów

10 10 17-30

11.Czarnibednary

9

9 14-25

10

8 17-35

12.Rawkabolimów

9

7 19-34

14.sierakowiankasierakowice

9

1 5-36

13.WolaWolaChojnata

11. kolejka klasy A (28-29 października):Laktoza–Czarni(sob,
15:00), Rawka – Miedniewiczanka
(sob, 15:00), Korona – start (nie,
11:00), GLKs RZD – astra (nie,
11:00),Macovia–białka(nie,11:00)
Jeżów–WolaWola(nie,11:00),sierakowianka–Głuchów(nie,14:00).

1:1, a potem mecz był już wyrównany do końca, więc można powiedzieć, że remis sprawiedliwy
– ocenił po spotkaniu trener Wilk.
W niedzielę 29 października
MUKS Pelikan Łowicz zagra z
Ceramiką Opoczno na stadionie
OSiR o godzinie 14:00.
ever
10. kolejka i ligi wojewódzkiej
juniorów młodszych B1:
 RKS Radomsko – MUKS Pelikan-2001 Łowicz 1:1 (1:0); br.:
(38)–hubertMatyjas(43wolny).
1.ŁKsŁódź(1)

10 28

2.MKPborutaZgierz(2)

10 22 23-14

38-4

3.KsCeramikaopoczno(3)

10 18

23-7

4.RTsWidzewŁódź(4)

9 16

14-8

5.GKsbełchatów(5)

9 12 13-16

6.MuKsPelikanŁowicz(6)

10 7 9-21

7.RKsRadomsko(7)

9 5 7-27

8.MazoviaTomaszówMaz,(8)

9 1 3-31

zajmujący ostatnie miejsce w tabeli Sokół Regnów.
ever
8. kolejka skierniewickiej ligi okręgowej juniorów młodszych B2:
 MUKS Pelikan-2002 Łowicz
– SLUKS Lubania 3:1 (2:1); br.:
Jakub Kępka 2 (23 i 31) i Miłosz
owczuk(75karny)–(40).
1.LuKsJuveniaWysokienice(1)

6 18

34-4

2.MuKsPelikan-2002Łowicz(2)

7 18

45-9

3.RKsMazoviaRawaMazowiecka(3)6 15 38-10
4.LZsMacoviaMaków(4)

7 15 16-33

5.GKsolimpiaChąśno(6)

8 9 9-16

6.LKsPogońbełchów(5)

6 9 14-19

7.LKsKoronaWejsce(7)

6 7 13-25

8.sLuKsLubania(8)

6 3 14-21

9.LKsDarPlacencja(9)

6 1 5-32

10.uKssokółRegnów(10)

6 0 5-24

ty dobre, choć jest jeszcze sporo
do poprawy – podsumował trener
Kutkowski
Kolejnym rywalem Pelikana
2004 będzie WKS Wieluń. Mecz
odbędzie się w sobotę 28 października o godzinie 12:30 na stadionie OSiR w Łowiczu.
ever
10. kolejka ii liga wojewódzkiej
trampkarzy młodszych C2:
 MUKS Pelikan-2004 Łowicz
– UKS AP Piotrków Trybunalski
0:3 (0:2); br.: 3 (19,25i69).
1.uKssMsŁódź(1)

9 27

93-2

2.uKsaPPiotrkówTrybunalski(2)10 24 37-12
3.WKsWieluń(3)

9 21 30-13

4.Diament/MKsZduńskaWola(4)9

11 14-27

5.MuKsPelikan-2004Łowicz(5) 10 9 15-41
6.sLsaLosRóżaKutno(6)

9 8 20-35

7.RKsMazoviaRawaMazowiecka(7)9 4 13-48
8.KsKasztelanżarnów(8)

9 4 12-56
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Łowiczanie przed przerwą zdobyli już trzy gole, a ich autorami byli Jakub Rychlewski, Kacper Adamczyk oraz Piotr Czajka.
Co ciekawe trzy gole padły już po
zaledwie 12 minutach gry. W kolejnych minutach gracze Pelikana
grali zbyt indywidualnie i kolej-

MaRCiNKuChaRsKi

Żadnych szans rywalom nie
dali gracze trenera Przemysława
Plichty w zaległym meczu 1. kolejki skierniewickiej ligi okręgowej
młodzików młodszych. MUKS
Pelikan 2006 rozgromił w wyjazdowym meczu UKS AP Champions Rawa Mazowiecka aż 8:0.

Zespół Pelikana 2006 niedałszansrywalom.

nych goli przed przerwą nie strzelili.
Łowiczanie którzy byli lepiej
wyszkoleni technicznie oraz taktycznie w drugiej odsłonie strzelili kolejne pięć goli. Hattrickiem
popisał się Bartosz Skonieczny,
a po jednym trafieniu na swoim koncie zapisali Szymon Ambroziak oraz Konrad Zagajewski.
Zagajewski jeszcze kilka miesięcy temu trenował i grał w zespole
AP Champions Łowicz.
– Zawody miały jednostronny przebieg, atakowaliśmy raz
po raz z lewej i prawej strony. Po
odebraniu piłki na połowie gospodarzy, za szybko chcieliśmy strzelić bramkę, co kończyło się stratą
piłki. Duża liczba indywidualnych
akcji nie przyniosła goli. Fragmenty gry zespołowej w drugiej
połowie dały efekty w postaci pięciu bramek. Gdyby drużyna grała
zespołowo i dokładnie, zdobycz

RobeRTChoJNoWsKi

Pelikan 2006 rozgromił AP Champions

bramkowa mogłaby być dwucyfrowa. Zadowolony jestem z gry
obronnej, w której brał udział cały
zespół. W przeciągu 60 minut gospodarze tylko raz poważnie zaatakowali, a na bramce dobrze się
spisał Dominik Bakalarski – ocenił trener Plichta.
ever
ZwycięzcyposzczególnychkategoriiwturniejuwZdunach
Zaległy mecz 1. kolejki skierniewickiej ligi okręgowej młodzików młodszych D2:
 UKS AP Champions Rawa Mazowiecka – MUKS Pelikan-2006
Łowicz 0:8 (0:3); br.: Jakub Rychlewski (7), Kacper adamczyk
(10), Piotr Czajka (12), szymon
ambroziak (36), Konrad Zagajewski(39),bartoszskonieczny3(43,
47i52).
Tabela:
1.MLKsWidokskierniewice(1)

