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Pijana matka
urodziła
pijane dziecko. str. 2

Młody włamywacz
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wójt gminy Pacyna
musiał skorygować
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Gmina Pacyna | paweł Tarka ostrzega innych rolników

Rolnik i radny
złapał oszusta
Do redakcji Nowego Łowiczanina dla Żychlina zgłosił się Paweł Tarka
z Kamionki, rolnik i jednocześnie radny gminy Pacyna.
Opowiedział, jak podczas sprzedaży byków, kierowca samochodu,
który przyjechał po zwierzęta, próbował go oszukać manipulując wagą.
Gdyby nie zareagował, straciłby na sprzedaży 3 sztuk ponad 2.000 zł.
Dorota
GrąbCzewska
zychlin@lowiczanin.info

– Dziś żałuję, że nie wezwałem od razu policji i nie dokonałem zgłoszenia popełnienia przestępstwa – mówi pan Paweł. – Ale
chciałbym przestrzec innych, by

baczniej sprawdzali sprawność
wag, z którymi przyjeżdżają kupcy zwierząt z różnych firm.
Jak opowiada nam rolnik, przed
zapakowaniem zwierząt na wagę
sam na nią wszedł, by sprawdzić
czy dobrze waży. Wiedział ile
waży, więc i waga powinna dobrze wskazywać. Wszystko się
zgadzało. Dlatego na wagę wprowadzano kolejne byki. Gdy byki

zeszły z wagi na auto, on jeszcze
raz wszedł na wagę i ku swojemu
zdumieniu zobaczył, że tym razem ważył już o 20 kg mniej...
Zareagował, pytając ważącego
dlaczego teraz waga się nie zgadza i nie pokazuje właściwej wagi.
– Zobaczyłem nerwowy ruch kierowcy, który wsadzał rękę do kieszeni. Od razu chwyciłem go za
rękę, w której manipulował pilo-

różnica przy drugim
ważeniu wynosiła
84 kg na każdej
sztuce, co oznacza,
że za 252 kg nikt
by mi nie zapłacił.
różnica wynosiła
ok. 2.000 zł.
tem od wagi elektronicznej – opowiada Paweł Tarka.
str. 5

Żychlin | nFZ rozstrzygnął konkurs

Rehabilitacja wraca
do Almamedu
Po dwóch miesiącach
nieobecności
rehabilitacji w Żychlinie,
od 1 grudnia znów będą
wykonywane zabiegi
fizjoterapeutyczne.

obie firmy z żychlina
złożyły oferty
na całą ogłoszoną
kwotę postępowania.
Almamed miał jednak
więcej punktów
w kryterium jakości
oraz dostępności.

Konkurs NFZ w Łodzi wygrał Almamed. Umowa zostanie
podpisana do końca 2021 roku.
Kwota zabezpieczona przez NFZ
w Łodzi na grudzień 2017 r. to
12.235 zł. Konkurs na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej dla
mieszkańców 4 gmin: Żychlin,
Bedlno, Oporów i Krzyżanów
został rozstrzygnięty przez NFZ
w Łodzi 17 listopada. Oferty złożyły dwie placówki: Promed i Almamed, obie z Żychlina.
– W konkursie NFZ zamierzał
zawrzeć maksymalnie 2 umowy
– informuje Anna Leder, rzecznik
NFZ w Łodzi. – Obie firmy złożyły oferty na całą ogłoszoną kwotę postępowania. Almamed miał
więcej punktów w kryterium jakości oraz dostępności i dlatego

to on, podobnie jak do tej pory,
będzie opiekować się pacjentami
przez najbliższe 4 lata. Jakość to
m.in. punkty za: personel, sprzęt i
aparaturę medyczną, pomieszczenia, natomiast dostępność to m.in.
harmonogram pracy oraz aplikacja służąca wykonaniu obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji
pacjentów drogą elektroniczną, ze
zwrotnym automatycznym wskazaniem terminu.
str. 5

Gmina Oporów | Zaskakujące działania

Gmina Bedlno

Utonęła w stawie

W gminie Oporów znów wrze.
Tym razem za sprawą zarządzeń
wójta Roberta Pawlikowskiego
w sprawie odwołania postępowania konkursowego na wyłonienie
kandydata na stanowisko dyrektora SP w Szczycie. Wójt zdecydował, że z dniem 20 listopada powierza funkcję dyrektora szkoły
Markowi Nowaczewskiemu do 31
sierpnia 2019 roku.
27 października wójt Robert
Pawlikowski ogłosił konkurs
na stanowisko dyrektora szkoły
w Szczycie. Do 10 listopada kandydaci mieli składać aplikacje.
Jak poinformował nas 16 listopada Urząd Gminy w Oporowie
wpłynęły dwie oferty. Przesłuchania kandydatów wyznaczono na
22 listopada. Tymczasem zamiast
konkursu, 20 listopada wójt wydał
zarządzenie uchylające zarządzenie o ogłoszeniu konkursu i tego
samego dnia kolejnym zarządzeniem funkcję dyrektora powierzył Markowi Nowaczewskiemu,
któremu od 10 miesięcy, co miesiąc przedłużał powierzenie obowiązków.

– Takie zachowanie wójta to dla
mnie lekceważenie ludzi – mówi
Anna Wroczyńska, która chciała stanąć do konkursu na dyrektora szkoły. – Skoro wójt chciał
dyrektorowi Nowaczewskiemu
powierzyć funkcję dyrektora, to
dlaczego ogłaszał konkurs? Mógł
to uczynić nie robiąc cyrku. Co
więcej, wójt odstąpił od konkursu
dopiero wówczas, gdy wpłynęły
oferty, a na kopercie były nazwiska, kto aplikuje. Wójt niepotrzebnie naraził mnie na koszty związane z gromadzeniem dokumentacji
i stratę czasu na przygotowywanie się do konkursu, studiowanie
ustaw oświatowych. Czego bał się
pan wójt? Jedno jest pewne. Ja na
pewno broniłabym szkoły i robiłabym wszystko, aby ją promować,
tak jak to czyniłam wcześniej.
Zapytaliśmy wójta Roberta
Pawlikowskiego dlaczego zmienił
swoją decyzję i odstąpił od konkursu na dyrektora? W odpowiedzi Robert Pawlikowski odesłał
nas do wydanych zarządzeń, które
zamieścił na stronie bip urzędu, a
nawet nam je przesłał.
str. 3

ToMASZ bArToS

Wójt poznał nazwiska
kandydatów i...
odwołał konkurs

Wypadek na przejeździe w ul. Płockiej sprawił, że został on na około 2 godziny wyłączony z użytkowania. Tyle
potrzebowały służby, aby zabezpieczyć ślady i sprawdzić czy wszystkie urządzenia zabezpieczające są sprawne.

Łowicz | linia kolejowa Łowicz – Kutno

Tragiczny wypadek na przejeździe
63-letnia mieszkanka wsi Zabostów Mały w gminie Łowicz, zginęła na miejscu 16 listopada około
godz. 10.30, na przejeździe kolejowym w ul. Płockiej w Łowiczu.
Barbara M. znalazła się na drodze
pociągu InterCity relacji Zielona Góra – Warszawa Wschodnia,
który z prędkością 140 km/h nadjechał od strony Żychlina.
Córka zmarłej Marta H. powiedziała nam, że nie jest w stanie wyjaśnić okoliczności, w których jej mama mogła znaleźć się

na torowisku. Przywiozła ją przed
godz. 10. do Łowicza, aby mogła
pobrać rentę w Urzędzie Pocztowym, potem planowała zakupy
i powrót do domu autobusem. –
Możliwe, że zmieniła plany i wybrała się do drugiej córki, mieszkającej w Klewkowie, ale aby tam
dotrzeć nie musiała przechodzić
przez przejazd w ul. Płockiej –
mówi zrozpaczona córka. Podejrzewa ona, że mama mogła się zamyślić i wejść bez zastanowienia
na przejazd – są tam półrogatki,

a nie rogatki pełne. Podkreśla też,
że w ostatnim czasie nie wydarzyło się w życiu jej mamy nic, co
mogłoby sprawić, że celowo weszłaby na torowisko.
Rzecznik prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Łowiczu
Urszula Szymczak powiedziała nam, że półrogatki, sygnalizacja świetlna jak i dźwiękowa
w chwili zdarzenia były sprawne.
Maszynista, 54-letni mieszkaniec
województwa wielkopolskiego
był trzeźwy.
tb

We wtorek 21 listopada ok.
godz. 8.30 strażacy i policja zostali powiadomieni, że starsza kobieta zniknęła z domu i istnieje
podejrzenie, że mogła utopić się
w przydomowym stawie. – Na
miejsce zadysponowaliśmy JRG
z łódką oraz OSP Żychlin – mówi
Zdzisław Pęgowski, rzecznik PSP
w Kutnie. – Stawek był niewielki.
Po około godzinie ciało kobiety
zostało wyłowione z wody.
Obecny na miejscu lekarz
stwierdził zgon bez udziału osób
trzecich. Kobieta miała 70 lat, była
schorowana.
– Obecny na miejscu prokurator zdecydował, że ciało zostało
zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwłok – mówi p.o.
rzecznika Paweł Witczak.
dag
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Głowno | historia, która wstrząsnęła polską

Pijana matka urodziła
pijane dziecko

– Później, w wyniku zaistniałych okoliczności i pewnych faktów dotyczących mamy, my również musieliśmy wykonać pewne
obowiązujące nas procedury
u dziecka – mówiła nie wdając się
w szczegóły pani doktor, nie wypowiadała się też na temat zawartości alkoholu w organizmie matki, ani dziecka.
Zasłaniając się obowiązującą
ich tajemnicą oraz dobrem śledztwa prowadzonego przez policję
i prokuraturę, lekarze z Głowna
odmówili wypowiedzi na temat
stanu zdrowia matki na kilka dni
po porodzie, a medycy z Łodzi
nie chcieli wypowiadać się o stanie dziecka.

Chłopiec przyszedł na świat
w 39 tygodniu ciąży, w wyniku
cesarskiego cięcia, o którym lekarze zdecydowali w związku z nieprawidłowymi wynikami badań
tętna płodu (KTG) i przepływów
(USG). Urodził się w stanie ogólnym dobrym, oceniony na 9 punktów w 10-stopniowej skali Apgar.
Dopiero po porodzie, na skutek
wiedzy jaką lekarze powzięli ze
środowiska kobiety, poddano ją
badaniu krwi na zawartość alkoholu. Uzyskano wynik na poziomie 4 promili, co z automatu poskutkowało przeprowadzeniem
takiego samego badania u noworodka. Tutaj wynik wykazał 3 promile alkoholu.
Dziecko od chwili przyjścia na
świat było w stanie dobrym, nie
miało charakterystycznych, wcześnie zauważalnych objawów płodowego zespołu poalkoholowego
(FAS), czyli np. małogłowia czy
niedowagi. Jednak ponieważ istniało ryzyko wystąpienia powikłań w kolejnych godzinach i dobach po porodzie, lekarz dyżurny
Oddziału Neonatologicznego już
w czwartkowy wieczór podjął decyzję o przewiezieniu chłopca do
placówki wyżej wyspecjalizowanej w opiece nad chorymi noworodkami. Zamówiono specjalistyczny transport noworodkowy,
którym przewieziono malucha do
kliniki Salve w Łodzi. Objawy, jakie się pojawiły (lekarze nie zdradzają szczegółów) potwierdziły,
że była to decyzja uzasadniona.
Nie jest jednak prawdą, co zaznacza zastępca ordynatora Oddziału Neonatologii szpitala
w Głownie dr Agata Burska, że
dziecko zostało zabrane do Łodzi
w stanie ciężkim. Taka informacja pojawiła się w piątkowym komunikacie Rzecznika Prasowego
Prokuratury Okręgowej w Łodzi
Krzysztofa Kopani.
Po ukazaniu się tego komunikatu, tą bulwersującą sprawą przez
cały weekend żyły media regionalne i ogólnopolskie.
Nasza pierwsza informacja na
ten temat, zamieszczona w serwisie www.lowiczanin.info też już
w piątek, odnotowała ponad 21 tysięcy odsłon na Facebooku i kilkadziesiąt udostępnień, była również
szeroko komentowana przez internautów. To pokazuje, że los dzieci
nie jest nam, jako społeczności lokalnej, obojętny.
Matka usłyszy zarzuty?
Dochodzenie w sprawie narażenia nowonarodzonego dziecka
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego

elżbieTA woldAn-roMAnowicZ

Aż 3 promile alkoholu miał w organizmie noworodek, który urodził się
w czwartkowe popołudnie, 16 listopada, w szpitalu w Głownie.
Matka, 34-latka z gminy Stryków, miała we krwi 4 promile alkoholu,
ale – w opinii lekarzy – nie dawała żadnych oznak upojenia,
jak również niewyczuwalny był od niej zapach alkoholu.

Dr Agata Burska, zastępca ordynatora oddziału neonatologicznego,
udzieliła w poniedziałek mediom informacji o sytuacji z 16 listopada.

uszczerbku na zdrowiu prowadzi
Prokuratura Rejonowa w Zgierzu wraz z Komisariatem Policji
w Głownie. Przedmiotem ustaleń
śledczych jest stan zdrowia dziecka, a także ewentualne spowodowanie długofalowych skutków
zdrowotnych.
W związku z przebytą operacją, matka noworodka nadal pozostaje w szpitalu (stan na 21 listopada). W poniedziałek kobieta miała
zostać przesłuchana, ale ordynator
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego dr Margarita Kadziewicz
nie wyraziła na to zgody ze względu na zły stan zdrowia pacjentki.
Powołano biegłego, który po przebadaniu 34-latki podtrzymał stanowisko ordynatora. Realizacja
dalszych czynności policyjno-prokuratorskich uzależniona jest od
poprawy stanu zdrowia kobiety.

Także matka ciężarnej,
która zawiozła ją
do szpitala,
nie dostrzegła,
iż córka jest pijana.
choć budzi
to powszechne
zdumienie
i niedowierzanie, także
lekarze i personel
medyczny niczego
nie zauważyli.

Narażenie przez matkę dziecka
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu, zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. Ocena
skutków zdrowotnych może także doprowadzić do przedstawienia 34-latce zarzutów związanych
ze spowodowaniem u chłopca
uszczerbku na zdrowiu.
były wskazania
do pilnej cesarki
W poniedziałek, z ramienia
szpitala informacji o zaistniałej sytuacji udzieliła mediom dr Agata
Burska, zastępca ordynatora głowieńskiej neonatologii. Mówiła
o tym, że w czwartek 16 listopada
ciężarna zgłosiła się do szpitala na
rutynowy zapis KTG: – Później
wykonano badanie USG dopplerowskie, w którym były nieprawidłowości, obligujące kolegów do
rozwiązania ciąży drogą cięcia cesarskiego. (...) Mój udział polegał
na tym, że jako neonatolog obecny wtedy w oddziale, byłam poproszona na salę cięć cesarskich
i byłam obecna przy narodzinach
tego dziecka. Urodził się chłopiec w stanie ogólnym dobrym,
z wagą urodzeniową 2970 g, 54
cm długości, oceniony w skali Apgar przeze mnie na 9 na 10
punktów. Z odchyleń od normy
stwierdziłam brudne, zielone, gęste wody płodowe z brzydkim
zapachem, co świadczyło o jakimś dyskomforcie przed rozwiązaniem. Dziecko zostało przyjęte
do nas do oddziału, nic się złego
nie działo, nie wymagało żadnego
szczególnego postępowania.

nikt nie zauważył
upojenia
Również w poniedziałek od
rzecznika Prokuratury Okręgowej
w Łodzi Krzysztofa Kopani dowiedzieliśmy się, że matka, która urodziła chłopca mając w organizmie 4 promile alkoholu, od
dwóch lat mieszka z konkubentem, który wychodząc z domu
rano 16 listopada nie zauważył,
że partnerka znajduje się w stanie upojenia. Także matka ciężarnej, która zawiozła ją do szpitala,
w czasie policyjnego rozpytania
stwierdziła, że nie dostrzegła, iż
córka jest pijana. Choć budzi to
powszechne zdumienie i niedowierzanie, także lekarze i personel medyczny – jak już pisaliśmy
– niczego nie zauważyli. Kobieta
poddawała się procedurom medycznym, logicznie odpowiadała
na pytania. Poza synkiem urodzonym na rauszu kobieta nie ma innych dzieci.
Dyrektor szpitala:
nie oceniajmy!
P.o. dyrektora Centrum Zdrowia w Głownie Dariusz Wojtasik
w kontekście historii o nietrzeźwej
matce mówi, że jest daleki od oceniania kogokolwiek i ferowania
wyroków. Zaleca, by na sprawę tę
spojrzeć z ludzkiego punktu widzenia: nie znamy wszak sytuacji
matki nie wiemy, jakie uwarunkowania, problemy, a może i przebyte traumy, sprawiły, że kobieta
znalazła się w takiej sytuacji? Być
może w odpowiednim momencie nie otrzymała pomocy lub nie
miała siły o nią poprosić? Z informacji uzyskanych przez dyrektora od lekarzy wynika, że ciężarna
stawiła się na badania na własnych
nogach, nie czuć było od niej woni
alkoholu, że wykazywała troskę
o to, by poród przebiegł prawidłowo... Po porodzie i przymusowej rozłące z noworodkiem,
wykazuje prawidłowe odruchy
macierzyńskie – przede wszystkim chce być z dzieckiem, opiekować się nim.
Dariusz Wojtasik nie chciałby,
żeby w środowisku lokalnym latami ciągnęła się za nią i dzieckiem
zła opinia, dlatego przestrzega
przed ostracyzmem. Na pewno,
nie usprawiedliwiając złego postępowania i picia alkoholu w ciąży,
warto się nad jego spojrzeniem zastanowić.
ewr

Żychlin | Targowisko miejskie

Grasuje kieszonkowiec
W czwartek, 16 listopada, ok.
godz. 10.10 mieszkanka powiatu
kutnowskiego zgłosiła na policji
kradzież portfela z dowodem osobistym, prawem jazdy i pieniędzmi w kwocie 150 zł. Policja poszukuje sprawcy.
Targowisko miejskie to świetne
miejsce dla kieszonkowców, którzy wykorzystują nieuwagę kupujących, by ich okraść. Kobiety
wielokrotnie oglądając towar stawiają otwarte torebki obok siebie, a mężczyźni nagminnie noszą

portfele w kieszeniach spodni. Sytuacje wręcz kuszą złodziei.
– Rozpoczyna się okres przedświątecznych zakupów i warto
zwracać większą uwagę na swoje
torebki i portfele. Można się spodziewać, że aktywność kieszonkowców będzie się nasilać – mówi
Paweł Witczak, p.o. rzecznika
KPP Kutno. Co ciekawe, niektórzy z mieszkańców mówią nam,
że znają kieszonkowców. Dobrze,
by było, aby tą wiedzą podzielili
się z funkcjonariuszami.
dag