6 16

53-3

2.MuKsPelikan-2006Łowicz(3)

6 14

46-4

3.KsJutrzenkaDrzewce(2)

6 13 28-14

4.MKsuniaskierniewice(4)

5 6 8-19

5.LZsKopernikKiernozia(5)

6 4 10-31

6.uKsaPChampionsRawaMaz.(6)5 3 5-26
7.GKsolimpiaChąśno(7)

6 3 4-59
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Soccer Kids i Pelikan grają dalej
Za nami powiatowe zmagania
w trzech kategoriach U-8, U-10
i U-12 w turnieju z podwórka na
stadion o „Puchar Tymbarku”.
Do finałów wojewódzkiej awansowały drużyny UKS Soccer Kids
(U-8) oraz MUKS Pelikan Łowicz (U-10 i U-12).
W środę 18 października rywalizacja toczyła się w kategorii
U-8. Zmagania chłopców zdecydowanie wygrali podopieczni trenera Macieja Grzegorego z UKS
Soccer Kids. Zespół z Łowicza
wygrał trzy mecze, aplikując rywalom aż 39 goli! W kategorii
dziewczyn najlepsza okazała się
SP z Bielaw.
– Zagraliśmy bardzo dobrze
w całym turnieju. Wygrana w turnieju powiatowym cieszy, chcemy
jak najlepiej zaprezentować się
w finale wojewódzkim – ocenił
trener Maciej Grzegory.
W rozgrywkach U-10 równych
nie miał MUKS Pelikan Łowicz.
Zespół trenera Dawida Suta wygrał w zdecydowany sposób dwa
mecze grupowe z SP Łyszkowice
oraz SP Bełchów, a w finale pokonał SP Bąków. W rozgrywkach

dziewczynek triumfowała drużyna SP Bielawy.
– Jako UKS wystawiliśmy zespół, który na co dzień ze sobą
trenuje i rywalizowaliśmy ze
szkołami podstawowymi więc
wyniki meczów nie mogą dziwić.
W grupie szkoda straconej bramki
w pierwszym meczu, od razu na
starcie spotkania, ale później gra
do przodu była dobra. W finale mecz był jednostronny, wygrana 4:0 to najniższa z możliwych.
Szkoda, że w takim meczu razimy nieskutecznością pod bramką
– skomentował trener Dawid Sut.
W najstarszej kategorii czyli
U-12 również w kategorii chłopców najlepszy okazał się MUKS
Pelikan, który w finale pokonał SP
Bielawy 3:0, a wcześniej w rozgrywkach grupowych SP Domaniewice oraz SP Mastki.
Zdecydowanie najlepszą drużyną wśród dziewczynek była reprezentacja SP Nowe Zduny, która
w finale okazała się lepsza od SP
Mastki, zwyciężając 4:0.
ever
Kategoria U-8 (chłopcy):
 SP Bielawy – UKS Soccer Kids

3:5;br.:adamDylik4,PawełLenarczyk
 SP Baków – SP Domaniewice
0:10
 UKS Soccer Kids – SP Domaniewice 15:3; br.: adam Dylik 5,
bartoszKośmider2,Miłoszsoja2,
PawełLenarczyk2,franciszekKosmowski, filip Makoś, Jan Węglik,
filipPawlata
 SP Bielawy – SP Bąków 5:0
 SP Bąków – UKS Soccer Kids
0:19; br.: bartosz Kośmider 4,
adam Dylik 4, Paweł Lenarczyk
3, filip Pawlata 3, franciszek Kosmowski2,JanWęglik,filipMakoś,
Miłoszsoja
 SP Domaniewice – Bielawy 0:9
Kategoria U-8 (dziewczyny):
 SP Baków – Domaniewice 5:2
 SP Bielawy – SP Bąków 5:0
 SP Domaniewice – SP Bielawy
0:6
Kategoria U-10 (chłopcy):
 SP Łyszkowice – SP Bełchów
2:1
 SP Domaniewice – SP Bąków
1:2
 MUKS Pelikan Łowicz – SP
Łyszkowice 9:1;br.:erykPietrzak
3,Patrykbanaszczak2,antoniha-

czykowski,szymonKucharek,artur
boryna,szymonGawlik
 SP Bielawy – SP Domaniewice
4:2
 SP Bełchów – MUKS Pelikan
Łowicz 0:14; br.: eryk Pietrzak 3,
Patryk banaszczak 2, filip Miazek
2, antoni haczykowski 2, filip Domińczak 2, szymon Kucharek, PawełPłacheta,arturboryna
 SP Bełchów – SP Bielawy 5:2
 Finał: MUKS Pelikan Łowicz
– SP Bielawy 4:0; br.: antoni haczykowski 2, szymon Gawlik, filip
Domińczak
Kategoria U-10 (dziewczyny):
 SP Bełchów – SP Domaniewice 7:2
 SP Bielawy – SP Łyszkowice
12:0
 SP Bąków – SP Bełchów 0:0
 SP Domaniewice – SP Bąków
0:7
 Finał: SP Bąków – SP Bielawy
0:9
Kategoria U-12 (chłopcy):
 Finał: MUKS Pelikan Łowicz –
SP Bielawy 3:0
Kategoria U-12 (dziewczyny):
 SP Nowe Zduny – SP Błędów
4:0.

Koszykówka |3.kolejkawojewódzkiejligimłodzikówu-14–grupaa
Drugie zwycięstwo ma na swoim koncie zespół UMKS Księżak
Łowicz składający się z koszykarzy z roczników 2004, 2005,
2006. Podopieczni trenerów: Michała Wójcika i Dragana Rsitanovića w sobotę 14 października
pokonali drużynę LUKS Trójki
Sieradz, a w sobotę 21 października odnieśli wyjazdowe zwycięstwo z zespołem PKK’99 II Pabianice.
Mecz w Pabianicach był cały
czas wyrównany, a wysoką wygraną nasi młodzi koszykarze zapewnili sobie w ostatnich minutach.
Łowiczanie jechali w roli faworyta na te zawody, bo rywal był w
większości z młodszego rocznika,
a u nas podstawowi gracze, którzy
zdobyli najwięcej oczek: Maksym
Branicki (18) i Łukasz Pińkowski
(17) są z rocznika 2004.
Księżacy w Pabianicach do
przerwy przegrywali 26:36. Kło-

potem były rzuty wolne. W sumie
do przerwy nasz team nie trafił aż
17 razy i to było główną przyczyną
punktowej straty.
Po zmianie stron łowiczanie zaczęli odrabiać zaległości i w 32.
minucie wyszli na prowadzenie
49:47 i nie oddali go do końcowej syreny. Jeszcze z 37. minucie
Księżacy prowadzili tylko 58:55,
jednak w ostatnich trzech minutach zdominowali rywala, rzucając 15 oczek, a tracąc tylko 2.
Ostatecznie nasi koszykarze cieszyli się z wygranej 73:56.
Po tym zwycięstwie nasz zespół jest na razie liderem w grupie A ponieważ ma więcej rozegranych spotkań od mocnej ekipy
z Kutna. Liderem w grupie B jest
zespół GTK Głowno.
Kolejne spotkanie młodzików
Księżaka zostanie rozegrane w
sobotę, 4 listopada o godz. 10.00
w hali OSiR nr 2. Księżak podej-

ZbiGNieWŁaZińsKi

Drugie zwycięstwo młodzików Księżaka

Szachy szybkie|iRobkol-open

Wojciechowski powrócił
i zwyciężył
Gminny Ośrodek Kultury
w Zdunach był gospodarzem
5 turnieju z cyklu Robkol-Open
’2017. Gospodarze turnieju bardzo
się zmobilizowali wystawiając do
„walki na deskach” kilku swoich
szachistów „z terenu”.
Wśród 31 zgłoszonych był również bardzo dawno nie widziany przy szachownicach Paweł
Wojciechowski, który przed laty
zawsze plasował się w czołówce lokalnych turniejów. Po latach
nie zawiódł miejscowego trenera
i wygrał bezapelacyjnie zawody
w swoim byłym klubie zdobywając aż 8,5 punktu.
Drugi był lider całego cyklu
Dominik Fudała, który zgarnął
puchar dla najlepszego juniora,
a trzecie miejsce zajął Zdzisława
Czyżak.
Najlepszym w klasyfikacji ranking 1400 okazał się Paweł Wysocki, do lat 10 Ernest Wolski,
a najlepszą dziewczyną była Mag-

dalena Walczak. Specjalny puchar
dla najlepszego zawodnika z Gminy Zduny otrzymał Błażej Czyżak
z Nowych Zdun.
Po czterech odsłonach cyklu
„Robkol-Open’2017” żółtą koszulkę lidera nadal zachowuje reprezentant UKS Pałac Nieborów Dominik Fudała. Ma on na
swoim koncie 37 punktów i aż
o 4,5 oczka wyprzedza swojego
trenera Roberta Chojnowskiego,
trzecie miejsce wciąż zajmuje Tadeusz Nodzak (30,5).
Ostatni turniej z cyklu jest planowany na grudzień, a odbędzie się on w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Łowiczu. Wtedy to
odbędzie się uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych za cały
rok gry w rozgrywkach, a puchary od sponsora turnieju otrzyma
po trzech najlepszych w kategoriach: open, juniorów, ranking
1400, do lat 10 oraz dziewcząt.
Fischer

RobeRTChoJNoWsKi

Piłka nożna|skierniewickiejligaokręgowamłodzikD2
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Dominik Fudała i Zuzanna Mazgaj napodiumgrupydolat18.

Szachy|Rzgowskieszachowanie

Dominik Fudała wygrał
w Rzgowie
W niedzielę 15 października Klub Szachowy „Dwie Wieże Rzgów” zorganizował wspaniały turniej szachowy, a okazją
były obchody 550-lecia uzyskania przez Rzgów praw miejskich.
Do „Rzgowskiego szachowania”
zgłosiło się aż 173 miłośników gry
na 64 polach, a nasz Powiat reprezentowało dziewięciu zawodników z UKS Pałac Nieborów,
dwóch z UKS Pijarski KS Łowicz
i jeden z UKS GOK Zduny.
Turniej trwał blisko 7 godzin,
a w takim „szachowym maratonie” nasi dali radę i byli kilka razy
na podium podczas ceremonii

wręczenia nagród. Najlepiej wypadł Dominik Fudała, który wygrał bardzo silną grupę do lat 18
uzyskując 7,5 punktu, a na najniższym miejscu na podium stanęła
Zuzanna Mazgaj. Również trzecie
miejsce zajął Tomasz Kosiorek,
który startował w klasyfikacji zawodników bez kategorii szachowej do lat 15. Nieźle spisała się
Kinga Marczyk zajmując 4 lokatę
w grupie juniorów do lat 10.
W najsilniejszej grupie open
startowało 5 „naszych” a najlepiej
wypadł trener Robert Chojnowski
plasując się na 26 miejscu z 50%
zdobyczą punktową.
Fischer

Liczna kadra zespołumłodzikówuMKsKsiężakŁowicz.

mować będą AZS PWSZ Skierniewice.
zł
3. kolejka wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików U-14 – grupa A:
 PKK’99 ii Pabianice – UMKS
Księżak Łowicz – LUKS Trójka
Sieradz 56:73(17:19,19:7,11:20,
9:27)
Księżak: Maksym branicki 18,
Łukasz Pińkowski 17, antoni Wró-

blewski14,MiłoszLiberski11,Jan
Załuski4,filipKosiorek4,bartłomiej Myszkowski 4, szymon Durmaj 2, Norbert Wojda, filip Dziedzic,Wojciechszygulski,
Najwięcej dla PKK’9: Mateusz
skoneczka12,Damianochota11i
JakubWolski11.
 AZS PWSZ ii Skierniewice –
KKS Pro-Basket Nijhof Wassink
Kutno 59:70

Szachy |iiiPucharPrezesabakomy

Jogurty i szachy w hali OSiR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Łowiczu oraz UKS „Pałac” Nieborów zapraszają wszystkich chętnych bez względu na wiek, płeć
i kategorię szachową na III turniej
o Puchar Prezesa firmy Bakoma
w szachach szybkich. Zawody odbędą się 28 października o godz.