Gmina Bedlno i Żychlin | interwencje

Spłonęła komórka z drewnem
W czwartek 16 listopada
o godz. 1.50 strażacy z Kutna
zostali zaalarmowani o pożarze komórki we Franciszkowie
Nowym, gmina Bedlno. W komórce było zgromadzone drewno. W akcji ratowniczej trwającej do godz. 4.50 uczestniczyło
pięć jednostek straży: JRG Kutno, OSP Śleszyn, OSP Żychlin,
OSP Wola Kałkowa i OSP Pniewo. – Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Właściciel
oszacował straty na ok. 3.000 zł –
mówi Zdzisław Pęgowski, rzecznik PSP Kutno.
Strażacy interweniowali też
17 listopada. O godz. 6.45 zostali

wezwani do ugaszenia płonącego
kontenera na śmieci przy ul. Traugutta. Na miejscu działali strażacy
z OSP Żychlin.
W poniedziałek 20 listopada
w czasie dnia strażacy zostali zaalarmowani, że w jednej z posesji
przy ul. Narutowicza jest mocne
zadymienie. – Ponieważ jednostka JRG Kutno była akurat w Żychlinie na kontroli w ramach akcji
„Stara zabudowa”, strażacy pojechali pod wskazany adres – dodaje rzecznik. – Dołączyli do nich
strażacy z OSP Żychlin. Mierniki
nie wykazały stężenia tlenku węgla. Zadymienie powstało na skutek palenia w piecu. Pomieszczenie zostało przewietrzone. dag

Żychlin | 20-letni włamywacz zatrzymany

Odpowie za kilka włamań
Policjanci z Żychlina
zatrzymali 20-letniego
mieszkańca Żychlina,
który w nocy
z 13 na 14 listopada
dokonał kilku włamań.
Został zatrzymany po pościgu. Usłyszał sześć zarzutów. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia
wolności. – 13 listopada w godzinach nocnych dyżurny policji w
Kutnie otrzymał zgłoszenie o wybiciu szyby w jednym ze sklepów
w Żychlinie – informuje Edyta
Machnik, rzecznik KPP w Kutnie.
– Podejrzewany młody mężczyzna uciekł. Wysłany patrol sprawdził pobliski rejon. W okolicach
apteki przy ul. Narutowicza funkcjonariusze zauważyli znanego im
mężczyznę, który na ich widok
zaczął uciekać. Po drodze odrzucił karton oraz dwie kasetki, które niósł w rękach. Jak się później
okazało, były to rzeczy pochodzące z kradzieży z włamaniem do
apteki. Policjanci ruszyli za nim
w pościg. Został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.
Śledczy z kutnowskiej komendy na podstawie zgromadzonego
materiału dowodowego, przedstawili podejrzanemu łącznie sześć
zarzutów. Mężczyzna odpowie
nie tylko za kradzież z włamaniem do apteki, ale też za inne kradzieże. – Tej nocy młody mężczyzna włamał się do pomieszczenia
gospodarczego oraz usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do

Kpp
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20-letni mieszkaniec z Żychlina
został zatrzymany w policyjnej
izbie zatrzymań za kilka włamań.

autosana (zapewne zaparkowanego przy ulicy Łąkowej, gdzie była
wizja lokalna, jak informowali nas
mieszkańcy, o czym pisaliśmy na
łamach NŁ w poprzednim numerze – przyp. red.), dwóch sklepów
odzieżowych oraz drogerii (Rossmanna – przyp. red.). Część skradzionych rzeczy odzyskano – dodaje rzecznik.
Mężczyzna jest dobrze znany
funkcjonariuszom policji. Był już
wcześniej notowany między innymi za przestępstwa rozbójnicze.
Teraz za swoje nocne wyczyny
odpowie przed sądem. Grozi mu
do 10 lat pozbawienia wolności.
Mieszkańcy mają nadzieję,
że pozostanie w areszcie, do czasu rozprawy sądowej. W przeciwnym razie znów będzie kradł
i wyrządzał szkody ludziom.
– Sama kara więzienia, to zbyt
mało. Niech popracuje społecznie,
bo pewnie pracą jeszcze się nie
zhańbił i zrekompensuje wyrządzone szkody. Może wtedy
coś więcej zrozumie – mówi Marian W. z Żychlina.
dag
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Gmina Oporów | Zaskakujące działania wójta w sprawie szkoły w Szczycie

RZut OKIEm | dZień MiSiA

Wójt poznał nazwiska
kandydatów i...
odwołał konkurs
dokończenie ze str. 1

– O powyższych zamiarach informowaliśmy organ nadzoru Wojewody Łódzkiego pismem z dnia
14 listopada 2017 r. (znak sprawy
PNIK-I.4131.897.2017) i doręczonym w dniu 14.11.2017 r. – mówi
wójt.
Tymczasem nadzór prawny wojewody nie kojarzy takiego pisma.
– Od rana mam wiele telefonów
w tej sprawie i dlatego poprosimy
gminę Oporów o komplet dokumentów. Dopiero po analizie będę
mógł powiedzieć czy prawo zostało złamane czy nie! – mówi Ireneusz Krześnicki, dyrektor nadzoru
prawnego wojewody łódzkiego.
Anna Wroczyńska przyznaje, że informacja iż wójt informował o zamiarze odwołania konkursu nadzór prawny wojewody,
jest zaskakująca, bowiem dzień

wcześniej, tj. 13 listopada z UG
Oporów otrzymała informację, że
rozmowy kwalifikacyjne będą 22
listopada.

Co na tę decyzję
członkowie komisji
konkursowej?
Piotr Zieliński przedstawiciel
ZNP z Żychlina przyznał, że został poinformowany przez wójta,
że konkursu 22 listopada nie będzie. Przyjął tę informację do wiadomości, ale nie wnikał dlaczego
tak się stało i nie zamierza tematu
wyjaśniać.
Odmiennego zdania jest Jan
Lipiński, przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty
Łódź-Śródmieście, który również
miał zasiadać w komisji konkursowej. – Jestem zdziwiony i za-

skoczony taką decyzją – przyznaje.– Wprawdzie otrzymałem
informację, że konkursu nie będzie,
ale wójt nie podał przyczyn jego
odwołania, ani podstawy prawnej.
Wystąpię do wójta, aby wyjaśnił,
dlaczego zmienił decyzję. Musimy
też wyjaśnić dlaczego tak się stało
i czy prawo nie zostało złamane?

kurator przyjrzy się
sprawie
Ponieważ w komisji konkursowej było trzech przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Łodzi
zapytaliśmy kuratora Grzegorza
Wierzchowskiego, czy takie działanie wójta jest zgodne z prawem.
– Dziś nie potrafię nic powiedzieć.
Nie mamy żadnej informacji czy
oferty były złożone, czy nastąpiło ich otwarcie. Nie znam zarządzeń pana wójta. Musimy zebrać

cZyTelniK

wszystkie dokumenty, a nasi prawnicy przeanalizują całą sprawę.
Wtedy będziemy mogli powiedzieć czy odstąpienie od konkursu było zgodne z prawem. Znam
problemy szkoły w Szczycie. Wiosną tego roku nawet gościłem w tej
szkole na zaproszenie rodziców –
przypomina.
wójt ma jednak
mocne argumenty
Przed wczorajszą sesją Rady
Gminy Oporów wójt Robert Pawlikowski wyjaśnił nam, że podejmując decyzję o odwołaniu
konkursu kierował się kilkoma
sprawami. – Chciałem, by była
ciągłość opieki nad dziećmi, gdyż
nie byłoby pewności czy udałoby
się wyłonić dyrektora. Poza tym za
taką decyzją przemawiały względy ekonomiczne. Gdyby dyrektor
nie wygrał konkursu, to nie miałby
pełnego etatu, a gmina musiałaby
ponieść koszty jego uzupełniania.
Dla gminy byłby to wydatek ok.
100.000 zł. Poza tym podejmując
taką decyzję uwzględniłem wcześniejsze sugestie dyrektora nadzoru prawnego wojewody Ireneusza
Krześnickiego, że zasadne by było
powierzenie obowiązków na dłuższy czas.
Dorota Grąbczewska

Od 115 lat wszystkim milusińskim na całym świecie towarzyszy
maskotka misia. międzynarodowe Święto Pluszowego misia
obchodzimy 25 listopada. Zostało uchwalone w setną rocznicę maskotki,
w 2002 roku. pluszowy miś to wierny towarzysz dzieciństwa, słuchacz
dziecięcych sekretów, pocieszyciel, do którego z przyjemnością przytulają
się najmłodsi. nie każdy jednak, jak się okazuje, misia szanuje: tego
pluszowego misia znalazł jeden z czytelników na babich Łąkach,
z książką z baśniami oraz zeszytami szkolnymi, po których łatwo
zidentyfikować kto zrobił to śmietnisko. A przecież niechcianego pluszaka
można było przekazać innym dzieciom... dag

Żychlin | dom Kultury

Dzień Pluszowego Misia
W piątek 24 listopada Dom
Kultury w Żychlinie, z okazji Dnia
Pluszowego Misia, organizuje zabawę dla najmłodszych mieszkańców gminy Żychlin. Przez dwie
godziny ok. 250 przedszkolaków
z żychlińskich przedszkoli będą
zabawiać animatorzy.

Żychlin | dom Kultury zaprosił na wyspańskiego

Miałeś Chamie złoty róg

Żychlin | odnawialne źródła energii

Spotkanie ws. fotowoltaiki

AleKSAndrA GŁuSZcZ

W Żychlińskim Domu
Kultury 19 listopada
o godzinie 16 odbyło
się narodowe czytanie
„Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego.
Idea narodowego czytania trwa
w Polsce od 6 lat, zapoczątkował
ją ówczesny prezydent Bronisław
Komorowski. W tym roku narodowe czytanie odbyło się 2 września. W całym kraju wzięli w
nim udział miedzy innymi przedstawiciele władzy czy aktorzy.
W Żychlinie ze względu na remont domu kultury odbyło się
ono z opóźnieniem.
Niedzielne spotkanie rozpoczęła prezentacja przygotowana przez panią Katarzynę Brzozowską-Zajączkowską nt. genezy
„Wesela”. Czytanie poszczególnych aktów było przeplatane fragmentami ekranizacji „Wesela”
w reżyserii Andrzeja Wajdy. Zaproszeni do wspólnego czytanie
niemalże w ostatnim momencie
dowiedzieli się, jaka rola im przypadnie.
Rolę Gospodarza czytał burmistrz Grzegorz Ambroziak,
Upiora –Zbigniew Gałązka – zastępca burmistrza, Gospodyni pani Elżbieta Tarnowska – przewodnicząca Rady Miasta. Panem
Młodym został dyrektor ZS Żychlin Tomasz Rapsiewicz, Panną
Młodą oraz Stańczykiem została
Renata Dziuba – instruktor ŻDK,
Chochołem –Anna Wrzesińska –

– Każde dziecko ma zabrać ze
sobą ulubionego pluszaka – mówi
Magdalena Rzeźnicka, dyrektor
ŻDK. – Animatorzy będą organizować gry i zabawy. Wśród dzieci
będzie wędrować duża maskotka
misia. Na koniec zrobimy pamiątkowe zdjęcia z Misiem.
dag

Burmistrz Grzegorz Ambroziak
organizuje 28 listopada, o godz.
16.30, w sali konferencyjnej urzędu
przy ul. Barlickiego 5A, spotkanie
z mieszkańcami gminy Żychlin zainteresowanymi założeniem paneli
fotowoltaicznych.
Gmina planuje złożyć wspólny
wniosek w ramach planowanego
przez Urząd Marszałkowski w Łodzi konkursu „Odnawialne źródła
energii”. Projekty fotowoltaiczne
mogą uzyskać dofinansowanie do
85 proc. kosztów kwalifikowanych
w przypadku obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej.
W ramach projektu nie będą dofinansowywane obiekty, w których prowadzona jest działalność

gospodarcza. Burmistrz zaprasza
również osoby, które zainteresowane są wymianą ogrzewania na ekologiczne. W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie na
wymianę kotła na pelet.
Przypomnijmy, że gmina już
raz w partnerstwie z mieszkańcami gminy Żychlin składała wniosek na panele fotowoltaiczne, który
nie uzyskał dofinansowania. Wówczas akces wyraziło ok. 90 osób,
które poniosły koszty na opracowanie dokumentacji posesji na podłączenie paneli. Dokumentacja miała
być ważna przez 2 lata (o ile dobrze
pamiętamy) i istnieje szansa, aby ją
wykorzystać w nowym wniosku
aplikacyjnym.
dag

Narodowe czytanie „Wesela”. rozmowa racheli (Małgorzata Staszewska) z poetą (ryszard Zimny).

prezes TMHŻ, Radczynią – Ewa
Florczak – dyrektor Przedszkola
nr 1. Dyrektor ŻDK wcieliła się
w rolę Isi, a Poetą został Ryszard
Zimny. Role Jaśka i Wernyhory
odczytali pracownicy ŻDK Witek
Figurski i Agnieszka Wichrowska.
Hetmanem został Adam Staszewski, Rachelą Małgorzata Staszewska, rolę Dziennikarza odczytała
Aleksandra Głuszcz.
Postaci do poszczególnych
osób zostały dobrane przez pracowników ŻDK. Zebrani żartowali z takiego doboru obsady. Czy
podobnie jak postaci w Weselu
dobór ról miał ukryte dno? Rolę
Gospodarza odczytał burmistrz.
W dramacie Wyspiańskiego Gospodarz jest wcieleniem wszyst-

kich narodowych zalet. Stanowi
przykład prawdziwego patrioty,
troszczącego się o los ojczyzny.
To właśnie jemu objawia się Wernyhora, który powierza mu misję
wzniecenia narodowego powstania. Gospodarz ostatecznie jest
jednak zbyt zmęczony, by podołać
temu zadaniu. Oddaje zatem nieopatrznie złoty róg Jaśkowi, a sam
zasypia.
Gospodyni (Elżbieta Tarnowska) w dramacie stanowi wzór
matki i żony. Jest dla swojego męża podporą i doradczynią
w trudnych sprawach. Gospodyni
prezentuje również typową chłopską zapobiegliwość, chowa bowiem w skrzyni zgubioną przez
Wernyhorę podkowę.

Niedzielne spotkanie, dobór
ról, a przede wszystkim sam Wyspiański skłonił zebranych do namysłu. Wyspiański szczególnie
mocno podkreślił w wypowiedziach bohaterów miałkość pseudopatriotycznych wywodów, które nie znajdowały potwierdzenia
w czynach. Odrobina refleksji nikomu nie zaszkodzi – podkreślali zabrani.
Prowadząca spotkanie Renata
Dziuba podziękowała za spędzony
wspólnie czas i pochylenie się na
trudnym i dramatycznym dla Polski tekstem. Dyrektor ŻDK Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka
zaprosiła potem zebranych, jak na
prawdziwym wiejskim weselu, na
poczęstunek.
ag

Żychlin | dom Kultury

Przegląd Artystyczny
Ruchu Seniora
25 listopada w Żychlińskim
Domu Kultury, o godz. 11 rozpocznie się Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora. Do udziału w
przeglądzie zgłosiło się 26 zespołów i solistów. Każdy ma 10 minut,
aby zaprezentować swój dorobek.
Przesłuchania potrwają kilka godzin. Wstęp wolny. – Zapraszam w sobotę mieszkańców
gminy Żychlin i gmin ościennych,
którzy kochają muzykę i śpiew –
mówi Magdalena Rzeźnicka, dyrektor ŻDK. – Na scenie pojawi

się zespół UTW, chór „Rozśpiewani” i Marcelina Tomaszewska,
która otrzymała nagrodę dyrektora
GOK w Bedlnie, podczas festiwalu „Na folkową nutę”.
W żychlińskim przeglądzie wystąpi m.in.: 5 zespołów z Bedlna,
zespoły z Krośniewic, Dąbrowic,
Kutna i Szczawina. Wszyscy artyści otrzymają dyplomy i okolicznościowe statuetki. Ponieważ
wpisowe wynosiło 15 zł od osoby,
wszyscy uczestnicy mają zapewniony gorący posiłek.
dag

4

23 listopada 2017

www.lowiczanin.info

nr 47

Jak sprytny
mały robot

Aktualności

fascynuje dzieci. str. 7

Pacyna | wojewoda mazowiecki nakazał korektę oświadczenia majątkowego

Wójt Krzysztof Woźniak uzupełnił
dane o swoich dochodach
Po naszej interwencji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie
oświadczeń majątkowych wójta Krzysztofa Woźniaka za lata 2014-2016,
wójt skorygował swoje oświadczenia majątkowe, zamieszczając korektę
przy każdym z oświadczeń w danym roku.
Przypomnijmy, że w oświadczeniach za lata 2014, 2015 i 2016
wójt Krzysztof Woźniak podawał
tylko jedną kwotę będącą dochodem, choć w poprzednich latach
podawał kwotę dochodu, jak i wysokość dopłat obszarowych (czyli kwotę przychodu). Pomimo że
oświadczenia majątkowe kontro-

towi ich korektę, która została dokonana.
Wójt Krzysztof Woźniak wyjaśnia, że omyłkowo w oświadczeniu wskazał jako przychody
to, co faktycznie jest dochodem.
W związku z tym w korekcie
oświadczeń majątkowych za lata
2014, 2015 i 2016 przedstawił te-

luje wojewoda, nikt z urzędników
nie zauważył nieprawidłowości
w oświadczeniach w kolejnych latach.
Dopiero po naszej interwencji
urzędnicy dokładniej przyjrzeli się
oświadczeniom wójta Krzysztofa
Woźniaka i dopatrzyli się błędów
w ich wypełnieniu. Nakazali wój-

raz również przychody wraz z dopłatami obszarowymi z 22 ha gospodarstwa oraz kwotą zwrotu
podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wójt wyjaśnia zarówno wojewodzie, jak i naczelnikowi Urzędu
Skarbowego w Gostyninie, że jest
rolnikiem zryczałtowanym i nie
prowadzi ewidencji przychodów
i kosztów produkcji rolniczej.
W oświadczeniu majątkowym
za 2016 r. wójt podawał kwotę
dochodu z 22 ha gospodarstwa

– 50.000 zł. Po korekcie dopisał
też kwotę przychodu wynoszącą 83.000 zł (wraz z dopłatami
i akcyzą). W oświadczeniu majątkowym za 2015 r. wójt podawał
kwotę dochodu 50.000 zł. Po korekcie podaje też kwotę przychodu
wynoszącą 79.000 zł (wraz z dopłatami i akcyzą).
W oświadczeniu majątkowym
za 2014 r. wójt także podał taką
samą kwotę dochodu, 50.000 zł.
Teraz podaje też kwotę przychodu
wynoszącą 82.000 zł (wraz z dopłatami i akcyzą).