9.30 w hali sportowej OSiR nr 1,
a zgłoszenia będą przyjmowane
bezpośrednio przez turniejem do
godz. 9.30. Oprócz nagród rzeczowych, dyplomów i pucharów klub
przygotował konsumpcję wyrobów firmy Bakoma (jogurty, serki, desery).
Fischer
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Sport szkolny |Powiatowyfinał„Policyjnejakademiibezpieczeństwa”

Uczniowie SP Nr 2 w Żychlinie: KlaudiaPiątkowskaiadambabecki,
biorącyudziałwfinalekonkursusprawnościowegowGołębiewku.

17 października w Szkole
Podstawowej w Gołębiewku odbyły się powiatowe eliminacje do
wojewódzkiego konkursu sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie pn.: „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”. Patronat
honorowy nad konkursem objął
Prezydent Miasta Kutno Pan Zbigniew Burzyński.
W rywalizacji wzięło udział
dziesięć drużyn klas II (rocznik 2009) szkół podstawowych
z terenu powiatu kutnowskiego.
Każda drużyna składająca się
z chłopca i dziewczynki musiała
wspólnie rozwiązać test wiedzy
o bezpieczeństwie, następnie już
indywidualnie – każdy zawodnik
pokonywał tor sprawności fizycznej. Regulamin przewidywał pokonanie toru przeszkód w określony sposób, w jak najkrótszym
czasie.
Kutnowskie eliminacje wygrała Szkoła Podstawowa Nr 9
w Kutnie, która zgromadziła 23
punkty, tyle samo co drużyna z
Żychlina, ale o pierwszym miejscu decydował lepiej rozwiązany
test wiedzy.

MaRCiNRaNaChoWsKi
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Uczniowie SP2 Żychlin
sprawdzili swoją sprawność

Odbiór pucharu i nagródprzezreprezentacjęszkołyPodstawowejNr2wżychliniezaudziałwfinale"Policyjnej
akademiibezpieczeństwa".

SP Nr 2 w Żychlinie reprezentowali: Klaudia Piątkowska i

Sport szkolny|PowiatoweCzwartkiLa

Dobre wyniki uczniów SP 2 Żychlin
W piątek, 20 października
na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie
odbyły się Powiatowe Czwartki Lekkoatletyczne dla dziewcząt
i chłopców klas IV, V i VI szkół
podstawowych.
W zwodach wzięli udział zawodnicy Szkoły Podstawowej Nr
2 w Żychlinie, którzy wrócili z
medalami za zajęcie wysokich
miejsc w poszczególnych dyscyplinach lekkoatletycznych.
Opiekunami grupy uczniów ze
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ży-

chlinie byli: Jolanta Kapes i Joanna Florczak.
mr

Wyniki SP Nr 2 w Żychlinie:
Pierwsze miejsce zajęli: Julia
Kotecka, kl. iV – rzut piłeczką palantową; Lena Rapsiewicz, kl. iV
–biegna60m;KlaudiaKuras,kl.
V–biegna60m;oliwiaJóźwiak,
kl.V–rzutpiłeczkąpalantową;JuliaMorawiec,kl.Vi–rzutpiłeczką
palantową; Ziemowit Michalak, kl.
V–biegna60m
Drugie miejsce zajęli: LenaRap-

siewicz,kl.iV–skokwdal;Klaudia
Kuras,kl.V–skokwdal
ZuzannaKołaczyńska,kl.V–bieg
na 60 m; aleksandra Popławska,
kl.V–biegna300m;igabałazy,
kl. V – rzut piłeczką palantową;
Magdalenaszczerbiak,kl.Vi–rzut
piłeczką palantową; szymon olejnicki,kl.V–rzutpiłeczkąpalantową;ZiemowitMichalak,kl.V–skok
wdal;MichałPetera,kl.Vi–skok
wdal
Trzecie miejsce zajęli: Julia
Kotecka, kl. iV – bieg na 60 m;

ZuzannaMoździerzewska,kl.iV–
rzut piłeczką palantową; Zuzanna
Moździerzewska, kl. iV – bieg na
300m;oliwiaJóźwiak,kl.V–bieg
na60m;olgaRanachowska,kl.V
–biegna300m;MartynaLewandowska,kl.V–rzutpiłeczkąpalantową;DominikaKrulikowska,kl.Vi
–skokwdal;szymonandrzejczyk,
kl.iV–skokwdal;PatrykKaźmierczak,kl.iV–rzutpiłeczkapalantową; oliwier Martofel, kl. iV – bieg
na300m;aleksKraśkiewicz,kl.V
–biegna300m;MichałPetera,kl.
Vi–biegna60m.

PROGNOZA POGODY|26.10.2017–1.11.2017
SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodękształtujezatokaniżowa
znadskandynawii.Zzachodunapływawilgotna
ichłodnamasapowietrzapolarno-morskiego.
CZWARTeK – PiąTeK:
Pochmurna,miejscamiopadydeszczu,chłodno.
Widzialnośćdobra,wczasieopadów
umiarkowana.Wiatrzachodni,
słabydoumiarkowanego,3-7m/s.
Temp.maxwdzień:+11st.Cdo+13st.C.
Temp.minwnocy:+8st.Cdo+6st.C.
SOBOTA – NieDZieLA:
Pochmurna,okresamizopadamideszczu,
chłodno.Widzialnośćdobra,
wczasieopadówumiarkowana.
Wiatrzachodni,
słabydoumiarkowanego,4-7m/s.
Temp.maxwdzień:+9st.Cdo+10st.C.
Temp.minwnocy:+7st.Cdo+4st.C.
PONieDZiAŁeK – WTOReK – ŚRODA:
Pochmurnozprzejaśnieniami,
lokalniemożliwyopaddeszczu.
Widzialnośćdobra.
Wiatrzachodniipółnocno-zachodni,
słabyiumiarkowany,3-7m/s.
Temp.maxwdzień:+7st.Cdo+9st.C.
Temp.minwnocy:+4st.Cdo+1st.C.

PROGNOZA BiOMeTeOROLOGiCZNA
Pogodaniekorzystniewpływaćbędziena
naszesamopoczucie.osłabionasprawność
psychofizycznaifizyczna.
biuRoMeTeoRoLoGiCZNeCuMuLus

Adam Babecki. Uczniowie otrzymali puchar i nagrody rzeczo-

we. W przygotowaniach pomagał
opiekun Jacek Filiński.
mr

Piłka nożna|ŁódzkaKlasabGrupaiii

KS Żychlin i Olimpia
Oporów bez punktów
Mecze 8. kolejki łódzkiej klasy
B grupy III rozegrano w weekend
21 i 22 października 2017. W sobotę piłkarze KS Żychlin zagrali w Krośniewicach z tamtejszą
drużyną MKS Expom Krośniewianka. Jednak wyjazdowe spotkanie nie zapewniło drużynie KS
Żychlin podniesienia punktacji
w tabeli. Podopieczni trenera
Marka Ledziona ulegli 2:1 mocniejszej tym razem Krośniewiance. Jedynego gola dla drużyny
z Żychlina zdobył Damian Arkuszewski. KS Żychlin plasuje się
na szóstym miejscu w tabeli z 12
punktami na koncie.
Natomiast w niedzielę Olimpia Oporów podejmowała na własnym boisku zespół Iskrę Głowno.
Niestety gospodarzom nie udało
się pokonać obecnego lidera tabeli, przegrywając 0:3 (0:1). Goście pierwszego trafienia dokonali w 36. minucie gry. Piłkarze
z Oporowa w pierwszej połowie
nie zdołali osiągnąć wyrównania.
Zawodnicy schodzili na przerwę
z jednobramkową przewagą Iskry.
W drugiej odsłonie obraz gry nie
zmienił się, nadal mocniejsza
na boisku była drużyna z Głowna. Umieścili oni piłkę w bramce Oporowa jeszcze dwukrotnie:
w 54. i 72. minucie meczu. Ostatecznie spotkanie zakończyło się
porażką Olimpii 0:3. Po ośmiu kolejkach ligi Olimpia Oporów zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli,
z dobytkiem 7 punktów.
Następna, 9. kolejka łódzkiej
klasy B grupy III odbędzie się
w sobotę, 28 października. Drużyna KS Żychlin zagra na własnym
boisku podejmując obecnego wicelidera – zespół Sazan Pęczniew.
Natomiast Olimpia Oporów zagra
na wyjeździe przeciwko Błękitnym Ciosny.
mr

Krośniewianka Krośniewice –
KS Żychlin 2:1
KS Żychlin: Maciej Galus, Daniel
szczepaniak,ŁukaszGuzek,Karol
Tybińkowski, Tomasz Walczewski, Dariusz szcześniak, adrian
Kaczmarek, eryk Podczaski, Mateusz skierski, Damian Makowski,
Damian Kwiatkowski, Kacper Jędrzejczak, Damian arkuszewski,
sebastian Jaroszewski, Konrad
Wróblewski,Jansitkiewicz,KrzysztofRadecki.Trener:MarekLedzion.
Olimpia Oporów – iskra Głowno
0:3
Olimpia: Cezary Komorski, andrzejszymichowski,ŁukaszMatusiak,Michałszymański,KamilWłodarczyk, Tomasz Klatka, Tomasz
filipiak, Patryk Piechocki, Patryk
Kubiak, Mateusz szadkowski, Kamil Jańczak, Damian Jabłoński,
Mateuszszarłat,Kubasiermiński,
adam urbański. Trener: Tomasz
Lewicki. Kierownik drużyny: andrzejflorczak.
GKS Byszew – KP Byszewy 1:4
Struga Dobieszków – Błękitni
Ciosny 9:0
Sazan Pęczniew – LKS Gieczno
7:0
Sokół Popów – iskra Góra Świętej Małgorzaty 7:0
Tabela:
1.iskraGłowno

8

24 23:6

2.sazanPęczniew

8

21 38:14

3.KrośniewiankaKrośniewice

8

16 15:12

4.sokółPopów

8

15 26:17

5.strugaDobieszków

8

15 38:15

6.Ksżychlin

8

12 26:17

7.GKsbyszew

8

9 19:25

8.KPbyszewy

8

7 20:17

9.olimpiaoporów

8

7 11:35

10.iskraGóraŚw.Małgorzaty

8

6 12:30

11.błękitniCiosny

8

6 13:33

12.LKsGieczno

8

4 12:35

39

nr 43 26października2017

Mecz Volley Team Żychlin kontra MUKS Libero Pajęczno wiiturniejurundyzasadniczejwojewódzkich
rozgrywekkadetek,któryodbyłsięwniedzielęwżychlinie.
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Siatkarki Volley Team Żychlinzajęłydrugiemiejscewrozgrywkachsiatkarskichkadetek.Nazdjęciupojedynek
VTżzrywalkamiKssiatkarzWieluńwżychlińskiejhalisportowej.