Żychlin | żychliński dom Kultury

Elvis maluje zalane pomieszczenia

Pracownicy firmy Elvis malują pomieszczenia domu kultury, które
w trakcie prac modernizacyjnych zostały zalane.

reKlAMA

Przy okazji pomalowane zostaną też korytarze, które nie były
malowane od wielu lat. Prace mają
być zakończone do 23 listopada,
bowiem wtedy, o godz. 17.00, nastąpi oficjalne otwarcie ŻDK po remoncie.
– Dobiega końca remont sali
muzycznej na pierwszym piętrze,
którą niedawno zmodernizowaliśmy, a która podczas remontu

ucierpiała najwięcej – mówi Magdalena Rzeźnicka, dyrektor domu
kultury. – Na skutek zalania „spuchły” panele podłogowe, a wykładzina spleśniała i trzeba było
ją wyrzucić. Teraz pomieszczenie
zostało odnowione. Ściany zostały
ponownie odgrzybione i od nowa
pomalowane. Ułożone nowe panele podłogowe. Czekamy tylko
na ułożenie wykładziny, która już

jest zamówiona. Odmalowano już
zalane pomieszczenie biblioteki.
Przed niedzielą zaczęto malowanie
pomieszczenia sekretariatu ŻDK.
Tam też miały być wymieniane
panele podłogowe, które na skutek wody uległy wypaczeniu. Kolejne pomieszczenia też miały być
malowane.
W przypadku Żychlińskiego
Domu Kultury potwierdza się powiedzenie, że nie ma tego złego, co
by na dobre nie wyszło. Wprawdzie pomieszczenia w ŻDK zostały zalane, ale teraz są odmalowane.
Ostatnie malowanie w placówce
było 5 lat temu, a korytarz nie widział nowej farby jeszcze dłużej.

Pacyna | Konkurs ofert na odśnieżanie zakończony

Gmina Pacyna przygotowana na zimę
Gmina Pacyna wybrała firmy,
które będą odśnieżać gminne drogi. Wyłoniono 4 firmy, wszystkie
z gminy Pacyna, które zadeklarowały wykonywanie usługi za 110 zł
brutto za godzinę pracy ciężkiego
sprzętu. Umowa została zawarta do
końca marca 2018 roku.
Umowy podpisano z firmami:
Bud-Max Anny Bartosiak z Pacyny, Stefanią Kotowicz z Janówka,
Romanem Wilińskim z Rakowa

oraz firmą Łukasza Adamczyka
z firmy „Adamrol” z Anatolina.
Pomiędzy firmami zostanie podzielony teren gminy Pacyna, który został podzielony na 5 obszarów
do odśnieżania.
I obszar obejmuje drogi gminne
w miejscowościach: Raków, Przylaski, Kąty, Czarnów plus trasa autobusu szkolnego (w przypadku
potrzeby odśnieżania również drogi powiatowej).

II obszar obejmuje drogi gminne
w miejscowościach: Podatkówek,
Skrzeszewy, Rakowiec i Sejkowice
III obszar obejmuje drogi gminne w miejscowościach: Podczachy, Kamionka, Słomków, Luszyn
(w przypadku potrzeb droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków
w Luszynie).
IV obszar obejmuje drogi gminne w miejscowościach: Rybie, Robertów, Luszczanów Drugi, Wola

– Zapraszam wszystkich
w czwartek, 23 listopada, na godz.
17.00, bowiem wtedy nastąpi oficjalne otwarcie domu kultury po
termomodernizacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
– dodaje dyrektor. – Będzie prezentacja multimedialna, jak było
przed remontem, jak postępowały
prace w trakcie remontu i jaki jest
efekt ostateczny. Będziemy zwiedzać budynek i będziemy prosić
włodarzy miasta i gminy Żychlin
o kontynuację modernizacji, tym
razem wewnątrz obiektu.
Przypomnijmy, że w czasie remontu ŻDK pracował przez cały
czas, choć w ograniczonym zakresie. Do czasu zakończenia robót
wynajmowano pomieszczenia od
parafii, od osób prywatnych i sąsiada, Zespołu Szkół. Teraz większość
zajęć powróciła do ŻDK.
dag

Pacyńska, Czesławów, Radycza,
Remki, Romanów oraz Słomków
(droga prowadząca do nieruchomości sołtysa wsi)
V obszar obejmuje drogi gminne
w miejscowościach: Pacyna, Model, Rezlerka oraz trzech zabudowań w miejscowości Przylaski od
strony Łuszczanówka (w przypadku potrzeby droga dojazdowa do
oczyszczalni ścieków w Pacynie).
Gmina zastrzega, że w pierwszej kolejności będą odśnieżane drogi, po których jeździ autobus PKS oraz dowożący dzieci
do szkoły.
dag

Żychlin | Teren zielony nad Słudwią

Będzie kolejny skwer
Teren nad rzeką Słudwią, koło
mostu, na rogu ulic Narutowicza
i Traugutta, został za pomocą
ciężkiego sprzętu wyrównany. Jak
mówi nam wiceburmistrz Zbigniew Gałązka, zostanie tam zrobiony teren rekreacyjny dla mieszkańców.
– Jeszcze w tym roku chcemy posadzić drzewa miododajne
i ozdobne krzewy – informuje wiceburmistrz. – Na wiosnę posadzimy kwiaty, ustawimy ławeczki.
Do tej pory był to teren całkowicie

zaniedbany, a chwasty wielokrotnie były po pas. Teren znajduje się
przy głównej drodze wjazdowej
do miasta i nie był najładniejszą
jego wizytówką.
– Może by warto było, aby
ustawić tam również urządzenia siłowni zewnętrznej – mówi
Agnieszka R. z Żychlina. – Plac
znajduje się akurat na pograniczu
dwóch osiedli. Tylko trzeba by
zrobić od razu monitoring, gdyż
wandali w naszym mieście nie
brakuje.
dag

doroTA GrąbcZewSKA

doroTA GrąbcZewSKA

Pracownicy firmy Elvis z Żychlina, która wykonywała
termomodernizację Żychlińskiego Domu Kultury
za ponad 3 mln złotych w okresie od kwietnia
do końca października, zakończyli malowanie
zalanych w czasie remontu pomieszczeń placówki.

Przypomnijmy, że w oświadczeniu majątkowym za 2013 rok
wójt podawał kwotę dochodu
z 22 ha gospodarstwa 75.000 zł
plus dopłaty obszarowe 19.844 zł
(i też tam nie ma mowy o podatku
akcyzowym). Razem kwota przychodu w 2013 roku wynosiła prawie 95.000 zł.
Różnica w przychodach podawanych w latach 2014-2016 przed
i po korekcie to łącznie kwota od
29.000 do 33.000 zł. Dla wielu
osób to roczny dochód za wykonywanie pracy.
Najwyraźniej do ministerstwa
wpływało więcej uwag dotyczących wypełniania oświadczeń
majątkowych przez samorządowców oraz urzędników publicznych
i dlatego w rządzie trwają prace
nad projektem nowelizacji ustawy
samorządowej, w której ma być
m.in. sprecyzowane, jakie informacje mają się znaleźć w oświadczeniach.
Dorota Grąbczewska

Na terenie nad Słudwią rozpoczęto prace przy zakładaniu skweru.
na razie wyrównano teren i zlikwidowano dziką łąkę.
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Dobrzelin | Kiedy odwodnienie fragmentu ulicy Jabłonkowej?

Zażalenie wójta oddalone
16 listopada, na posiedzeniu
niejawnym, Naczelny
Sąd Administracyjny
w Warszawie oddalił
zażalenie wójta Roberta
Pawlikowskiego w sprawie
dotyczącej przywrócenia
terminu składania przez
radnego Józefa Kurasa
odwołania od uchwały
Rady Gminy Oporów z 9
czerwca, która wygaszała
jego mandat radnego.

doroTA GrąbcZewSKA

Mieszkańcy Dobrzelina,
którzy mieszkają przy
ulicy Jabłonkowej,
w pobliżu Aspolu, oraz
ci, którzy jeżdżą tą drogą
z Żychlina do Dobrzelina,
z niecierpliwością
czekają, by Starostwo
Powiatowe w Kutnie
rozpoczęło modernizację
ponad stu metrów
drogi wraz z budową
kanalizacji deszczowej.

rozpocząć roboty. Brak kanalizacji deszczowej i ukształtowanie terenu sprawiają, że na odcinku kilkudziesięciu metrów po każdym
deszczu tworzy się jezioro wody.
A to sprawia, że w jezdni tworzą
się wyrwy, które zalane wodą są
kompletnie niewidoczne dla kie-

rowców. O skrzywienie felgi nie
jest trudno.
– Już interweniowałam w tej
sprawie – wyjaśniała radnym Edyta Ledzion na komisji rady 16 listopada. – Wyrwa ma być załatana. Radny Paweł Wachowiak
prosił też o interwencję u dyrek-

tora cukrowni, by ten zdyscyplinował przewoźników, aby buraków
nie wożono ulicą Jabłonkową.
Wnioskował też do członka zarządu starostwa o ustawienie znaku ograniczającego wjazd samochodów o ciężarze powyżej 8 ton
na tę ulicę.
dag

Rehabilitacja wraca
do Almamedu
Z rozstrzygnięcia nie jest zadowolona Hanna Lewandowska,
właścicielka Promedu. – NFZ,
ogłaszając konkurs, wskazywał,
że umowa może być zawarta z 2
podmiotami, naraził mnie na niepotrzebne koszty w wysokości
ok. 12.000 zł, jakie poniosłam na
dostosowanie przychodni do wymogów osób niepełnosprawnych,
czego wymagał fundusz – mówi
doktor Lewandowska. – Tymczasem umowa jest tylko jedna. Od
początku twierdziłam, że kwota 12.375 zł na miesiąc na rehabilitację mieszkańców dla 4 gmin
to zdecydowanie za mało. Gdyby
ofertę podzielono na 2, tak jak zapisano w konkursie, to każdy z podmiotów dostałby po 6.187,5 zł. Za
taką kwotę nie sposób utrzymać 2
magistrów rehabilitacji, jakich wy-

magał fundusz oraz pokryć koszty
eksploatacyjne, m.in. koszty energii, azotu, odczynników. Ogłaszanie konkursu przez NFZ na 2
oferentów było więc od początku
fikcją. Konkurs NFZ w żaden sposób nie poprawi sytuacji pacjentów,
nie zmniejszy kolejek na rehabilitację. Gdyby pieniędzy było więcej,
a usługi wykonywały dwa podmioty, wówczas ludzie nie musieliby czekać na rehabilitację po kilka
miesięcy, co w wielu przypadkach
jest absurdem.
Doktor Hanna Lewandowska
przyznaje, że Promed nadal będzie wykonywać zabiegi rehabilitacyjne płatne.
w jakiej kolejności
rehabilitacja?
Almamed, który uzyskał kontrakt na rehabilitację, również

gruntownie zmodernizował swoje gabinety. W sierpniu dostosował je do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwiększył intymność
pacjentów poddawanych rehabilitacji.
– Teraz zastanawiamy się
w jaki sposób „rozładować” kolejkę oczekujących na rehabilitację
– mówi Jolanta Karasińska z Almamedu. – U części naszych pacjentów z POZ wykonywaliśmy
rehabilitację na własny koszt, robiliśmy też zabiegi odpłatnie. Nie
zwolniliśmy personelu z nadzieją, że wygramy konkurs. Skłaniamy się, by rehabilitację zacząć od
grudnia z pacjentami, którzy już
wcześniej byli zapisani na zabiegi w grudniu i którzy po zawieszeniu kontraktu nie zabrali swoich
zleceń. Pomiędzy tych pacjentów
będziemy sukcesywnie przyjmo-

Gmina Pacyna | paweł Tarka ostrzega innych rolników

Rolnik i radny złapał oszusta
dokończenie ze str. 1
– Zwierzęta przeważyliśmy
jeszcze raz. Różnica przy drugim
ważeniu wynosiła 84 kg na każdej sztuce, co oznacza, że za 252
kg nikt by mi nie zapłacił. Różnica
wynosiła ok. 2.000 zł.
Miało to miejsce 13 października. Rolnik poinformował redakcję wówczas, gdy należna kwota
za byki wpłynęła mu na konto.

To oznacza, że NSA podtrzymał w mocy decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który wskazywał,
że uchwała rady powinna zawierać pouczenie o terminie odwołania się od uchwały o wygaszeniu mandatu. Zaskarżenie można
wnosić w terminie 7 dni od jej
uchwalenia, czyli można było do

16 czerwca. Skarga do WSA została złożona 26 czerwca, czyli po
terminie. Trzy miesiące minęły,
by sądy kolejnych szczebli ostatecznie zdecydowały, że skarga
radnego Kurasa na uchwałę Rady.
pozbawiającą go mandatu radnego (głosowało za tym 8 radnych, 5
radnych nie przyszło na sesję), będzie rozpatrzona.
Przypomnijmy, że komisarz
wyborczy w Skierniewicach
wskazywał, że Rada Gminy Oporów powinna skorygować swoją
uchwałę, wskazując tryb jej zaskarżenia, ale tego nie zrobiono.
Nigdy też komisarz wyborczy nie
zdecydował o wygaszeniu mandatu radnego i nie rozpisywał nowych wyborów uzupełniających
w gminie Oporów.
Teraz WSA w Łodzi zajmie się
merytorycznym rozpatrzeniem
zarzutów zawartych w uchwale
o pozbawieniu radnego mandatu. Radni zarzucali mu, że nie zamieszkuje w gminie Oporów. dag

Starostwo w listopadzie ma rozpisać drugi przetarg na modernizację stu metrów ulicy Jabłonkowej
wraz z budową kanalizacji deszczowej, by woda nie stała na drodze.

Żychlin | nFZ rozstrzygnął konkurs na fizjoterapię

dokończenie ze str. 1
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Oporów | nSA utrzymał w mocy decyzję wSA

Modernizacja odwlekana, a ulica niszczeje

O realizację tej inwestycji
mieszkańcy zabiegają od kilku lat.
Do tej pory było to nieskuteczne.
Dopiero gdy Edyta Ledzion z Żychlina została członkiem zarządu
powiatu kutnowskiego, inwestycję
wprowadzono do budżetu. Niestety, pierwszy przetarg na znalezienie wykonawcy nie został rozstrzygnięty.
– Zabezpieczyliśmy w budżecie starostwa kwotę 110.000 zł, ale
w przetargu okazało się, że oferenci chcą dwa razy więcej. Dlatego przetarg został unieważniony
– wyjaśnia Edyta Ledzion. – Teraz, w listopadzie, chcemy ogłosić
drugi przetarg, z nadzieją, że tym
razem uda się wyłonić wykonawcę, który na wiosnę mógłby już

23 listopada 2017

Zdarzenia z października potwierdza pan Czesław, który poszukuje rolników chcących sprzedawać zwierzęta. 13 października
wraz z kierowcą z łódzkiej firmy
był u Pawła Tarki. – Rzeczywiście
taka sytuacja miała miejsce, to
kierowca manipulował z elektroniczną wagą – przyznaje. – Ja byłem świadkiem takiej sytuacji tylko raz, choć dochodziły do mnie
słuchy, że niektórzy rolnicy byli

w podobny sposób oszukani.
Nikomu o tym nie mówiłem.
Niestety, firma skupująca bydło
spod Łodzi, ani na fakturze, ani
w internecie nie podaje numeru telefonu do swojego biura.
Z wpisu do KRS wiemy, że zaczęła swoją działalność 15 kwietnia 2014 roku. Trudno więc ocenić
czy zdarzenie było incydentalne
i było wymysłem kierowcy, który
chciał zarobić na lewo, czy dzia-

wać pacjentów zapisanych na październik i listopad.
Kontrakt na grudzień to 12.375
zł. Ile pieniędzy na rehabilitację NFZ w Łodzi dla Almamedu przeznaczy w styczniu 2018
roku – nie wiadomo. – Pracujemy
w ciemno, z nadzieją, że kwoty
kontraktu były do tej pory zwykle
podtrzymywane lub nieco wyższe
– dodaje Jolanta Karasińska.
Rząd zapowiada wyższe finansowanie służby zdrowia, więc należy mieć nadzieję, że skutki tych
decyzji odczują też pacjenci, którzy wymagają rehabilitacji. Jeśli będzie więcej pieniędzy, to
ilość zabiegów i ilość pacjentów
poddawanych rehabilitacji będzie większa, co mogłoby skrócić czas oczekiwania pacjenta
na zabiegi.
Dorota Grąbczewska

łał z polecenia swojego szefa.
Jedno jest pewne, że firma z nieuczciwym kierowcą nadal jeździ
do rolników z gminy Pacyna
i okolic kupując zwierzęta. We
wtorek jej wysłannik też był na terenie gminy Pacyna.
– Podobnych firm oferujących
zakup żywca po atrakcyjnych cenach jest wiele, przyjeżdżają do
nas z różnych okolic – przyznaje Paweł Tarka. – Ponieważ osobiście doświadczyłem, jak rolnik
może być oszukany, przestrzegam
innych rolników, by dokładnie
sprawdzali samochodowe wagi.
Dorota Grąbczewska

Gmina Żychlin | przetarg

Kto będzie odśnieżać
gminne drogi
Urząd Gminy w Żychlinie 9 listopada podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Transportowym Fa-Bud z Pniewa Małego
(gm. Bedlno) na odśnieżanie dróg
gminnych w sezonie 2017/2018.
Umowa obowiązuje do końca
reKlAMA

kwietnia 2018 r. Firma jako jedyna
przystąpiła do przetargu na odśnieżanie. Zaoferowała, że wykona zadanie za kwotę prawie 208.000 zł.
W poprzednich latach odśnieżaniem dróg gminnych również zajmował się Fa-Bud.
dag
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Żychlin | program Tesco „decydujesz, pomagamy”