Piłka siatkowa |WojewódzkaLigaKadetek

Volley Team Żychlin na drugim miejscu

W niedzielę, 22 października
hala sportowa w Żychlinie zgromadziła wszystkich sympatyków
piłki siatkowej podczas II Turnieju
rundy zasadniczej wojewódzkich
rozgrywek kadetek.
W turnieju wzięły udział trzy
drużyny kadetek: Volley Team
Żychlin, MUKS Libero Pajęczno

oraz KS Siatkarz Wieluń. Mecze
zostały rozegrane systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Rywalizacja na boisku
była bardzo zacięta, każde spotkanie kończyło się wynikiem 2:1.
Dziewczęta VTŻ postawiły
zdecydowany opór przeciwniczkom, należą im się duże słowa

pochwały za zaprezentowaną grę
i walkę do końca, o której najlepiej świadczą wyniki poszczególnych setów. O awansie i o spadku
z grupy decydowały zdobyte małe
punkty.
Do grupy piątej awansował zespół z Pajęczna, drużyna z Żychlina pozostała w grupie szóstej, na-

tomiast spadek zaliczyła drużyna
z Wielunia.
Następny turniej kadetek za
dwa tygodnie, miejsce zostanie
ustalone.
mr

Volley Team Żychlin – MUKS Libero Pajęczno 2:1 (25:23,18:25,
16:14)

Volley Team Żychlin: aleksandra
sitkiewicz,Marysiafrydrysiak,WiktoriaCzubińska,KatarzynaMarkiewicz, Wiktoria żernicka, Zuzanna
Tomasik, Marcelina Lewandowska, Patrycja owsik, alicja Ranachowska. Trener: Tomasz Maciak

Siatkarz Wieluń 2:1 (25:19,
25:19,13:15)
VT Żychlin – KS Siatkarz Wieluń
1:2 (21:25,27:29,13:15)
Kolejność końcowa:
1.MuKsLiberoPajęczno
2.VolleyTeamżychlin

MUKS Libero Pajęczno – KS

3.KssiatkarzWieluń

Piłka nożna|ŁódzkaKlasaD2,grupa4

5. kolejka:
LKS Witonianka – KS Żychlin
0:5. KS Żychlin 2006: oliwier
Martofel,KacperDrążkiewicz,szy-

monKotecki,PatrykKaźmierczak,
szymon Ratajczyk, Maksymilian
szczepaniak,JakubWyżyński,stanisław florczak,  szymon Śnieć,
aleksander furman, Maksymilian
Lewandowski, Maksymilian Roźniatowski:ŁukaszZnyk.
7. kolejka:
KS Żychlin – KS Kutno 3:2. KS
Żychlin 2006: oliwier Martofel,
Kacper Drążkiewicz, Maksymilian
szczepaniak, Maksymilian Lewandowski, filip Karlikowski, szymon
Ratajczyk,  Maksymilian Roźniatowski, Patryk Kaźmierczak, aleksander furman, szymon Śnieć,
stanisław florczak, Jakub Wyżyński.Trener:ŁukaszZnyk.
MKP Boruta i Zgierz – Stal Głowno 0:0
Róża Kutno – Feniks PSA Łódź
0:5
LKS Witonianka – Start Łódź 2:3
MKS expom Krośniewianka –
Sokół i Aleksandrów 2:5
Tabela:
1.MKPborutaiZgierz

7 17 21:2

2.stalGłowno

6 16 21:3

3.Ks2006żychlin

7 15 17:11

4.KsKutno

7 13 15:11

5.sokółialeksandrów

7 13 19:13

6.feniksPsaŁódź

6

9 20:8

7.MKsexpomKrośniewianka7

6 10:20

8.startŁódź

7

5 7:25

9.RóżaKutno

7

4 12:24

7

0 3:28

10.LKsWitonianka

NowyŁowiczaninTygodnikZiemiŁowickiej
członekstowarzyszeniaGazetLokalnych
WYDAWCA:
oficynaWydawnicza„NowyŁowiczanin”
Waligórscys.c.wŁowiczu
99-400Łowicz,ul.Pijarska3a,tel./fax46837-46-57,
e-mail:redakcja@lowiczanin.info
adresdlakorespondencji:
99-400Łowicz,skrytkapocztowa68.
Kontakt w sprawie wydania dla Żychlina i okolic:
tel.796-455-333,e-mail:zychlin@lowiczanin.info

MaRCiNRaNaChoWsKi

W minionym tygodniu drużyna KS Żychlin rocznika 2006 rozegrała dwa spotkania w ramach
rozgrywek łódzkiej klasy D2 Młodzik grupa 4. W środowym zaległym meczu 5. kolejki KS zmierzył się w wyjazdowym spotkaniu
z LKS Witonianka. Podopieczni
Łukasza Znyka bez problemu pokonali rywala 0:5. Bramki dla KS
strzelili: Kacper Drążkiewicz (2),
Szymon Śnieć (2), Maksymilian
Roźniatowski.
Podczas 7. kolejki rozgrywek
łódzkiej klasy D2 Młodzik grupa 4, która odbyła się w sobotę,
21 października 2017, młodzi zawodnicy KS Żychlin 2006 zagrali na własnym boisku przeciwko
KS Kutno. KS Żychlin pokonał
rywala 3:2. Bramki dla KS Żychlin strzelili: Stanisław Florczak,
Szymon Ratajczyk, Maksymilian
Roźniatowski. Obecnie drużyna
młodych futbolistów zajmuje trzecie miejsce w tabeli, gromadząc
na swoim koncie 15 punktów.
Następna, 8. kolejka rozgrywek
łódzkiej klasy D2 Młodzik grupa
4 odbędzie się w sobotę, 28 października. Zawodnicy KS Żychlin
2006 zagrają na wyjeździe przeciwko Start Łódź.
mr

Piłkarze GKS Bedlno (czerwone stroje) przegralinawłasnymboisku.
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Sześć punktów
dla KS Żychlin 2006

Mecz 12. kolejki pomiędzyGKsbedlnoastaląGłowno.