Żychlin | MoS

Grant na przygotowanie historii Most między młodymi
Przypomnijmy, że głosowanie, w formie wrzucania żetonów
w zamian za dokonane zakupy
w markecie Tesco, trwało od 3 do
31 października. Żychliński projekt rywalizował o grant wysokości 5.000 zł z dwoma innymi projektami z Caritas Diecezji Płockiej
(4.087 głosów) i Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej – Młodzi
Razem (9.482 głosy). W trzeciej
edycji konkursu Tesco pt. „Decydujesz, pomagamy” granty do-

stanie 125 organizacji, po jednej
z każdego regionu w kraju.
– W ramach opracowanego
przez nas projektu chcemy zorganizować 8 multimedialnych spotkań tematycznych we wszystkich
szkołach gminy Żychlin, w MOS
oraz domu kultury dla seniorów
i zainteresowanych mieszkańców.
Będziemy przybliżać historię Polski w setną rocznicę odzyskania
niepodległości oraz historię lokalną – mówi Anna Wrzesińska,

będziemy przybliżać
historię polski w setną
rocznicę odzyskania
niepodległości.
Anna Wrzesińska
prezes TMHŻ. – Wydamy książkę „Żychlin a I wojna światowa”
autorstwa Ryszarda Zimnego oraz
zorganizujemy jej promocję. Myślimy, że cykl spotkań oraz przekazanie książki do bibliotek sprawi, że wielu żychlinian pozna
historię swoich przodków.
dag

Pacyna | dzień Zdrowego żywienia

Zdrowe kanapki, owoce i warzywa
30 października,
po raz drugi w szkole
w Pacynie, odbył się Dzień
Zdrowego Żywienia.
Tego dnia naukę o zdrowym
stylu życia i prawidłowym odżywianiu połączono z zabawą
i degustacją owoców i warzyw,
a także zdrowych kanapek przygotowanych przez uczniów z pomocą rodziców.
Uczniowie
poszczególnych
klas przygotowali po dwa plakaty propagujące zdrowy styl życia
reKlAMA

i zdrowe odżywianie. Zajęcia odbywały się w trzech grupach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI
oraz klasa VII i klasy gimnazjum.
W najmłodszej grupie wiekowej uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat zdrowego odżywiania, były też gry
i konkursy z nagrodami. Dzieci
z klasy III a w kolorowych strojach zaprezentowały scenkę
o zdrowym odżywianiu z wykorzystaniem Gangu Świeżaków.
W formie zajęć warsztatowych
dzieci wykonały też piramidę ży-

wieniową. Odbyła się degustacja
owoców, warzyw, soków, koktajli
i kanapek, które pomogli przygotować rodzice uczniów.
Uczniowie z klas IV-VI również obejrzeli prezentacje multimedialną dotyczącą zdrowego
stylu życia, były gry i konkursy
żywieniowe, a uczniowie z klasy II gimnazjum zaprezentowali
młodszym kolegom scenkę o tym,
co jest zdrowe, a co niezdrowe.
Najstarsza młodzież w szkole,
czyli uczniowie klasy VII oraz
gimnazjaliści,
zaprezentowali

Podopieczni
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie oraz uczniowie kutnowskiego „Dąbrowszczaka” w roku
szkolnym 2017/2018 będą razem uczestniczyć w zajęciach
survivalowych w lesie i w wielkim mieście. Będą uczestniczyć
w wycieczkach krajoznawczych,
w spływach kajakowych, rajdach górskich, biwakach, będą się
uczyć udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz obsługi komputera. Będą też wspólne happeningi patriotyczne i prospołeczne.
Wszystko to będzie w ramach innowacji pedagogicznej
pt. „Kształtowanie umiejętności poznawczych i społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem

postaw patriotycznych i obywatelskich”, jaką podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Żychlinie będą realizować
wspólnie z uczniami I LO im. H.
Dąbrowskiego w Kutnie.
Patronat naukowy w zakresie
badań i merytorycznego przeprowadzenia innowacji pedagogicznej objął Uniwersytet Gdański,
Instytut Pedagogiki, który też deklaruje wsparcie naukowe. Prośbę
MOS i LO Dąbrowskiego rozpatrywała Rada Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego 19 października, która projekt pozytywnie zaakceptowała.
W innowacji pedagogicznej
będzie uczestniczyć 15-osobowa

najpierw widowisko o zdrowym
stylu życia, po czym spotkali się
z pracownikiem Sanepidu i rozmawiali o zaletach zdrowych produktów. Po zakończonych zajęciach wszyscy degustowali jabłka
ufundowane przez Komitet Rodzicielski.
Organizatorem Szkolnego Dnia
Zdrowego Żywienia była Bogumiła Łanda, szkolny pedagog.
– Propagowanie zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia wśród
uczniów to dla mnie bardzo ważna
sprawa – podkreśla pani Bogumiła. – Zdrowe dziecko, to dziecko
mające lepsze sukcesy w nauce,
to dziecko szczęśliwsze i lepiej radzące sobie z różnymi trudnościami życiowymi.
dag

uczniowie z klasy III a zaprezentowali się w scence o zdrowym
odżywianiu z wykorzystaniem Gangu Świeżaków.

Sp pAcynA

Po raz drugi Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina
otrzyma grant wysokości 5.000 zł od Fundacji TESCO,
w trzeciej edycji programu „Decydujesz, pomagamy” na
realizację projektu „Patriotyczne wartości historii lokalnej”.
Wygrał on w naszym rejonie, gromadząc 13.297 głosów.

grupa młodzieży z MOS i 15-osobowa grupa uczniów z Dąbrowszczaka.
– Podczas realizacji projektu
będziemy wykorzystywać elementy tutoringu rówieśniczego, polegającego na uczeniu
się określonych czynności, zadań, od innych kolegów – mówi
Ewa Rutkowska, dyrektor MOS.
– Uczniowie w trakcie realizacji
projektu będą zdobywać nowe
kompetencje, będą otrzymywać
dyplomy, certyfikaty i sprawności. Każdy uczeń będzie posiadać
indywidualne portfolia. Młodzież
będzie się uczyć jak zdobywać
partnerów i sponsorów, by realizować swoje plany, jak skutecznie planować i realizować swoje
przedsięwzięcia. Wspólnie spędzony czas ma integrować młodzież i sprzyjać sprawnej realizacji pomysłów.
dag
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Grabów | nauczyciele się uczyli

Lekcja modelowa i warsztaty z OzoBotem

W lekcji pokazowej z OzoBotem uczestniczyli uczniowie z klasy ii z Sp w Grabowie.

uczniowie klasy II wraz z wychowawczynią lillą Mrozowicz podziękowali
organizatorom za użyczenie ozobotów.

Żychlin | propozycje domu Kultury spotkały się z odzewem

Ruszyły aż 22 sekcje
Przedłużający się remont
Żychlińskiego Domu
Kultury nie zniechęcił
tych osób, które
były zainteresowane
propozycjami na ten rok,
sformułowanymi
przez ŻDK.
– Co tydzień na zajęcia 22 sekcji przychodzi do ŻDK 340 osób.
Kolejnych 47 słuchaczy przychodzi na liczne zajęcia UniwersyreKlAMA

tetu Trzeciego Wieku. Niektórzy
uczestniczą w kilku zajęciach,
sumarycznie 189 osób wchodzi
i wychodzi z domu kultury każdego tygodnia – mówi zadowolona
Magdalena Rzeźnicka. – Bardzo
się cieszę, że ŻDK tętni życiem,
a wielu mieszkańców gminy Żychlin, a nawet gmin ościennych,
może tu miło spędzić wolny czas.
Dom kultury jest otwarty od godz.
8.00 do godz. 21.00.
Jedną z propozycji jest Klub
Krasnala. Zapisano doń rekordową ilość, 35 dzieci. To trzeci rok

funkcjonowania klubu, do którego
przychodzą rodzice z najmłodszymi dziećmi, które jeszcze nie chodzą do przedszkola. Ponieważ zajęcia w Klubie Krasnala cieszyły
się dużym zainteresowaniem, zajęcia w bieżącym roku szkolnym
odbywają się trzy razy w tygodniu
po dwie godziny.
Do klubu Seniora, gdzie zajęcia
prowadzi Ryszard Baranowski, też
przychodzi 30 osób. Tradycyjnie
dużym zainteresowaniem cieszą
się zajęcia plastyczne. Uczestniczy w nich 35 osób, które podzie-

doroTA GrąbcZewSKA

OzoBot to prosty robot, który
porusza się po liniach prostych,
odczytując kolory, przy czym
świeci danym kolorem. Sekwencja kolorów sprawia, że robot wykonuje różne dodatkowe czynności. Prowadząca zajęcia, wraz
z dziećmi, wcześniej wykonała
makietę szkoły, po której poruszało się kilka OzoBotów. Uczniowie, podzieleni na grupy, mieli za zadanie namalowanie trasy,
z wykorzystaniem odpowiedniej
sekwencji kolorów, by OzoBoty,
poruszając się po liniach, „zwiedzały” szkołę. Dzieci, ucząc się

doroTA GrąbcZewSKA

Inicjatorem i organizatorem
przedsięwzięcia była Fundacja
Dworu Dobrzelin. Do tego celu
fundacja wykorzystała doświadczenie i dobre praktyki Aliny
Wujcik, ambasadora eTwinningu w województwie łódzkim, trenera warsztatów komputerowych
i członka Fundacji Dworu Dobrzelin. Szkołę w Grabowie też
wybrano nieprzypadkowo. – Wybraliśmy tę placówkę, bowiem
już wcześniej szkoła współpracowała z fundacją, realizując program eTwinningu, polegający
na międzynarodowej wymianie
doświadczeń pomiędzy szkołami, z wykorzystaniem internetu
– mówi Beata Łysak, prezes Fundacji Dwór Dobrzelin.
– Program realizowała wtedy
Lilla Mrozowicz – i ona też prowadziła teraz lekcję pokazową.
Dzieci były zachwycone lekcją.
Od tego roku szkolnego robotyka weszła do podstawy programowej w klasach I-III. – Dostaliśmy wcześniej jednego OzoBota
i poznaliśmy, na jakiej zasadzie
on funkcjonuje, że trzeba go najpierw skalibrować, czyli aktywować do pracy – mówi Lilla
Mrozowicz.

doroTA GrąbcZewSKA

16 listopada, podczas lekcji pokazowej,
z wykorzystaniem prostego robota pod nazwą OzoBot,
przeprowadzonej z udziałem uczniów
II klasy ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej
w Grabowie, nauczyciele ze szkół z gmin Żychlin
i Bedlno zobaczyli, w jaki sposób można połączyć
naukę robotyki i programowania ze świetną zabawą.

OzoBot to miniaturowy robot wykonujący proste polecenia dotyczące
poruszania się po kolorowych liniach.

lono na cztery grupy. W tym roku
ruszyła Akademia Rysunku i Malarstwa, na którą zapisało się 10
osób oraz sekcja papieroplastyki, którą wybrało 11 osób. Zajęcia plastyczne prowadzi Iwona
Motylewska-Białek. W zajęciach
teatralnych też uczestniczy 20
dzieci, którą podzielono na 3 grupy wiekowe. Kolejnych 12 osób
uczestniczy w rodzinnych zajęciach teatralnych. Zajęcia teatralne
prowadzi Katarzyna Brzozowska.
Dużym zainteresowanie cieszą
się zajęcia z tańca nowoczesnego
dla młodzieży, w których uczestniczy 19 osób, a kolejnych 9 osób
w zajęciach junior. Na taniec dziecięcy zapisało się kolejnych 15
dzieci. Zajęcia taneczne prowadzi
Joanna Teśla.

Na naukę języka angielskiego
zapisało się aż 45 dzieci i młodzieży, dlatego podzielono ich
na dwie grupy.
W tym roku w zajęciach śpiewu uczestniczy 20 osób, zaś
na pianinie lub keybordzie uczy
się grać 20 osób, na gitarze 10
i perkusji 11.
Uniwersytet trzeciego
wieku
W tym roku szkolnym na zajęcia UTW zapisało się 47 osób.
Opłata wynosi 40 zł za semestr.
Słuchacze mają do wyboru 13
różnych cyklicznych zajęć. Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszą się zajęcia z tańca towarzyskiego, na który zapisało się
20 osób. Po raz pierwszy w tym

najprostszego
programowania
z wykorzystaniem sekwencji kolorów, świetnie się bawiły i gdy
lekcja się skończyła, chciały naukę – zabawę kontynuować.
W lekcji pokazowej uczestniczyły dzieci: Mateusz Koza, Zuzanna Kubicka, Oliwia Tworus,
Lena Lizanka, Patrycja Szmidt,
Patrycja Szwajewska, Alicja Olszewska i Maja Słowik. Po zakończonej lekcji dzieci na laptopie
podłączonym do tablicy interaktywnej wyrażały swoją ocenę na
temat takiego sposoby prowadzenia zajęć. Pisały, że lekcja była:
super, wesoła, czadowa, fajna, ok.
Po lekcji pokazowej nauczyciele przeszli na warsztaty edukacyjne z programowania. Zajęcia poprowadził Rafał Mitkowski
z firmy Edu-Sense przy współpracy z Aliną Wujcik. Pokazał, że
naukę programowania dla dzieci
starszych można prowadzić z wykorzystaniem programu zamieszczonego na stronie internetowej.
Są tam lekcje na różnych poziomach zaawansowania.
– Obserwując uczestników lekcji pokazowej i warsztatów mogę
stwierdzić, że zarówno dzieci, jak
i nauczyciele, byli zainteresowani
nowatorskimi narzędziami nauki
informatyki – mówi Beata Łyska,
prezes fundacji i organizator zajęć. – Mam nadzieję, że nasza inicjatywa pomogła nauczycielom
i dzieciom w zdobyciu nowych
umiejętności, podniesieniu kompetencji nauczycieli informatyki, którzy wiedzę wykorzystają na swoich lekcjach. Dorota Grąbczewska

roku uruchomiono zajęcia z języka greckiego, na których chodzi
20 słuchaczy. Seniorzy również
chętnie wybierają zajęcia z smovey – 22 osoby, zaś na zajęcia korekcyjno-usprawniające chodzi 15
osób. Na zajęcia z rękodzieła artystycznego przychodzi 18 osób,
na zajęcia chóru UTW „Złoty akord” – 13 osób. Strzałem
w dziesiątkę są też zajęcia komputerowe prowadzone przez Tomasza Rapsiewicza w ZS w których
uczestniczy 19 słuchaczy.
– Nie ruszyły jeszcze zajęcia
z Kuźni Wiedzy. Początkowo zapisało się 11 osób, ale ostatecznie
zostało 7 osób i na razie zajęcia zawiesiliśmy – dodaje pani dyrektor.
– Mam jednak nadzieję, że wkrótce zajęcia ruszą.
dag
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Domaniewice | echa sesji

Domaniewice | w nowym roku

Podwyżka dla wójta

Podatki bez zmian, gorzej z opłatami za śmieci
JAKub lenArT

Rada Gminy Domaniewice
na sesji 16 listopada zdecydowała
o podniesieniu pensji wójta Pawła
Kwiatkowskiego. Od grudnia będzie ona zarabiać o około 1 tys. zł
więcej niż dotychczas.
O podniesienie uposażenia
wójta zawnioskował do radnych
przewodniczący rady Ryszard
Ogonowski. Jak tłumaczył na sesji, wójt Paweł Kwiatkowski bardzo dobrze wypełnia swoją rolę,
zbiera za swoją pracę dobre opinie i radni chcieliby go jeszcze
lepiej zmotywować. Dodatkowo,
wzięto też pod uwagę, że w porównaniu do wynagrodzeń wójtów z terenu powiatu łowickiego,
to pensja Pawła Kwiatkowskiego
była jedną z niższych. Po zaproponowanej zmianie uposażenie wójta podniesie się z poziomu 9.060
zł brutto miesięcznie do łącznej
kwoty 10.100 zł brutto (liczonej
z uwzględnieniem wszystkich dodatków). Propozycja została przyjęta. Przed głosowaniem nie odby-

Wójt Paweł Kwiatkowski.

ła się żadna dyskusja. Ostatecznie
13 z 14 obecnych na sali radnych
poparło pomysł przewodniczącego. Wstrzymał się od głosu jedynie radny Wiesław Mrzygłód.
Po głosowaniu głos zabrał sam
wójt. Podkreślił, że on o podwyżkę się nie upominał i był zadowolony ze swojej pensji, ale jeśli radni tak zdecydowali, to jest
im wdzięczny. – Dziękuję bardzo
i dołożę wszelkich starań, aby
jeszcze lepiej tutaj w gminie pracować – skomentował Paweł
Kwiatkowski.
kl

W 2018 roku na poziomie tegorocznym
utrzymane zostaną w gminie Domaniewice
stawki podatku rolnego, od nieruchomości
i środków transportowych. Spodziewać można
się za to podwyżki stawki za odbiór odpadów
komunalnych.
Przypomnijmy, że w zeszłym
roku, po trzech latach, postanowiono podnieść podatki i zwiększono je średnio o 5%. Na sesji
16 listopada przyjmowano projekt uchwały obniżający cenę za
kwintal żyta, stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego. Jak wiadomo, kwotę tę ustala się na podstawie średniej ceny
skupu żyta z 11 ostatnich kwartałów, którą podaje w komunikacie
prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Samorządy nie są jednak zobligowane do trzymania się
sugerowanych stawek i mogą je
obniżać, co zazwyczaj czynią.

Według tegorocznego komunikatu z GUS, cena za kwintal żyta
ustalona została na 52,49 zł. Wójt
Paweł Kwiatkowski zaproponował radnym obniżenie jej do 44
zł za kwintal, czyli do wysokości
obowiązującej w gminie w bieżącym roku. Przy takiej stawce rolnik zapłaci z hektara przeliczeniowego 110 zł. Radni przystali na tę
propozycję.
Choć jeszcze na tej sesji nie
były poddane pod głosowanie projekty uchwał ws. stawek podatku
od nieruchomości i środków transportowych, to wójt Kwiatkowski
już zapowiedział, że i ich wyso-

widywał, że i w Domaniewicach
raczej nie ma się co spodziewać
ofert na wcześniejszym poziomie.
Jak się okazało, wójt miał rację. W przetargu ofertę złożyła,
podobnie jak przed dwoma laty
(w ostatnim przetargu wybierano
firmę na 2 lata, teraz gmina szuka usługodawcy na rok – przyp.
red.), jedynie firma Tőnsmeier.
Zaproponowała ona za rok cenę
w wysokości 439.123,68 zł brutto (36.593,64 zł miesięcznie).
W porównaniu do dotychczasowej stawki, to podwyżka o około 16%. Dodajmy, że gmina była
przygotowana na podwyżkę
i przewidywała na ten cel w przetargu kwotę 420 tys. zł.
Jak powiedział nam wójt Paweł
Kwiatkowski, na razie urząd analizuje ofertę. Na dniach podjęta zostanie decyzja czy ofertę przyjąć,
czy przetarg unieważnić i spróbować poszukać tańszych propozycji
w drugim postępowaniu.
kl

kość będzie proponował na poziomie tegorocznym.
Drożej za śmieci?
Włodarz gminy przyznał też
jednak na sesji, że mieszkańcy będą musieli przygotować się
na podniesienie stawek za odbiór
śmieci. Biorąc pod uwagę tendencje, jaką widać w przetargach na
ten cel w gminach ościennych,
ceny proponowane przez firmy
wzrosły o 18-28% w porównaniu
z dotychczasowymi.
Podwyżki tłumaczone są m.in.
zwiększeniem ilości frakcji odpadów segregowanych (potrzeba
więc więcej worków i częstszych
zbiórek – przyp. red.) czy też podniesieniem opłat za przyjęcie odpadów do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krzyżanówku.
Sesja odbyła się przed otwarciem ofert w przetargu ogłoszonym przez gminę, ale wójt prze-

Kiernozia | ciekawy projekt szkolny w Kiernozi

Gmina Kiernozia

Przypomnieli jak smakuje lato

W piątek odbiór
folii rolniczych

Kiermasz odbywał się przez
około cztery godziny na dolnym,
dużym korytarzu szkoły. Rozpoczął się o godz. 12.00, żeby mogli wziąć w nim udział również
rodzice młodszych dzieci, którzy sami odbierają swoje pociechy ze szkoły. Gimnazjaliści wraz
z opiekunami udekorowali stoły,
na których eksponowali domowe, wykonane z pomocą rodziców przetwory oraz letnio-jesienne kompozycje i stroiki.
Podczas kiermaszu ciastem
– również przygotowanym przez
rodziców – częstowały uczennice
ubrane w stroje ludowe, w tle natomiast można było usłyszeć odtwarzaną z płyt muzykę ludową,
również w wykonaniu zespołu
„Kiernozianie”. – Proszę się częstować, u nas wszystko jest natureKlAMA

ralne i pyszne – zachęcały. Z zaproszenia skorzystali nie tylko
rodzice dzieci, które uczęszczają do szkoły, ale również i inni
mieszkańcy Kiernozi.
Szkołę odwiedzili też przedstawiciele Urzędu Gminy w Kiernozi, na miejscu spotkaliśmy m.in.
sekretarza gminy Jarosława Boguckiego oraz Mirosława Pawlinę
zajmującego się w gminie m.in.
gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a więc też szkołami.
– Super inicjatywa i bardzo dobre wykonanie – zachwalał Pawlina. Pod wrażeniem był też m.in.
Mariusz Znyk, nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. – Bardzo chętnie spróbuję, przypomnę sobie jesienią
smak lata – mówił.

MArcin KuchArSKi

Jak „smakuje lato” można było się przekonać
w środę, 15 listopada, w Szkole Podstawowej
w Kiernozi. Uczniowie klasy drugiej gimnazjalnej
wraz z rodzicami przygotowali kiermasz przetworów
i kompozycji jesiennych pod hasłem „Smaki lata”.
Była też degustacja przygotowanych przez rodziców
i dzieci ciast oraz niektórych przetworów.

Gimnazjaliści wraz z rodzicami najpierw przygotowali przetwory, a później kiermasz „smaków lata”.

Z inicjatywą zorganizowania kiermaszu wyszedł samorząd
uczniowski oraz grupa projektowa klasy II gimnazjalnej w ramach zajęć artystycznych i technicznych.
Przygotowany został pod okiem
dwóch nauczycielek: koordynatorki świetlicy szkolnej Barbary
Latoszewskiej oraz nauczycielki

plastyki i zajęć technicznych Beaty Łąpieś.
– Oczywiście w przygotowaniu przetworów naszym dzielnym uczniom pomagali rodzice,
ale ozdoby i stroiki przygotowywaliśmy głównie w ramach zajęć w szkole. Uczniowska inicjatywa spotkała się z bardzo dużym
zainteresowaniem – powiedziała

nam Barbara Latoszewska. Jeśli
uczniowie i rodzice będą w przyszłym roku zainteresowani podtrzymaniem inicjatywy, kiermasze mają szansę stać się imprezą
cykliczną.
mak
Zapraszamy do obejrzenia
krótkiej relacji filmowej z kiermaszu na www.lowiczanin.info

Akcja odbioru folii po sianokiszonkach, kiszonkach i niektórych
innych odpadów z tworzyw sztucznych odbędzie się na terenie gminy
Kiernozia w piątek, 24 listopada.
Odpady będą odbierane od 8.00
rano bezpośrednio z gospodarstw.
– Samochody będą jeździły po poszczególnych wsiach i, jeśli gdzieś
będą wystawione odpady, zabiorą je. O jakie odpady chodzi? Odbierane będą: folie po sianokiszonkach, kiszonkach, folie ogrodnicze
(w tym z truskawek, warzyw itd.),
worki po nawozach, worki big bag,
sznurek, odpady z twardych tworzyw sztucznych (skrzynki, opakowania po chemii gospodarczej,
banieczki nie zawierające substacji niebezpiecznych). NIE BĘDĄ
ODBIERANE tego dnia: inne odpady komunalne, opony i siatki.
Odpady powinny być posortowane, złożone w sposób umożliwiający załadunek (choć nie muszą być powiązane) i wystawione
przed posesję w miejscu widocznym z drogi. Można też umówić
się na indywidualny termin odbioru. – Wystarczy zadzwonić: 604642-264 albo zawiesić folię z sianokiszonki w widocznym miejscu
na płocie lub bramie – informuje
odbiorca odpadów.
opr. mak
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Gmina Żychlin | Społeczna Szkoła podstawowa w orątkach – jak sobie radzą

Uczeń i nauczyciel jak rodzina

dużo rozmawiamy,
a jak pojawia się jakiś
problem, choćby
rodzinny, staramy się
go rozwiązać i pomóc.

W tym roku Społeczna Szkoła w Orątkach
obchodzi jubileusz 15-lat istnienia.
Powstała w sytuacji, gdy w 2002 roku Rada Miejska
w Żychlinie podjęła decyzję o likwidacji szkoły
ze względów ekonomicznych.

doroTA GrąbcZewSKA

Stowarzyszenie nie pobiera od
rodziców żadnego czesnego. Placówka utrzymuje się z subwencji
oświatowej na ucznia przekazywanej za pośrednictwem gminy
oraz dotacji w wysokości 370 zł
miesięcznie na każdego przedszkolaka (to jest 75 proc. kosztów,
jakie gmina ponosi na przedszkolaki w Żychlinie). Nauczyciele

co wyróżnia szkołę
społeczną?
– rodzinna atmosfera
i indywidualne
podejście do każdego
ucznia, bliski kontakt
z rodzicami.

W SSP Orątki panuje rodzinna atmosfera. w czasie długiej przerwy nauczyciele w szkole pomagają
nakarmić najmłodsze dzieci.

doroTA GrąbcZewSKA

Ta decyzja wzbudziła protesty lokalnej społeczności. Wtedy szkołę zdecydowała się poprowadzić mieszkanka Agnieszka
Szałamacha. Gmina użyczyła
społecznej szkole budynek, ale
koszt wszystkich remontów spadł
na barki rodziców.
Pomimo wielu problemów,
szkoła funkcjonuje do dzisiaj, od
2005 roku prowadzi ją Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orątki i Okolic. Od 2015 roku prezesem stowarzyszenia jest Jan Krzysztoszek,
którego syn chodzi do szkoły. Pomimo tego, że 2 lata temu gmina
zmieniła trasę gminnych autobusów, co utrudnia dojazd dzieciom
do szkoły społecznej, placówka
cieszy się dużym zaufaniem lokalnej społeczności. W tym roku
dzieci jest jeszcze więcej niż rok
temu. W szkole podstawowej uczy
się 18 dzieci, zaś w przedszkolu
jest aż 25 maluchów.

Sylwia Sobierańska
dyrektor SSP Orątki

W klasie V Szkoły Społecznej w Orątkach uczy się pięcioro uczniów.
Klasa jest wyposażona w nowe meble, krzesła i stoliki.

reKlAMA

pracują za minimalne wynagrodzenie, są zatrudniani z kodeksu pracy. – Ponieważ mamy tylko
26 dni urlopu, czyli jeden miesiąc w wakacje, drugiego miesiąca wykonujemy prace remontowe w szkole i na rzecz środowiska
– mówi Sylwia Sobierańska, dyrektor SSP w Orątkach.
Co wyróżnia szkołę społeczną? – rodzinna atmosfera i indywidualne podejście do każdego
ucznia, bliski kontakt z rodzicami.
W szkole społecznej nie ma anonimowego ucznia. To sprawia, że
w szkole nie ma problemów wychowawczych z alkoholem i narkotykami, z chuligaństwem i brakiem kultury.
Sylwia Wójcik z Żychlina,
mama przedszkolaków, 6-letniej Mai i 4-letniego Alana, podkreśla, że do SSP Orątki przyszła dwa lata temu. – Szukałam
dobrego przedszkola dla moich
dzieci, by miały zapewnione bez-

pieczeństwo i wykwalifikowaną kadrę – mówi pani Sylwia.
– Przyszłam na Dni Otwarte w tej
szkole i od razu urzekła mnie rodzinna atmosfera i podejście nauczycieli do dzieci. To była najlepsza decyzja, której nie żałuję.
Nie wyobrażam sobie innego
przedszkola. Dojazdy z Żychlina
do Orątek nie stanowią problemu, bowiem w Orątkach jest więcej dzieci z Żychlina, Żabikowa,
a nawet z gminy Strzelce, więc
się organizujemy z dowozem do
szkoły. Uśmiech dzieci, gdy mają
iść do przedszkola, jak i uśmiech,
gdy wracają do domu i opowiadają, co robiły, potwierdzają, że
są pod świetną opieką.
Naszych uczniów traktujemy
jak nasze dzieci. Dużo rozmawiamy, a jak pojawia się jakiś problem, choćby rodzinny, staramy
się go rozwiązać i pomóc – mówi
Sylwia Sobierańska, dyrektor SSP
Orątki. – W szkole jesteśmy jak

w jednej, dużej rodzinie. Starsi
uczniowie opiekują się młodszymi kolegami. Uczą się pomocy
i odpowiedzialności.
Jak słyszymy od niektórych rodziców, którzy przenieśli swoje
dzieci do szkół publicznych w Żychlinie, myślą o ponownym przeniesieniu dzieci do Orątek. Dopiero teraz dostrzegają, że w dużych
szkołach trudniej jest o indywidualne podejście do ucznia z różnymi potrzebami.
Kacper Krzysztoszek, obecnie uczeń klasy VII, jest jedynym
uczniem w klasie. – To, że jestem sam w klasie, kompletnie mi
nie przeszkadza – mówi Kacper.
– Nauka z jednym nauczycielem
to prawie jak korepetycje. Każdy
materiał jest doskonale przećwiczony, a jak czegoś nie rozumiem,
to powtarzamy partię materiału do
skutku. Więcej uczę się w szkole,
co sprawia, że w domu mam więcej czasu dla siebie.

Na przestrzeni lat szkoła bardzo
się zmieniła, choć musi się utrzymać wyłącznie z subwencji oświatowej i dotacji do przedszkolaka.
W szkole pracuje 14 osób: 13
nauczycieli (z czego 2 na etatach)
oraz pani woźna Teresa Linard,
która 15 lat temu aktywnie protestowała w obronie szkoły.
We wszystkich klasach zamontowano nowe drzwi, w klasach są
nowe meble, stoliki i krzesła. Założona jest też nowa wykładzina.
We wszystkich klasach są nowe
białe tablice, tzw. suchościeralne,
na których pisze się za pomocą
specjalnych markerów. W klasach
i na korytarzu nowe oświetlenie.
Kilka lat temu wymieniono piec
centralnego ogrzewania. Dach
przed laty remontowali rodzice:
Roman Furman i Jan Linard. Latem dach był remontowany po raz
drugi przez Krzysztofa Cieślaka
i Grzegorza Szymczaka.
– Mamy do dyspozycji 4 stacjonarne komputery, 12 laptopów
oraz jedną tablicę interaktywną
– dodaje dyrektor szkoły. – Chcemy aplikować w ramach programu rządowego „Aktywna tablica”,
ale musimy mieć wkład własny
ok. 3.500 zł. Dlatego rodzice i nauczyciele podjęli działania, aby pozyskać sponsorów, by zgromadzić
odpowiednią ilość środków. Marzymy też o placu zabaw z prawdziwego zdarzenia i na to zadanie
też szukamy sponsorów.
Osoby, które chciałyby wesprzeć szkołę społeczną, mogą
kontaktować się z wiceprezesem
stowarzyszenia i nauczycielem
Małgorzatą Cieślak, tel. 605-223562.
Dorota Grąbczewska
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Punkt zapalny
Nieborów | prokuratura przygląda się podejrzanej transakcji

Dłużnik, komornik, handlarz - trzech
aktorów prawdziwego dramatu
– Nie mamy nic, zostaliśmy zlicytowani – mówi Grzegorz Kotuch z Nieborowa, mąż i ojciec nastoletniego syna. Nowy właściciel jego domu żąda,
aby ten dom, wybudowany przez siebie, Kotuch opuścił. Pan Grzegorz twierdzi, że rodzina została skrzywdzona, nieruchomość zlicytowano grubo
poniżej wartości, a postępowanie sądu i komornika, które do tego doprowadziły, budzą wątpliwości – nie tylko jego, ale i prokuratury.
toMasz
bartos
tomasz.bartos@lowiczanin.info

Pan Grzegorz otrzymał od ojca
w zachodniej części Nieborowa
nieruchomość o powierzchni 1,98
ha, stanowiącą jedną działkę, położoną w otwartym terenie, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej. Wspólnie z żoną postanowił
wybudować na części działki wymarzony dom. Pozostałą chciał
wykorzystywać rolniczo, a w przyszłości podzielić ją na mniejsze
działki i sprzedać.
Jak nam mówi, nie myślał wówczas, aby budować się za pieniądze ze sprzedaży działek, postanowił wziąć kredyt. – Gdybym mógł
cofnąć czas, wiele bym zmienił,
przede wszystkim nie brałbym kredytu na dom, podzieliłbym ojcowiznę, spieniężyłbym działki i za to
bym się stawiał – mówi dziś.
Ktoś ze znajomych doradził mu
aby wziął kredyt w SKOK-u. Był
wrzesień 2008 roku. Kredyt zaciągnięty w SKOK im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach opiewał
na 150 tys. zł (rata 1.325 zł z terminem spłaty – 2033 rok).
Jak twierdzi pan Grzegorz,
wszystko szło dobrze, do czasu,
gdy się rozchorował i miał przerwę w pracy, a więc nie osiągał też
dochodów. Był koniec roku 2010.
Mówi, że choroba trwała dwa miesiące. Po czym, jak twierdzi, zamiast wpłacić zaległe pieniądze,
zaczął ze SKOK-iem negocjować.
Jak wynika z rachunku bankowego, nie wpłacił 10 kolejnych
miesięcznych rat. 2 czerwca 2011
r. Sąd Rejonowy w Lublinie wydał
nakaz zapłaty całości długu, sprareKlAMA

wa trafiła do łowickiego komornika Marka Cichala. Od listopada
2011 roku pan Grzegorz zaczął ponownie wpłacać różne kwoty pieniędzy, ale te już przez 3 miesiące
szły na rozliczenie kosztów SKOK,
poniesionych
prawdopodobnie
na wyegzekwowanie ściągnięcia
długu, a nie na spłatę kredytu.
W 2012 komornik przeprowadził pierwszą, a niedługo później
drugą licytację nieruchomości. –
Licytacje te nie powiodły się, wierzyciel (czyli SKOK – przyp. red.)
miał prawo do jej przejęcia, ale
o to nie wystąpił – mówi Marek Cichal. O sprawie rozmawia
niechętnie, bo podkreśla, że jest
związany tajemnicą. Komentuje jednak: – Dłużnik porwał się
na budowę domu i przecenił swoje
możliwości finansowe.
Pieniądze w plecaku
Pan Grzegorz przez kilka miesięcy wpłacał, dwa-trzy razy
w miesiącu, mniejsze kwoty pieniędzy, a w listopadzie i grudniu
2012 roku, jak twierdzi, w plecaku
zaniósł do biura komornika i wpłacił w kasie większe kwoty: 50, 40
i 10 tys. zł. Łącznie 100 tys. zł – ma
na to dowody wpłaty z kasy komorniczej. – Łącznie do kasy komornika po pierwszej licytacji wpłaciłem
120 tys. zł ze 150 tysięcy zł długu
– twierdzi pan Grzegorz. – Pieniądze dali mi rodzice, z kredytów,
które wzięli. Ale komornik pobrał
od tych kwot prowizję, a nie był
do tego upoważniony, bowiem nie
wiązało się to z podjęciem przez
niego jakichkolwiek czynności, ja
po prostu przyniosłem pieniądze
do jego biura – podkreśla dłużnik,
przytaczając przepis prawa o tym
mówiący.