Piłka nożna |ŁódzkaLigaokręgowa

Wysoka przegrana GKS ze Stalą Głowno
W sobotę, 21 października 2017
rozegrano spotkania 12. kolejki
łódzkiej ligi okręgowej. Wówczas
piłkarze GKS Bedlno podejmowali w Pniewie zespół Stal Głowno. Niestety podopieczni trenera
Łukasza Znyka przegrali to spotkanie 1:5.
Mecz był w miarę wyrównany,
zwłaszcza w pierwszej połowie.
Gospodarze uzyskali prowadzenie
po golu Michała Wiśniewskiego,
a piłkarze z Głowna wyrównali w
30 minucie.
W drugiej części gry goście
kontrolowali przebieg wydarzeń
na boisku i zawodnicy GKS Bedlno nie byli w stanie nic zrobić.
Drużyna Stal Głowno grała bar-
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dzo skutecznie. Do gola strzelonego w pierwszej połowie dołożyli
jeszcze cztery trafienia. Ostatecznie goście z Głowna wygrali mecz
1:5. GKS Bedlno zajmuje obecnie
jedenaste miejsce w tabeli, z 11
punktami na koncie.
Następna, 13. kolejka łódzkiej
ligi okręgowej odbędzie się w sobotę, 28 października 2017. Drużyna GKS Bedlno zagra na wyjeździe w Łęczycy z tamtejszym
zespołem MKS Górnik 1956. mr
Wyniki 12. kolejki łódzkiej ligi
okręgowej:
GKS Bedlno – Stal Głowno 1:5
GKS:Mateuszsawicki,MaciejJackowski, Patryk Gałecki, Damian

okupski, Kamil Gałązka, bartłomiej Lewańczyk, Mateusz Mierzejewski, Marcin Głogowski, adrian
szymański,MarcinPanek,Łukasz
szczygielski, Michał Wiśniewski,
Dawid Lachowicz, adam Witczak,
ŁukaszZnyk.Trener:ŁukaszZnyk.
ŁKsiiŁódź–uKssMsŁódź0:1

Sokół ii Aleksandrów Łódzki –
Włókniarz Pabianice 3:1
1.andrespoliaWiśniowaGóra 12 34

47:7

2.LKsRosanów

12 30 37:14

3.ZawiszaRzgów

12 28 45:16

4.GórnikŁęczyca

12

24 37:24

5.stalGłowno

12

24 35:17

6.sokółiialeksandrówŁódzki 12 20 26:27

Termy Uniejów – Zawisza
Rzgów 1:3
LKS Sarnów – Włókniarz Konstantynów Łódzki 4:2
Orzeł Parzęczew – Górnik Łęczyca 2:2
LKS Rosanów – Widzew ii Łódź
3:1
PTC Pabianice – Andrespolia
Wiśniowa Góra 0:2

7.PTCPabianice

12

18 36:23

8.WidzewiiŁódź

12

15 25:19

9.ŁKsiiŁódź

12

13 25:36

10.LKssarnów

12

12 23:32

11.GKsbedlno

12

11 22:52

12.uKssMsŁódź

11

11 15:29

13.Termyuniejów

12

10 19:28

14.WłókniarzPabianice

11

8 10:27

15.orzełParzęczew

12

8 18:38

16.WłókniarzKonstantynówŁ. 12

7 16:47
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Szósta porażka KS Kutno w sezonie

KALeNDARZ
iMPReZ
SPORTOWYCH

13. kolejka rozgrywek
IV ligi z udziałem
KS Sand Bus Kutno,
która odbyła się
w sobotę, 21 października
okazała się być pechowa
dla piłkarzy z Kutna.

Drużyna KS Sand Bus Kutno została pokonana 3:0 wstrykowiewmeczu13.kolejkiłódzkiejiVligizzespołemZjednoczonych.

własnym boisku drużynę Omega
Kleszczów.
mr
 Zjednoczeni Stryków – KS



Sand Bus Kutno 3:0
Skład KS Sand-Bus Kutno: sokołowicz, Padzik, Marcioch, Kowalczyk, Kralkowski, serwaciński,
Piotr Nawrocki, Pietrow, Mitura,
Jakubowski, Kaczor, Mysona, Góralczyk, Placek, Cichacki, PrzemysławNawrocki,Zagajewski.Trener:

andrzejGrzegorek.
Pelikan ii Łowicz – GKS ii Bełchatów 1:4
 Boruta Zgierz – Stal Niewiadów 1:1
 Ner Poddębice – Warta Działoszyn 3:1
 Zawisza Pajęczno – Zjednoczeni Bełchatów 3:0
 Pilica Przedbórz – LKS Kwiatkowice 1:1
Włókniarz Zelów – Unia Skier

niewice 0:2
 Ceramika Opoczno – Omega
Kleszczów 1:4
 Orkan Buczek – KS Paradyż
1:4

7.WłókniarzZelów

13 22 23:19

8.omegaKleszczów

13 21 28:26

9.PelikaniiŁowicz

13 20 28:15

10.KsKutno

13 19 20:17

11.borutaZgierz

13 19 32:27

12.orkanbuczek

13 18 30:25

1.uniaskierniewice

13 35 47:5

13.Ceramikaopoczno

13 15 12:20

2.NerPoddębice

13 31 30:13

14.GKsiibełchatów

13 14 31:33

3.WartaDziałoszyn

13 26 27:15

15.stalNiewiadów

12 11 21:17

4.LKsKwiatkowice

13 25 36:11

16.PilicaPrzedbórz

13

6 12:38

5.Zjednoczenistryków

13 22 34:12

17.ZawiszaPajęczno

13

4 6:52

6.KsParadyż

12 22 29:15

18.Zjednoczenibełchatów 13

0 3:89

NieDZieLA,
29 PAŹDZieRNiKA:
 11.15 – stadion Miejski w Łowiczu, ul. stefana starzyńskiego
6/8;14. kolejka iii ligi piłki nożnej – grupa i: KS Pelikan Łowicz – MKS ełk;
 14.00 – stadion sportowy osiR
im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu,
ul.JanaPawłaii3;11. kolejka i ligi
wojewódzkiej piłki nożnej juniorów A2: MUKS Pelikan-2001 Łowicz – KS Ceramika Opoczno;

Piłka nożna|MistrzostwaPowiatuKutnowskiegoXViiiTurnieju„ZpodwórkanastadionoPucharTymbarku”