JaworowiCz zaJęła się sPrawą kotUChów
Sprawą Grzegorza Kotucha
zainteresowała się dziennikarka
elżbieta Jaworowicz. Temat
postępowania komorniczego i
zachowania się łowickiego Sądu
rejonowego na skargi, które
wpływały w związku
z licytacją nieruchomości,
znajdą się w jednym z odcinków
interwencyjnego programu
„Sprawa dla reportera”

emitowanego przez Telewizję
polską. pani elżbieta z ekipą
telewizyjną odwiedziła rodzinę
Kotuchów 18 października,
rozmawiała tam nie tylko
z rodziną, ale także z sąsiadami
i znajomymi, którzy byli
zszokowani sytuacją rodziny
i wyraźnie ją wspierali. emisja
programu zapowiadana jest
w najbliższych tygodniach. tb

Z tych wpłaconych pieniędzy
na konto wierzyciela wpłynęło
85,2 tys. zł, resztę pobrał komornik. – Według mnie moje zadłużenie powinno wówczas wynosić
tylko 30 tys. zł. Usłyszałem zresztą wtedy od komornika, że mogę
spać spokojnie, bo za takie pieniądze nikt nie będzie licytował nieruchomości z domem – wspomina
Grzegorz Kotuch. Uważa on, że
komornik mógł wyegzekwować

resztę pieniędzy zlecając podział
nieruchomości i jej sprzedaż na
poczet spłaty zadłużenia, ale tego
nie zrobił. Pan Grzegorz powołuje się przy tym na jeden z zapisów
prawa, który przewiduje przeprowadzenie czynności windykacyjnych przez komornika w sposób
jak najmniej uciążliwy dla osoby,
wobec której prowadzi czynności.
Komornik Marek Cichal odpowiada, że nie pamięta wpłaty

i dodaje, że to on podpowiadał,
aby pan Grzegorz dokonał podziału nieruchomości i sprzedawał mniejsze działki. Jak twierdzi,
on podziału i sprzedaży nie mógł
przeprowadzić. Daje przy tym do
zrozumienia, że windykacja długu wobec SKOK nie jest jedyną przez niego prowadzoną wobec pana Grzegorza. Wierzycieli
jest więcej i – zdaje się sugerować
– kwota uzyskana z licytacji majątku nie starczy na pokrycie innych zobowiązań.
W 2015 roku, na wniosek wierzyciela, komornik ponownie
wszczął procedurę licytacyjną. Jak
powiedział nam Grzegorz Kotuch,
wówczas dowiedział się, że jego
dług wobec SKOK nie wynosił już
30 tys. zł, ale aż... 180 tys. zł. Zobowiązanie rosło, mimo że – jak
twierdzi pan Grzegorz – wpłacał
różne kwoty pieniędzy. W jaki sposób osiągnął taką wysokość, dłużnik nie potrafił nam wyjaśnić.
kupiec zyskał
podwójnie:
na niskiej wycenie
i na jeszcze niższej
cenie wywoławczej
Pojawiły się kolejne problemy. Komornik w związku z licytacją zlecił wycenę nieruchomości. Biegły sądowy z Łowicza całą
nieruchomość – nowy, wykończony dom o pow. 142 m², wraz
z działką o pow. 1,98 ha (jej częścią jest wygrodzona powierzchnia 2,7 tys. m², na której stoi budynek) wycenił na... raptem 397 tys.
zł. W pierwszej licytacji komorniczej cena wywoławcza została
ustalona przez komornika na 3/4
tej kwoty – w tej nie wziął udziału
żaden oferent, przy drugiej została

ustalona na 2/3, czyli na 265 tys.
zł – i wówczas znalazł się kupiec.
Komornik Marek Cichal mówi,
że wycena nieruchomości nie
wzbudziła w nim zastrzeżeń. Jest
przekonany, że tak kształtowały się w tym czasie ceny nieruchomości w rejonie Nieborowa,
a wpływ na to miała zwiększająca się powierzchnia gruntów pod
zabudowę mieszkaniową na terenie miejscowości, co było skutkiem wprowadzanych przez Radę
Gminy zmian w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Sporo nowych działek pod zabudowę mieszkaniową
powstało także w bliskim sąsiedztwie posesji pana Grzegorza.
Cenę wywoławczą licytacji ustalił
na poziomie, na który pozwalają
mu przepisy.
Grzegorz Kotuch z kolei twierdzi, że niemal do ostatniej chwili
nie był świadomy co ma być licytowane. Dlaczego? Cena była
niska, sądził, że chodzi o grunty
rolne, które można było zamienić na działki budowlane. Co więcej, twierdzi, że nie otrzymał od
komornika pełnego zestawu dokumentów, a wśród nich operatu szacunkowego, w którym wyszczególniony jest spis majątku
objętego wyceną na potrzebę licytacji. Choć więc miał czas na odwołanie się od wyceny nieruchomości – tego nie zrobił. Komornik
Marek Cichal, uważa to jednak za
nie możliwe.
W czasie licytacji pan Grzegorz złożył wniosek o wyłączenie
z udziału w licytacji nadzorującej ją sędzi. Uzasadnił to tym,
że w jego ocenie faworyzuje ona
nabywcę licytacyjnego i nie jest
obiektywna. Zarządzono prze-
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powiedział „tylko
z wami mam problem”.
Znaczy, że inni,
którzy stracili majątki
w podobny do nas
sposób, są bardziej
potulni.
rwę, w czasie której sędzia złożyła oświadczenie, że nie występuje
żadna okoliczność, która powodowałaby jej wyłączenie. Po przerwie Sąd Rejonowy w Łowiczu
oddalił skargę dłużnika.
Licytacja doszła do skutku. Za
cenę wywołania, czyli 265 tys. zł,
nieruchomość kupił Grzegorz D.
z Sochaczewa. Grzegorz Kotuch
złożył zażalenie na postanowienie
łowickiego sądu o wykluczeniu
sędzi z rozprawy do Sądu Okręgowego w Łodzi, zostało ono jednak
oddalone.
Pisał pisma, także do sądu łowickiego, poruszając kwestię nieprawidłowości związanych z wyceną nieruchomości. Jak twierdzi
– bezskutecznie. – To, że wycena była nieprawidłowa, jest moim
zdaniem widać z daleka, ale wyczułem, że w sądzie łowickim niczego już nie zdziałam, to było jak
bicie głową w ścianę. Poradzono mi prokuraturę i w tym przypadku był to dobry adres, dziś już
mam dowód, że biegły pracujący
dla komornika faktycznie zaniżył
wartość nieruchomości – twierdzi
Kotuch.
Ponowna wycena
Prokurator Jakub Młoczak
z Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, który zajął się sprawą, istotnie zlecił ponowną wycenę wartości nieruchomości na czas, gdy
sporządzona została wycena zlecona przez komornika. Pierwszy
rzeczoznawca z Łowicza, do którego się zwrócił miał odmówić,
mówiąc, że nie podejmie się tego,
bo nie podoba mu się ta sprawa.
Drugi, spoza Łowicza, wykonał
jednak swoją pracę i wykazał,
iż pierwsza wycena została zaniżona o 50%. Badana wartość nieruchomości pana Grzegorza wzrosła z 397 tys. zł na
590 tys. zł. Co ważne, biegły wykazał, że w czasie wykonywania
pierwszej wyceny istniała możliwość podziału nieruchomości,
biegły komornika natomiast zapisał, że takiej możliwości nie ma,
nie ma więc i możliwości sprzedaży jej części.
reKlAMA
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Skąd taka różnica w wycenach? Z dokumentów, do których
mogliśmy zajrzeć, wynika, że biegły powołany przez komornika
porównał wartości trzech różnych
nieruchomości położonych poza
Nieborowem, o niewielkiej powierzchni 723, 581 i 608 m², zabudowanych domami z lat 70-tych
i 80-tych ubiegłego wieku, będącymi w złym stanie technicznym.
Biegły powołany przez prokuraturę porównywał natomiast wartości
nieruchomości, które pod względem powierzchni działek, jak
i domów oraz czasu ich powstania,
odpowiadała nieruchomości rodziny Kotuchów. Oprócz tego porównywanie nieruchomości znajdowały się w Nieborowie, a ceny działek
w Nieborowie są wyższe.
Śledztwo przejęła
Prokuratura okręgowa
Prokurator Jakub Młoczak
w rozmowie z nami powiedział,
że kwestia wyceny nieruchomości
to tylko jeden z elementów prowadzonego postępowania przygotowawczego, w którym sprawdzane
jest podejrzenie popełnienia nieprawidłowości przy postępowaniu
komorniczym.
Decyzja o powołaniu biegłego
była jedną, ale też nie pierwszą,
z podjętych czynności. Stwierdzona różnica w wycenie nieruchomości przekonała go o zasadności prowadzonego postępowania,
różnica ta jest znaczna. – Różnice kilkuprocentowe mogą się
zdarzyć, to kwestie np. związane
z przyjętą metodyką wyceny, ale
różnica wynosząca 50% wzbudza
już niepokój – uważa. Prokurator
nie chce na tym etapie zdradzać
szczegółów prowadzonego śledztwa. Jako że dotyczy ono działania łowickiego sądu i komornika
– trafiło do Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
– Sąd w Łowiczu nie zrobił nic,
aby rozwiać wątpliwości, które
budzi ta sprawa, jestem wdzięczny prokuratorowi, że tyle zrobił
– ocenia Kotuch.
Pod koniec sierpnia prokurator wystąpił także do Sądu Rejonowego w Łowiczu z wnioskiem
o zawieszenie postępowania egzekucyjnego wobec Grzegorz Kotucha, objęcie nieruchomości zakazem sprzedaży i odnotowaniem
tego w księdze wieczystej w formie ostrzeżenia dla ewentualnego
nabywcy. Prokurator uzasadnił to
ustaleniem, iż wartość nieruchomości została znacząco zaniżona
przy wycenie przez biegłego, „co
niewątpliwie wpłynęło na wartość ceny wywoławczej, tym samym mogło to wyrządzić szkodę
dłużnikowi, co spowodowało na-

ruszenie przepisów o licytacji...
ewentualne rozporządzanie nieruchomości może spowodować
nieodwracalne skutki dla dłużnika” – cytat z uzasadnienia. Sąd
Rejonowy w Łowiczu 27 września tego roku wydał postanowienie, w którym ten wniosek oddalił
– ale na to postanowienie dłużnicy
złożyli już zażalenie. Warto jednak zaznaczyć, że Sąd uznał, iż
roszczenie „nie jest wiarygodne,
w stopniu wystarczającym dla
udzielenia zabezpieczenia” – ale
dodał: „co nie wyklucza odmiennej oceny po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w całości po wszczęciu postępowania
o zwrot nieruchomości”
a interes
nowego właściciela
już się kręci
Rodzina nadal mieszka w zlicytowanym domu. Z okien obserwują co dzieje się na ich/nie
ich ziemi, za ogrodzeniem domu
– właściciel dokonał podziału gruntu, który był wykorzystywany rolniczo, na 11 działek budowlanych o średniej powierzchni
wynoszącej 1,3 tys. m². Zabronił
w tym roku ojcu pana Grzegorza
wstępu na pole, gdzie rosło zboże, aby je ściąć. Działki mają być
sprzedawane po około 50 tys. zł,
ale ich wartość po wybudowaniu
przyłączy energetycznych – co
obecnie ma miejsce i doprowadzeniu wody z sieci wodociągowej, jeszcze wzrośnie.

To, że wycena była
nieprawidłowa,
jest moim zdaniem
widać z daleka,
ale wyczułem,
że w sądzie łowickim
niczego już nie
zdziałam, to było jak
bicie głową w ścianę.
– W okolicy uzbrojone działki
są sprzedawane nawet po 100 zł za
m². Ile straciłem? – pyta pan Grzegorz i kontynuuje: – Właściciel
w rozmowie ze mną powiedział
bez ogródek, że zarobi na nas
przynajmniej milion i dał do zrozumienia, że nie podoba mu się,
że próbujemy walczyć. Powiedział: „tylko z wami mam problem”. Znaczy, że inni, którzy
stracili majątki w podobny do nas
sposób, są bardziej potulni.
Jak opowiada Grzegorz Kotuch, nowy właściciel chciał, aby
rodzina wyprowadziła się z domu,
w przeciwnym razie naliczy im
czynsz w wysokości 2 tys. zł. Pojawił się też z inną propozycją, że
sprzeda mu jego dom i grunt pod
nim za 420 tys. zł (całość z terenem pod działki kupił na licytacji za 265 tys. zł). – W pierwszej

chwili chciałem kupić, tylko za
co? Zresztą uważam, że zostaliśmy skrzywdzeni – opowiada nam,
niemal przez łzy, pan Grzegorz.
Obecnie nad rodziną ciąży tytuł
egzekucyjny, któremu nadana została przez Sąd Rejonowy w Łowiczu klauzula wykonalności. – Co
zatrważające, wnioskujący o nią
nie jest właścicielem nieruchomości, bo osoba, która wygrała przetarg, przeniosła na długo przed tym
prawa własności na inną osobę,
o tym samym nazwisku. Ani komornik, ani też sąd w Łowiczu
tego nie zauważyli, tak naprawdę
jest on – według mnie – nieprawomocny – rzuca pan Grzegorz.
ostrzeżenie?
W całej tej historii pojawia się
jeszcze jedno zdarzenie, które
mrozi krew w żyłach pana Kotucha – w tym roku do domu zapukała policja. Nikogo nie było,
dotarła więc do rodziców, ci zadzwonili do pana Grzegorza.
– Myślałem, że chodzi o eksmisję, udałem się na komendę
w Łowiczu, tam po chwili zostałem wprowadzony do radiowozu
i zawieziony do domu. Oznajmiono mi, że wpłynęło zawiadomienie, że kupuję i mam w domu
narkotyki. Dokonano przeszukania, nic nie znaleziono – opowiada. Wiąże więc tę sprawę z licytacją, eksmisją i walką o swoją
własność. – Ktoś chciał mnie w
ten sposób zdyskredytować, wpłynąć na moją opinię, aby mieć ar-

gument, że policja robi mi przeszukanie w domu, może posadzić
w areszcie, jako handlarza narkotyków, co pewnie by się stało,
gdyby ktoś podrzucił mi narkotyki
do np. na podwórko i policja by to
znalazła – mówi. – Ale ja, ani nikt
z mojej rodziny, nie miał nigdy nic
wspólnego z narkotykami. Może
było to też ostrzeżenie, żebym
przestał walczyć? Myślę, że ktoś,
kto ma w tym wszystkim interes,
zaczął się denerwować, że moja
walka zaczyna przynosić efekt.
W swoich pismach do prokuratury Grzegorz nie kryje żądań, aby
zbadano, czy pomiędzy nabywcą
nieruchomości, komornikiem i sędziną nie ma jakichś związków.
W rozmowie z nami mówi, że dla
niego sprawa śmierdzi.
Prokurator Jakub Młoczak
przyznaje, że cała sprawa nie jest
prosta i nie będzie taka ani dla organów wymiaru sprawiedliwości,
ani dla Grzegorza Kotucha. Jeżeli w ramach prowadzonego przez
niego postępowania przygotowawczego zostaną postawione komuś zarzuty i ostatecznie wykazana zostanie komuś wina i zapadnie
prawomocny wyrok, będzie to dla
Grzegorza Kotucha podstawą do
prowadzenia postępowania cywilnego o zwrot nieruchomości.
Ale ile to potrwa? Można się domyślać, że w polskich realiach,
lata. A w tym czasie zadłużenie
Kotucha nadal rośnie, bo wszczęta przezeń „awantura” zamroziła
spłaty na rzecz wierzyciela. 
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Aktualności
Za, a nawet przeciw
Trudno w tych dniach uciec od
polityki. Którąkolwiek stację telewizyjną się nastawi – wszędzie
odniesienia do wpisu Donalda
Tuska na Twitterze i do rezolucji
Unii skierowanej przeciwko Polsce. Tak, przeciwko Polsce, a nie,
jak twierdzą politycy PO i tzw.
Nowoczesnej, przeciwko polskiemu rządowi. Bo rząd – jak zwykł
mawiać jeszcze Jerzy Urban – sam
się wyżywi, choć akurat ten rząd,
i to trzeba przyznać, zadbał o najbiedniejszych ludzi jak żaden inny
dotąd.
Na temat zachowań totalnej opozycji powiedziano już
tak wiele, że praktycznie nie ma
co dodawać. Dołączam do tych,
którzy stwierdzili, że sześcioro europosłów Platformy Obywatelskiej, którzy głosowali za przyjęciem rezolucji potępiającej Polskę,
okryło się wyjątkową hańbą. I że
równie haniebne było szkalujące
naszą Ojczyznę wystąpienie Janusza Lewandowskiego. Faceta,
który dwadzieścia parę lat temu
wyprzedawał (i to jakoś niedrogo) nasz majątek narodowy. Najlepiej prosperujące i najbardziej
nowoczesne firmy, które zbudowano jeszcze w PRL-u, głównie
w czasach Gierka, za nasze wspólne pieniądze. Fakt, że często z kredytów, które przecież wszyscy musieliśmy spłacać.
Jak można było się spodziewać,
niemal prosto z lotniska do studia TVN pognali właśnie Lewandowski oraz jedna z owej szóstki
– Róża von Thun und Hohenstein. Ciepło przyjęci w TVN-ie
twierdzili, że kierowali się wyreKlAMA

łącznie dobrem Polski i oczywiście patriotyzmem. Wyjątkowy
fałsz, cynizm i obłuda. I, co trudno zrozumieć, niektórzy w to wierzą. Przez lata tak obrzydzano
im „Kaczora”, a wcześniej dwóch
„Kaczorów”, że ich umysły wchłonęły tę „wiedzę”, traktując ją jako
prawdę objawioną.
Jeszcze dalej w bredniach i inwektywach pod adresem rządzących posuwał się w niedzielnym
programie niejaki Marcin Kierwiński. Ten młody, ale wyjątkowo
bezczelny i arogancki poseł PO,
twierdził wprost, że obecnie rządzącym bliżej do Białorusi i Rosji niż do Unii Europejskiej. Gdyby był w tym choć cień prawdy, to
w jakim celu polskie władze zabiegały tak usilnie o obecność wojsk
amerykańskich w Polsce, zaś Amerykanie będą nam, jako pierwszym, sprzedawać najnowszą wersję systemu przeciwrakietowego
„Patriot”? Ten bełkot kupy się nie
trzyma. A nikt w ostatnich latach
nie był tak blisko Rosji jak jego idol
– Donald Tusk. Choćby po katastrofie smoleńskiej (przed też).
W rezolucji skierowanej przeciw Polsce znalazły się tak kuriozalne żądania jak wprowadzenie
bezpłatnych środków antykoncepcyjnych czy udostępnienie pigułki
„dzień po”. Abstrahując od moralnej wymowy i absurdu lewacko-liberalnych ugrupowań dominujących teraz w Unii Europejskiej,
to cel takich żądań jest oczywisty. Polska ma się skurczyć do
25-30 milionów obywateli. Najlepiej słabo myślących. Co to
oznacza dla przyszłości naro-

du – nie trzeba tłumaczyć. Miał
zapewne rację poseł ugrupowania Kukiz’15, dyplomata i adwokat, Grzegorz Długi, twierdząc,
że treść rezolucji wskazuje na to,
iż pisana była (o zgrozo!) w Polsce. Niczym Konstytucja 1952 r.
w Moskwie.
W tym brukselskim kotle czarownic zachowawczo, żeby nie powiedzieć tchórzliwie, zachowała
się w moim przekonaniu czwórka europosłów PSL-u, których tłumaczył w telewizyjnym studiu łowicki poseł Paweł Bejda. Jarosław
Kalinowski i trzej pozostali po prostu wyjęli karty do głosowania nie
biorąc w ten sposób w nim udziału. Umyli ręce, jak Piłat. Byli za,
a nawet przeciw. Jak klasyk tej
„złotej” myśli Lech Wałęsa. I trudno w tym miejscu nie przypomnieć
wersetów z tak niedawno publicznie czytanego, w Łowiczu także
przez działaczy PSL-u, „Wesela”
Wyspiańskiego. Fragment słynnego dramatu, w którym Dziennikarz przemawia do Czepca tymi
oto słowy: „Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna”. Zaś
na końcu wers ostatni, którego teraz nie będę przytaczał. Kto czytał, ten wie. Nasz dzielny łowicki
poseł stwierdził, że owa rezolucja
to efekt wojny PiS-u z PO, z czym
po części trudno się nie zgodzić.
Gdyby rządził PSL, na pewno byłoby lepiej. Przynajmniej działaczom tego ugrupowania, ich rodzinom i znajomym. Ale wszystkim
naraz dogodzić się przecież nie da.
Prawda? A jakie mielibyśmy uszanowanie w Europie! 

Łowicz | ruszyła Szlachetna paczka

Darczyńcy mogą już wybierać rodziny
Na stronie internetowej
akcji Szlachetna Paczka,
od soboty 18 listopada
jest lista rodzin
z Łowicza i okolicy, które
czekają na darczyńców
deklarujących,
że pomogą spełnić
ich potrzeby.
To jakby lista ludzkich nieszczęść, każda historia jest inna,
a wszystkie przejmujące.
Karolina Antoniak z Łowicza,
koordynatorka akcji na naszym
terenie, powiedziała nam, że do
końca tygodnia lista rodzin zostanie uzupełniona, ostatecznie znajdzie się tam ich około 60. W ostatnich dniach 20 wolontariuszy,
w większości nowych w porównaniu z poprzednimi czterema edycjami akcji w Łowiczu, spotykało
się z nimi, aby rozpoznać ich sytuację i potrzeby. Wynik tych spotkań
to opis każdej rodziny zamieszczony na stronie internetowej.
– Śledzę te opisy i widzę, że
ubyło w porównaniu z latami minionymi rodzin wielodzietnych,
to pewnie zasługa programu 500
plus, ale przeraża mnie ilość przypadków, gdy w rodzinie zachorował ktoś, często dziecko, na nowotwór, wiele jest przypadków
chorób genetycznych i niepełnosprawności. Okazuje się, że konieczność udźwignięcia kosztów
leczenia i pogodzenia tego z zapewnieniem rodzinie normalnej
egzystencji w tych przypadkach
jest nie do wykonania – mówi
Karolina. Problemy te stają się
jeszcze większe, gdy nagle trzeba wydać pieniądze na drogi, ale
niezbędny w domu sprzęt, jak np.

KArolinA AnToniAK

KRÓtKO I NA tEmAt | FelieTon nieZAleżny
KrZySZToF MiKlAS

Pamiątkowe zdjęcie części tegorocznej ekipy Szlachetnej paczki.

na lodówkę czy pralkę. Historie te
przeplatane są innymi. Można pomóc np. samotnym matkom, które
musiały odejść od swoich partnerów, którzy nadużywali alkoholu i chcą wychować swoje dzieci
w normalnych warunkach. Są też
samotni, starsi seniorzy, którzy
nie są w stanie pokryć wszystkich
wydatków ze swej emerytury lub
renty.
Czytając przypadki rodzin z listy opublikowanej na stronie Szlachetnej Paczki trudno uwierzyć,
że aż tyle nieszczęść może być
w najbliższym sąsiedztwie. Trudno też nie pomyśleć o tym, aby pomóc, a od tego już tylko krok do
„szlachetnej decyzji”.
Karolina Atoniak powiedziała nam, że pierwsi darczyńcy wybrali swoje rodziny na naszym terenie kilkanaście minut po godz.
7.00 w sobotę, 18 listopada, gdy
udostępniono listę rodzin objętych
pomocą na stronie internetowej
Szlachetnej Paczki. – To głównie
weterani akcji, którzy co roku biorą w niej udział i którzy, jak można sądzić, w sobotę rano siedzieli
przy komputerach i czekali na li-

stę – powiedziała nam Kalina Antoniak. W poniedziałek było już
zarejestrowanych 12 darczyńców.
Darczyńcą w Szlachetnej Paczce może zostać zarówno osoba indywidualna, firma, urząd, stowarzyszenia, jak i grupa znajomych.
Ważne, aby dobrze zapoznać się
z listą potrzeb, aby właściwie ocenić swoje możliwości co do pomocy. Aby trafić na listę rodzin
wystarczy wejść na stronę www.
szlachetnapaczka.pl, wybrać zakładkę w „wybierz rodzinę”, po
czym wybrać z listy województwo łódzkie, a następnie powiat
łowicki.
Tegoroczny finał akcji odbędzie
się w weekend 9-10 grudnia. Magazyn, do którego darczyńcy będą
tego dnia dostarczać dary, będzie
mieścił się w sali gimnastycznej
ZSP nr 3 przy ul. Powstańców.
Darczyńcy, jeśli zgodę wyrazi na
to rodzina, będą mogli pojechać
z darami i przekazać je osobiście
wybranej rodzinie. Transportem
darów zajmie się najprawdopodobniej OSP w Łowiczu, ZUK
oraz jeden z prywatnych przewoźników.
tb
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MArcin KuchArSKi

Łowicz | urzędnicy nie wiedzą, kiedy nowy cepiK będzie działał poprawnie

W okolicach Karsznic w gminie Chąśno ruch odbywał się wahadłowo.

Łowicz – Kiernozia | remonty dróg

Frezowali ubytki i uzupełniali
masą na gorąco
Całkowity koszt tzw. remontów
cząstkowych na drogach administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich Łowicz wynosi w tym
roku 390 tys. zł. W ubiegłym tygodniu roboty były prowadzone na
drodze wojewódzkiej nr 584 prowadzącej z Łowicza w kierunku
Kiernozi i dalej – do Sannik.
Prace były prowadzone odcinkami. Raz po jednej, raz po drugiej stronie drogi. Ruch odbywał
się wtedy wahadłowo. Sterowany

był sygnalizacją świetlną ustawianą przez wykonawcę robót.
– Ubytki były uzupełniane
masą na gorąco po wcześniejszym
sfrezowaniu fragmentów drogi
– powiedział nam rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Marcin Nowicki.
W środę, 15 listopada, frezowana była nawierzchnia w okolicach
Karsznic w gminie Chąśno, kilka dni wcześniej w okolicach
Czerniewa i Kiernozi. mak

Łowicz | punkt interwencji Kryzysowej

Można skorzystać
z pomocy specjalistów
Do 30 listopada w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Łowiczu realizowany jest projekt
„Skuteczna po-moc”, w ramach
którego osoby doświadczające poważnych kryzysów w życiu rodzinnym mogą bezpłatnie skorzystać
z pomocy specjalistów.
Oferowane są porady, możliwość porozmawiania o kłopotach,
wsparcie, pomoc w kontaktach
z policją, prokuraturą i sądami, informacje o instytucjach i organizacjach świadczących pomoc.

Wyznaczono następujące dyżury: psychoterapeuty – w poniedziałek, w godz. 12.00-15.00,
psychologa – we wtorek, w godz.
16.15-19.15, pracownika socjalnego – we wtorek, w godz. 16.1519.15 i dyżur pracownika punktu
– w środę w godz. 16.30-19.30.
Zapisy telefoniczne trwają od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod nr tel. (46)
837 03 44. Pod tym samym numerem Punkt Interwencji Kryzysowej udziela pomocy również po
zakończeniu projektu.
aa

Kłopoty z rejestracją
pojazdów
– Jeśli macie zamiar cokolwiek zarejestrować,
przerejestrować lub wyrejestrować w łowickim Wydziale
Komunikacji... lepiej najpierw zadzwońcie! Prawie
wszystkich odsyłają z kwitkiem. Najgorsze jest to,
że nawet sami urzędnicy nie wiedzą kiedy nowy CEPIK
będzie działał poprawnie... – alarmują nasi czytelnicy.
Problemy wynikają z nie do
końca sprawnie działającego w całej Polsce systemu CEPIK 2.0. Nie
ominęły też łowickiego starostwa.
– Aktualnie system jest w fazie
stabilizacji – czytamy na stronie
Centralnej Ewidencji Pojazdów.
Związane jest to z tym, że od
13 listopada stacje kontroli pojazdów pracują na nowych zasadach.
Nowe przepisy mają wyeliminować niesprawne samochody z ruchu oraz praktykę „przymykania
oka” na usterki w pojazdach. Program do obsługi nowego systemu nazywa się CEPIK 2.0. Mimo
licznych testów działa wadliwie.
Na stacjach kontroli diagności
nie mają większych problemów
z wprowadzaniem danych. – Trwa
to może trochę dłużej, ale jakoś
idzie. Przegląd, łącznie z wprowadzeniem danych, trwa do pół
godziny – dowiedzieliśmy się np.
na stacji kontroli pojazdów Polskiego Związku Motorowego
przy ul. Nadbzurzańskiej.

i tak klikamy
po 50 razy,
nie wiedząc czy będzie
tego efekt, czy nie.

– U nas chodzi to w miarę normalnie, nie zauważyliśmy problemów, ale nie robimy bardzo dużej
ilości przeglądów, maksymalnie
10 dziennie – dowiedzieliśmy się
w stacji diagnostycznej Stefana
Wiernickiego przy skrzyżowaniu
ul. Poznańskiej z Płocką.
Znacznie gorzej jest jednak
w wydziałach komunikacji w całej Polsce – również tym przy
ul. Stanisławskiego w Łowiczu.
– Normalnie w ciągu tygodnia wydajemy około 250 czasowych dowodów rejestracyjnych. W ubiegłym tygodniu udało nam się
wydać około 130 – powiedziała nam Krystyna Wojciechowska,
szefowa łowickiego wydziału komunikacji. – Najgorsze jest to, że
jak już się dodzwonimy na dedykowaną infolinię CEPIK-u, to słyszymy: „Pani klika, może przejdzie”...
i tak klikamy po 50 razy, nie wiedząc czy będzie tego efekt, czy nie.
Urzędniczka mówi wprost, że
jeśli ktoś może poczekać, to niech
zaplanuje sobie wizytę w wydziale w przyszłym tygodniu. – Kiedyś przecież system musi zacząć
dobrze działać... – mówi.
Ponadto urzędnicy zachęcają,
by umawiać wizyty telefonicznie
pod numerem: 46 830-33-47.
Według urzędników z Łowicza
większy problem występuje przy
rejestrowaniu samochodów sprowadzonych z zagranicy. – Pojaz-

baDanie Płatne „z Góry”
System cepiK 2.0 zmienia
sposób płatności za badanie
techniczne samochodu.
Teraz za kontrolę pojazdu
płacimy z góry. Samochód jest
rejestrowany w systemie jeszcze
zanim rozpocznie się badanie
na ścieżce diagnostycznej,
a kolejne dane do systemu
wprowadzane są w trybie
on-line. Jeśli samochód nie
przejdzie testu, pieniądze za
badanie nie są zwracane,
a usterka musi zostać wpisana
do systemu. do tej pory było tak,
że jeśli pracownik stacji znalazł
w pojeździe usterki i odmówił
wstawienia pieczątki do dowodu
rejestracyjnego, to stacja nie
otrzymywała wynagrodzenia za
usługę. rozwiązanie takie ma

zachęcić do przeprowadzenia
napraw jeszcze przed wizytą
w stacji kontroli pojazdów oraz
ograniczyć „turystykę badań
technicznych”. nie ma bowiem
możliwości, aby na innej
stacji samochód pozytywnie
przeszedł przegląd, jeśli nie
została naprawiona usterka
wpisana do systemu.
– do tej pory było tak, że tylko
około 20% kierowców wracało
na ponowny przegląd po
tym, jak nie uzyskało u nas
pieczątki. czy szukali innych
stacji diagnostycznych, tego nie
wiem. Jak system „dotrze się”,
to wyjdzie wszystkim na dobre
i będzie bezpieczniej na
drogach – usłyszeliśmy
w łowickim pZM-ocie. mak

dy kupione w Polsce i przerejestrowywane częściej przez system
„przechodzą”, ale to też jest loteria. Raz przejdzie, a raz nie i kompletnie nie wiemy od czego to zależy – mówi o nowym systemie,
na którym przyszło im pracować.
Zdarza się, że system nie przyjmuje danych już na początku
procesu, ale zdarza się również,
że zatrzymuje proces rejestracji
w końcowej jego fazie czy też
podczas wprowadzania numeru
PESEL właściciela pojazdu. Na tę

chwilę nie wiadomo dlaczego tak
się dzieje.
– Jak się uda, to robimy, a jak
nie, to niestety odsyłamy klienta
z kwitkiem. To dla nas też jest
stres, bo nie każdy klient rozumie
sytuację. Przyszedł załatwić sprawę i nie obchodzi go, że coś nie
działa – powiedziała nam Krystyna Wojciechowska. Kiedy sytuacja wróci do normy? – Niestety
tego nie wiemy, sami chcielibyśmy, żeby jak najszybciej – usłyszeliśmy w starostwie.
mak

reKlAMA

reKlAMA

Szybkie
sprawdzone
rozwiązania
pożyczkowe.
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ul. Krakowska 18, tel. 46 895 18 59
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Grupa taneczna z gracją zaprezentowała rumbę, cha-chę i walca
angielskiego.

Publiczność była zachwycona występem duetu akordeonowego Zofii
rżewskiej i jej nauczyciela Jerzego Jasiaka.
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Listy gratulacyjne odbierają najbardziej aktywne osoby w ŁuTw.

Szkiełka | 10-lecie Łowickiego uniwersytetu Trzeciego wieku

ciemnianych okularach energicznie tańczyły w układzie choreograficznym do muzyki Pitbulla.
– Możemy się wspaniale poruszać, ładnie chodzić, nie myśleć
o chorobach i starości. Z przyjemnością chodzimy na zajęcia
taneczne, gimnastyczne i aerobik
w basenie. Mamy bardzo dużo zajęć ruchowych, dlatego jesteśmy
takie energiczne. My się tym bawimy – mówiły o zaletach uczestnictwa w sekcjach ruchowych Jolanta Kliszko i Zofia Guzek.
Równie podobał się publiczności występ grupy tanecznej, która
zaprezentowała rumbę, cha-chę
i walca angielskiego.

Od dekady wspólnie się uczą,
bawią i integrują
Członkowie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, w towarzystwie przedstawicieli władz
miasta oraz powiatu, wykładowców, instruktorów
i przyjaciół, świętowali w czwartek (16 listopada)
w restauracji Szkiełka w Łowiczu, jubileusz
10-lecia istnienia.

wystawiony w sobotę, 9 grudnia,
w klubie Pracownia przy ŁOK.

Bożena Wójt wręczyła osobom
zasłużonym dla ŁuTw obrazy
namalowane przez studentów.

reKlAMA

Sekcja gimnastyczna w układzie choreograficznym do muzyki pitbulla.

Jolanta Kliszko z uśmiechem
odebrała list gratulacyjny
za aktywną działalność w ŁuTw.

dając prezentacje artystyczne
w wykonaniu członków ŁUTW.
Publiczność zachwycił występ
sekcji gimnastycznej pod kierownictwem Moniki Śmiałek. Panie
w czarnych garniturach i przy-

taniec daje energię
O tym, że tak jest naprawdę,
goście mogli przekonać się oglą-

Anna Burakowska,
prezes ŁuTw w latach
2008-2011.

reKlAMA
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sprawność fizyczną i intelektualną
– przekonywała prezes.
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Imprezę z udziałem około 200 gości poprowadzili w duecie prezes ŁUTW Bożena Wójt
i pracownik ŁOK Mateusz Rudak. Była to piękna i wesoła uroczystość, podczas której członkowie uniwersytetu udowodnili, że
wspólnie nie tylko się uczą, ale
też dobrze się bawią i razem dbają
o tężyznę fizyczną i umysłową. Pokazały to w swoich prezentacjach
sekcje, m.in. taneczna, gimnastyczna i językowa.
Okolicznościowy wiersz pt.
„Nasz Uniwersytet” napisała i zaprezentowała z okazji 10-lecia
Hanna Brejnak, wykładowca, założycielka koła teatralnego i poetka.
Już teraz zaprosiła na kolejny spektakl grupy „Próba”, który zostanie

AGnieSZKA AnToSiewicZ

Ponad 230 członków
– Co czuje osoba, która 9 lat
swojego życia poświęciła uniwersytetowi? – zapytał współprowadzącą Mateusz Rudak.
– Myślę, że radość, satysfakcję
i wdzięczność. Radość, że było mi
dane współtworzyć projekt, który
spełnia oczekiwania ponad 230
osób (tylu jest członków ŁUTW
– przyp. red.) w wieku 50+ z naszego miasta, powiatu i okolic
– mówiła ze wzruszeniem Bożena
Wójt. Nadmieniła jednocześnie,
że w obliczu tak wielkich rocznic, jak 860 lat Łowicza – 10 lat
uniwersytetu wydaje się małym
wydarzeniem. Ale tylko do momentu, gdy nie uświadomimy sobie, jak ważną rolę spełnia w naszym mieście. – Ludzie nabywają
nowe umiejętności, utrzymują

agnieszka.antosiewicz@lowiczanin.info
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urszula Strumiłowska
prezentuje scenkę w języku
angielskim.