Pierwsze miejsce chłopców U-10 reprezentujących gminę Bedlno
gie miejsce zajęli młodzi piłkarze
z żychlińskiej SP 2. Również w
rozgrywkach U-12 ekipa chłopców z SP 2 Żychlin uplasowała się
na drugim miejscu.
mr
Młode Byki z Bedlna, U-10: antoniiMatusiak,KacperKraszkiewicz,
Damian Kaźmierczak, igor florczak(sPbedlno),DawidGranosik,
Jakub Piórkowski (sP żeronice),
Kamil Moździerzewski (sP szewceNadolne)iJakubKostecki(sP
Pniewo).opiekun:KamilGałązka
SP 2 Żychlin, U-10: Łukasz białkowski, Maksymilian Roźniatowski,bartłomiejfajkowski,Kacper
Płoszaj, Jakub falkowski, adam
babecki, Marcel szadkowski, Michał adamczyk, Jacek Parzęcki.
opiekun:Jacekfiliński.
SP2 Żychlin, U-12: Maksymilian
Lewandowski, szymon andrzejczyk, oliwier Martofel, szymon
Kotecki, aleksander furman, szymon Ratajczyk, szymon olejnicki,
Ziemowit Michalak, Maksymilian
szczepaniak,KacperDrążkiewicz.
opiekun:Jacekfiliński.
Wyniki kategorii U-10: Grupa a:
Młodebykibedlno–sPNowe6:0;
Młode byki bedlno – sP ostrowy
4:0;Młodebykibedlno–sPstrzelce3:0.Grupab:sP2żychlin–sP
5Kutno7:1;sP2żychlin–sPDą-

GKsbeDLNo

ReKLaMa

Nr 2 w Żychlinie (w obu kategoriach wiekowych U-10 i U-12)
oraz reprezentacja Gminy Bedlno
– drużyna Młodych Byków (w kategorii U-10). W klasyfikacji wiekowej chłopców U-10 pierwsze
miejsce wywalczyła reprezentacja
Gminy Bedlno, przy czym dru-

Reprezentacja Gminy Bedlno: drużynaMłodebykiwkategoriiu-10.
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19 października Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
zorganizował Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego XVIII Turnieju
Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.
W zawodach wzięła udział reprezentacja Szkoły Podstawowej

SOBOTA, 28 PAŹDZieRNiKA:
10.00–salasportowasPNr6
w Kutnie; 2. kolejka ekstraklasy KALS Kobiet; 10.00: Volley
Team Żychlin – Hurt Pap Ars
Vita Kutno, 12.00: Volley Team
Żychlin – Liderki Szczawin,
13.00: Zespół Szkół Żychlin/
AiO Kutno – Gostynin Team,
14.00: Zespół Szkół Żychlin/
AiO Kutno – Liderki Szczawin;
10.30–boiskowRosanowie;9.
kolejka Łódzkiej Klasy B Grupa
iii; Błękitni Ciosny – Olimpia
Oporów;
 11.00 – stadion w Łodzi; 8.
kolejka rozgrywek D2 Młodzik
Grupa 4; Start Łódź – KS Żychlin 2006;
12.00–stadionmiejskiwKutnie;14. kolejka iV Łódzkiej Ligi;
KS Sand Bus Kutno – Omega
Kleszczów;
14.00–stadionmiejskiwżychlinie;9. kolejka Łódzkiej Klasy B
Grupa iii; KS Żychlin – Sazan
Pęczniew;
15.00–boiskowŁęczycy; 13.
kolejka Ligi Okręgowej; MKS
Górnik 1956 – GKS Bedlno.
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Zawodnicy KS Kutno zagrali na wyjeździe przeciwko Zjednoczonym Stryków, z którymi przegrali 3:0 (1:0). Kibice na
pierwszą bramkę w spotkaniu
musieliśmy czekać do 45. minuty, kiedy to zmierzającą w światło
bramki piłkę, nieprzepisowo zatrzymał ręką Maciej Kowalczyk.
Sędzia bez wahania podyktował
rzut karny, a kutnowskiego piłkarza ukarał czerwoną kartką. Całą
drugą część gry KS Kutno grał w
osłabieniu. Gospodarze dziesięć
minut po wznowieniu gry podwyższyli na 2:0, a w 65. minucie
ustalili wynik na 3:0. Była to szósta porażka w sezonie podopiecznych Andrzeja Grzegorka. Obecnie drużyna KS Sand Bus Kutno
zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli
, z dorobkiem 19 punktów. W meczu na szczycie drugi w tabeli Ner
Poddębice podejmował trzecią
Wartę Działoszyn. Gospodarze
wygrali 3:1 i do czterech punktów
zmniejszyli dystans dzielący ich
od Unii Skierniewice.
Następna, 14. kolejka rozgrywek IV ligi z udziałem KS Sand
Bus Kutno odbędzie się w sobotę, 28 października 2017. Piłkarze
KS Kutno będą podejmować na

PiąTeK, 27 PAŹDZieRNiKA:
 16.30–halasportowaosiRnr
2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; 2.
kolejka wojewódzkiej ligi koszykówki kadetów U-16: UMKS
Księżak-2002 Łowicz – AZS
PWSZ ii Skierniewice;
 19.00 – bar Maja w Łowiczu,
ul. Dworcowa 8; 5. edycja XiX
Otwartych Mistrzostw Łowicza
w dartsie 501 d.o.

Reprezentacja SP Nr 2 w Żychliniewkategoriiu-10.
browice6:0.finał:MłodebykiGminabedlno–sP2żychlin4:1.
Wyniki kategorii U-12: Grupa b:
sP 2 żychlin – sP ostrowy 2:0;

sP2żychlin–sPDąbrowice5:0.
Półfinał:sP2żychlin–sPszewce
Dolne6:4.finał:sP2żychlin–sP
9Kutno1:4.

PONieDZiAŁeK,
30 PAŹDZieRNiKA:
 10.00–halasportowaosiRnr
1wŁowiczu,ul.JanaPawłaii3;
Miejskie igrzyska Młodzieży
Szkolnej (rocznik 2002-2004)
w tenisie stołowych dziewcząt
i chłopców;
TOReK, 31 PAŹDZieRNiKA:
 10.00–halasportowaosiRnr
1wŁowiczu,ul.JanaPawłaii3;
Powiatowe igrzyska Młodzieży
Szkolnej (rocznik 2002-2004)
w tenisie stołowych dziewcząt
i chłopców;