historia spełnionych
marzeń
Publiczność bardzo dobrze
przyjęła występ duetu akordeonowego Zofii Rżewskiej i jej nauczyciela Jerzego Jasiaka. Członkini klubu rozpoczęła naukę gry
na instrumencie od podstaw po
przejściu na emeryturę, ledwie
trzy lata temu. Jak opowiedziała nam, marzyła o tym od dzieciństwa. Przyznała, że pochodzi
z dość muzykalnej rodziny: jej tata
ładnie śpiewał, zaś ona, podobnie jak brat, grała na organkach,
a dodatkowo jeszcze na mandolinie. Mieszkała w biednej wsi na
Mazowszu, a jej rodziny nie było
stać, by posłać ją na lekcje gry
na akordeonie. Przez 10 lat Zofia
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to nie są rozmowy
w kapeluszach
Koleżanki Maria Boguszewska
i Urszula Strumiłowska zaprezentowały zabawną scenkę w języku
angielskim pt. „Rozmowa telefoniczna”, dotyczącą wyjazdu przyjaciółek na weekend. Studentki
z grupy zaawansowanej przygotowała do występu anglistka Marta
Błaszczyk. – W naszej grupie jest
około 11 osób. Nasze spotkania to
nie są rozmowy przy kawie, ani
w kapeluszach. Jesteśmy tak zainteresowane, że chcemy skoncentrować się na lekcji: jest tablica, słuchamy nagrań i uczymy się, żeby
móc potem skorzystać z tych umiejętności – mówiły nam obie panie.
– Jak byłam kiedyś za granicą
i jaszczurka weszła do mojego pokoju, to ja nie miałam pojęcia, jak
jest jaszczurka, więc powiedziałam, że to little crocodile (ang.
mały krokodyl) – opowiada jako
anegdotę Urszula Strumiłowska.
Prężnie działa też koło kulinarne w ramach ŁUTW. Jego członkini, Wiesława Bombrych, powiedziała nam, że tworzy je około 15
pań, które łączy wspólna pasja do
gotowania, takie „koło gospodyń
miejskich”. Nie tylko wymieniają się przepisami, ale też kupują
składniki i razem gotują. Ich spotkania przybierają też charakter towarzyski, w swoim gronie świętują m.in. imieniny członkiń.
reKlAMA

prężnie działa też koło
kulinarne, tworzy je
około 15 pań, które
łączy wspólna pasja
do gotowania, takie
„koło gospodyń
miejskich”.
Czas podziękowań
Przy okazji jubileuszu 10-lecia ŁUTW burmistrz Krzysztof
Kaliński i jego współpracownicy dziękowali Annie Burakowskiej i Bożenie Wójt, czyli kolejno
pierwszej i obecnej prezes ŁUTW
oraz najbardziej aktywnym członkom.
Burmistrz przypomniał, że 11
listopada, podczas uroczystości
św. Wiktorii na Starym Rynku,
odmawiał modlitwę za Łowicz, a
także działające w naszym mieście szkoły i uniwersytety. Wówczas zdał sobie sprawę, że to
ŁUTW jest najliczniejszą uczelnią wyższą w Łowiczu.
Także prezes Bożena Wójt doceniła współpracę z miastem
i powiatem oraz przedstawicielami zaprzyjaźnionych kół i stowarzyszeń. Szczególnie dziękowała
prof. dr hab. Teresie Zaniewskiej,
CzyM Jest łUtw?
w 2007 roku do życia zostało
powołane Stowarzyszenie
Łowicki uniwersytet
Trzeciego wieku, którego
pierwszą prezes była Anna
burakowska (lata 2008-2011),
zaś od 2011 roku jest nią
bożena wójt. ŁuTw integruje,
kształci i przeciwdziała
wykluczeniu społecznemu
seniorów. obecnie skupia
ponad 230 członków
w wieku 50+ z naszego
miasta, powiatu i okolic,
którzy wspólnie rozwijają
swoje pasje i zainteresowania.
ŁuTw prowadzi sekcje i koła

sprawującej funkcję opiekuna naukowego oraz I członka honorowego ŁUTW. – To pani profesor
nadała kierunek, określiła standardy, uczyła nas jak profesjonalnie prowadzić uniwersytet. Przemierzała kilka razy w roku trasę
z Warszawy do Łowicza (...). Zachęcała do współpracy innych
wykładowców, swoich kolegów.
To na zaproszenie pani profesor
wyjeżdżamy kilka razy w roku
do SGGW w Warszawie na spotkania z wybitnymi ludźmi nauki,
kultury, sztuki – doceniła Bożena
Wójt.
Jako drugą osobę wyróżniła
burmistrza Krzysztofa Kalińskiego, który – jak podkreślała – z determinacją dążył do powstania uniwersytetu: od początku sprawuje
nad nim patronat, wspiera jego
działalność materialnie, ale i merytorycznie, prowadząc wykłady historyczne.
W dowód wdzięczności Bożena
Wójt wręczyła najbardziej zasłużonym dla ŁUTW osobom obrazy
namalowane przez członków.
Po części oficjalnej uczestnicy imprezy zjedli wspólny obiad
oraz skosztowali jubileuszowego
tortu ufundowanego przez Starostwo Powiatowe. Tego dnia jeszcze długo w restauracji Szkiełka
słychać było gwar rozmów, bo
studenci trzeciego wieku nie tylko razem się uczą, ale też bawią,
przyjaźnią i integrują. 

zainteresowań, m.in. literackie,
tańca towarzyskiego,
wycinankarskie, teatralne,
kulinarne, turystyki pieszej
i autokarowej, rowerowe
„dynamo”, lektorat języka
angielskiego na 3 poziomach,
gimnastyka rozciągającorelaksacyjna, nordic walking,
aerobik w basenie, plastyka,
brydż sportowy i towarzyski
oraz kursy komputerowe.
w planach jest
zorganizowanie koła turystyki
górskiej i wprowadzenie
lektoratu języka francuskiego
lub włoskiego.
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Domaniewice | uroczystość w Gminnym ośrodku Kultury

Senior – to jest Ktoś!
Seniorzy mieszkający
na terenie gminy
Domaniewice zostali
zaproszeni na uroczyste
obchody Dnia Seniora,
które 19 listopada
zorganizowano dla nich
w Gminnym Ośrodku
Kultury.

Uczestnicy święta, powitani
przed dyrektor GOK Edytę Baleję i kierownik GOPS Annę Michalak, wysłuchali życzeń od
wójta Pawła Kwiatkowskiego
i przewodniczącego rady gminy
Ryszarda Ogonowskiego, do których dołączył się także proboszcz
miejscowej parafii ks. Krzysztof
Osiński. Wyrażali oni uznanie
dla aktywności domaniewickich
emerytów, zrzeszonych w stowarzyszeniu, energicznych i pełnych
inicjatywy.
– Niech jesień życia będzie
najlepszym czasem do realizacji niespełnionych dotąd marzeń
i zamierzeń oraz właściwego
wykorzystania życiowej wiedzy
i mądrości. (...) Jesteście widoczni
w naszej gminie. Dzięki wam, waszej pracy, Domaniewice nabierają kolorów, co widać i co budzi
podziw nie tylko naszych mieszkańców – mówił wójt, nawiązując do niedawnego pomalowania
ogrodzenia szkoły oraz przystanków na wzór łowickiego pasiaka
przez stowarzyszenie Aktywny
Senior. Dodał, że gmina ma jeszcze 4 przystanki, więc jest pole do
dalszej artystycznej współpracy.
W gronie uczestników uroczystości ciepło powitano mamę
przewodniczącego rady, która
przybyła w odwiedziny do syna
aż z woj. świętokrzyskiego. Sam
Ryszard Ogonowski w swoim wystąpieniu mówił o potrzebie kultywowania międzypokoleniowych
więzi i dzielenia się przez dziadków swoimi doświadczeniami

elżbieTA woldAn-roMAnowicZ

Rżewska była dyrektorem Sanepidu w Łowiczu. Gdy przechodziła
na emeryturę, koleżanki zaprosiły
na jej imprezę pożegnalną muzyka
Jerzego Jasiaka i wykupiły jej lekcje gry na instrumencie. Akordeon
dostała w prezencie od najstarszego syna. – Gram już trzeci rok, myślę, że idzie mi coraz lepiej. Ćwiczę
prawie codziennie, gdy tylko mam
wolną chwilę. Nie potrafię grać ze
słuchu, bo w starszym wieku jest
z tym trudniej, dlatego musiałam
nauczyć się czytać nuty – mówi
nam Zofia Rżewska.
Duet akordeonowy zaprezentował podczas jubileuszu utwór
„Upływa szybko życie”, zaś solowo Jerzy Jasiak wykonał „Czardasza” Mantiego oraz walca „Fale
Dunaju”.
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Na ludową nutę. Zespół Kalina w suicie tańców lubelskich.

Jesteście widoczni
w naszej gminie.
dzięki wam, waszej
pracy, domaniewice
nabierają kolorów
wójt Paweł Kwiatkowski
życiowymi z wnukami. Namawiał starsze pokolenie, by uczyło
młodsze tego, co w życiu jest najważniejsze – miłości.
Rozbawił też zebranych anegdotą o recepcie na długowieczność i radzenie sobie z różnymi
dolegliwościami podaną przez
pewną staruszkę: – Na poprawę
trawienia piję piwo, gdy nie mam
apetytu piję białe wino, przy niskim ciśnieniu – czerwone wino,
przy wysokim – koniak, a gdy jestem przeziębiona, serwuję sobie śliwowicę. Proboszcz Osiński równie dowcipnie opowiadał
o tym, jak na prośbę biskupa, gdy
miał podać zabytki i dzieła sztuki,
jakie są w parafii, odpisał: „Zabytkiem jestem ja, a dziełem sztuki
mój wikary”.

– Ktokolwiek z nas czuje się jak
zabytek czy też jak dzieło sztuki, to
wiemy, że mamy jeden cel tutaj na
ziemi – żeby to życie mądrze przeżyć, a przeżyjemy je mądrze wtedy, gdy mamy kontakt z Panem
Bogiem. I tego życzę, żeby seniorzy przy tej wielkiej aktywności,
którą podziwiam, pamiętali o celu
ostatecznym, abyśmy wszyscy poszli do nieba – mówił duszpasterz.
W części artystycznej, w kilku
odsłonach, na scenie GOK wystąpił zespół Kalina – osobne wejścia
miały grupy: przygotowawcza, kadrowa i początkowa. Publiczność
obejrzała m.in. tańce: lubelski, łowickie i śląskie, a także polkę figlarkę. Dla seniorów przepięknie
zaśpiewała także młoda zdobywczyni wielu nagród i wyróżnień
w konkursach wokalnych, solistka Patrycja Jakubiak. W finale
części artystycznej o dobre humory zebranych zadbał kabaret Babki z Rodzynkami z Klubu Seniora
Zacisze w Skierniewicach. Uroczystość zakończyła prezentacja
multimedialna, podsumowująca
działalność Stowarzyszenia Aktywny Senior.
ewr
Więcej zdjęć z obchodów
Dnia Seniora zamieszczamy
na www.lowiczanin.info
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Łowicz Główny | Modernizacja linii warszawa – poznań

gają się prace związane z budową Lokalnego Centrum Sterowania – budynku, który powstaje na
terenach kolejowych za parkingiem (od strony ulicy Dworcowej)
w miejscu dawnych magazynów
PKP PLK. Wyburzanie części starych budynków oraz prace ziemne
rozpoczęły się tam latem i nadal
nie widać murów budynku ponad
fundamenty.
– Ciągle jesteśmy jeszcze
w ziemi. Okazało się, że trzeba wymienić część gruntu. Teraz
trwa jego ubijanie – dowiedzieliśmy się od pracowników. Budynek ma powstać na początku przyszłego roku.
mak

Zgodnie z harmonogramem założonym przez wykonawcę
modernizacji linii kolejowej E20, firmę „Trakcja” PRKiI
S.A., peron nr 1 przy dworcu Łowicz Główny powinien
zostać wybudowany do końca listopada. Z powodów
związanych z koniecznością dodatkowego odwodnienia
torowiska, termin ten został przesunięty do końca roku.
Dopiero po oddaniu tego peronu do użytku oraz uruchomieniu „przypisanych” do niego torów, rozpocznie się druga faza
robót przy dworcu, czyli rozbiórka i budowa nowego peronu nr 2
oraz prace związane z trakcją kolejową i urządzeniami sterowania ruchem na drugiej części rozjazdów, które zostały przypisane

do torów dochodzących do peronu nr 2. Rozpoczęcia tych robót
należy spodziewać się w przyszłym roku. Jeśli pogoda pozwoli
i grunt nie będzie głęboko zmarznięty – to jeszcze przed nadejściem wiosny.
Również z powodu wyższego
niż przewidywano w tym miejscu
stanu wód podziemnych, przecią-

MArcin KuchArSKi

Opóźnienia przy budowie peronu nr 1

W tym miejscu powstanie peron 1.

PKP | nowy rozkład jazdy ma wejść w życie 10 grudnia

W tabeli inaczej niż
w wyszukiwarce
MarCin
kUCharski

MArcin KuchArSKi

marcin.kucharski@lowiczanin.info

Remont jest planowany, tylko nie wiadomo kiedy się rozpocznie.

Łowicz | dworzec jest na liście, ale...

To jeszcze nie jest
generalny remont
Okolice stacji Łowicz
Główny zmieniają się
w szybkim tempie,
ale nadal nie wiadomo
jak będzie wyglądał
w przyszłości główny
budynek stacyjny, a nawet
jaki konkretnie będzie
zakres jego remontu.
Na tę chwilę pewne jest to, że
od maja tego roku dworzec w Łowiczu jest uwzględniony na obejmującej kilkaset dworców w całej
Polsce liście Programu Inwestycji
Dworcowych PKP S.A. Trwające od pewnego czasu remonty pomieszczeń kasowych oraz mające
się wkrótce rozpocząć remonty
sanitariatów niestety nie są początkiem generalnego remontu.
Oficjalne informacje na temat
przyszłego wyglądu łowickiego dworca są na tę chwilę bardzo
skąpe. – Zadanie to ma zostać zrealizowane do końca obecnej perspektywy unijnej. Przekażemy
szczegóły dotyczące tego dworca,
kiedy tylko będą znane – odpowiedziała na nasze pytania dotyczące przyszłości budynku Aleksandra Grzelak, starszy specjalista
z Wydziału Prasowego Biura Komunikacji i Promocji Polskich Kolei Państwowych S.A.
– Wiemy tyle, że jesteśmy ujęci
w planach z dużym remontem w
perspektywie finansowej do 2023
roku. Projektu jeszcze nie ma, to
jeszcze nie ten etap przygotowań
– dowiedzieliśmy się od administrującego budynkiem i najbliż-

szym otoczeniem Marka Górajka z PKP. – Może za rok, dwa,
a może i za pięć lat będzie remont.
– Decyzje zapadają w centrali. Gdyby coś było na rzeczy, to
byśmy przynajmniej jakieś plotki słyszeli – powiedzieli nam
inni kolejarze, których pytaliśmy
o przyszłość budynku łowickiego
dworca.
Tymczasem w najbliższym
czasie na dworcu planowany jest
remont pomieszczenia ogólnodostępnych sanitariatów. – Chcemy
je odnowić, po prostu odświeżyć
i doprowadzić do porządku. To
bardzo potrzebne roboty, stan sanitariatów był już zły. To są miejsca trudne do utrzymania – powiedział nam Górajek.
Ponadto prowadzony jest remont części pomieszczeń kasowych użytkowanych przez spółkę
PKP Intercity. – Na czas prowadzenia prac remontowych okienko kasowe funkcjonuje w pomieszczeniu pozostałym po kasie
Kolei Mazowieckich. W ramach
prowadzonego remontu okienko zostanie przystosowane do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec
grudnia – dowiedzieliśmy się od
Agnieszki Serbeńskiej, rzecznik
prasowej PKP Intercity S.A.
Należy wyjaśnić, że kasy biletowej Kolei Mazowieckich w Łowiczu nie ma, ale jest biletomat
tej spółki. Ponadto bilet na podróż
KM można kupić (na podstawie
umów pomiędzy spółkami) w kasie, której operatorem jest właśnie
Intercity.
mak

W niedzielę, 10 grudnia wchodzi w życie nowa edycja rozkładu jazdy pociągów. Zmian będzie
dużo i jak co roku wzbudzają one
emocje u pasażerów. Tym bardziej, że co innego można wywnioskować z tabel rozkładu jazdy publikowanych na stronie Kolei
Mazowieckich, a co innego wyszukując połączenia poprzez oficjalną wyszukiwarkę PKP oraz na
stronie rozklad.sitkol.pl – na co
zwrócił uwagę nasz czytelnik dojeżdżający pociągiem do pracy.
Niepokój naszego czytelnika
dotyczy znacznego ograniczenia
ilości połączeń na odcinku Warszawa Śródmieście – Warszawa
Ursus Północny, ale może dotyczyć wielu osób dojeżdżających
do pracy w Warszawie.
– Codziennie podróżuję na trasie Warszawa Ursus Północny –

Warszawa Śródmieście. Właśnie
zapoznałem się z nowym rozkładem jazdy obowiązującym od
10 grudnia i muszę powiedzieć,
że jestem w szoku. To co będzie
działo się na tej trasie od grudnia, będzie prawdziwą gehenną
– pisał. Relacjonuje, że w związku z zamknięciem stacji Warszawa Włochy, ruch na tej trasie
jest dużo większy niż normalnie. Wielu pasażerów korzystających do tej pory ze stacji Warszawa Włochy, obecnie „przerzuciło
się” na pociągi jadące w stronę
stacji Błonie / Sochaczew / Łowicz Główny i wysiadają na stacji Warszawa Ursus Północny,
skąd udają się dalej pieszo lub
autobusem.
Obecnie na trasie Warszawa
Śródmieście – Warszawa Ursus
Północny kursuje w dniu roboczym 29 pociągów. – Według nowego rozkładu połączeń tych będzie zaledwie... 17 – alarmował
nasz czytelnik podpierając swoją
wiedzę wynikami wyszukiwania
połączeń. Sprawdziliśmy i rze-

czywiście: w środę, 22 listopada
wyszukiwarka nie uwzględniała
wielu połączeń.
Tymczasem okazało się, że zupełnie inaczej wygląda ta sytuacja jeśli sprawdzimy dane w tabelach połączeń opublikowanych
dzień wcześniej, 21 listopada, na
stronie Kolei Mazowieckich. W
rozkładzie tabelarycznych znajduje się znacznie więcej połączeń. Które dane są wiarygodne?
– Remontów w wielu miejscach jest na tyle dużo, że w
ostatnich dniach projekt rozkładu zmieniał się nawet kilka razy
dziennie. Do końca bym się nie
sugerował wynikami z wyszukiwarek połączeń przy wyszukiwaniu z takim wyprzedzeniem – dowiedzieliśmy się w KM.
– Na stronie KM wyszukiwarka obejmuje połączenia tylko do
9 grudnia, a w rozkładzie tabelarycznym rzeczywiście znajduje
się więcej połączeń. Czekam zatem na odpowiedz od KM które
dane są wiarygodne – przyznał
nam rację czytelnik.

Tak czy owak nowy rozkład
wejdzie w życie i zmian będzie
sporo.


Linia Łódź – Łowicz

Nowością na tej linii będzie na
tej linii pociąg w relacji Łódź Widzew – Głowno o godzinie 8.59 i
Głowno – Łódź Widzew o godzinie 13.21 oraz pociąg z Łodzi do
Łowicza o godzinie 19.12.
Wiadomo też, że ze względu na przebudowę stacji Łowicz
Główny i mającą się rozpocząć
lada dzień przebudowę torowiska
Łowicz Przedmieście – Łowicz
Główny wszystkie pociągi ŁKA
będą rozpoczynały i kończyły
bieg na stacji Łowicz Przedmieście, natomiast pomiędzy tą stacją, a Łowiczem Głównym zostanie uruchomiona zastępcza
komunikacja autobusowa. Postoje autobusów wyznaczono przed
stacjami PKP i będą one skomunikowane z pociągami.


Linia Warszawa
– Łowicz

Podobnie jak do tej pory część
pociągów skończy bieg w Bednarach i na odcinku Bednary – Łowicz Główny będzie kursowała
zastępcza komunikacja autobusowa. Pociągi do i z Sochaczewa
i Łowicza kursować będą – tak
jak do tej pory – z pominięciem
przystanku Warszawa Włochy.
Wybrane kursy omijać będą również przystanki Warszawa Ursus
Północny i Warszawa Gołąbki. 

Eduakcja | Trwa głosowanie w programie uSKi

Można pomóc naszym w walce o stypendium
Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego w Krakowie
po raz kolejny prowadzi internetowe głosowanie w swoim programie
stypendialnym, w którym nagradzani są uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy osiągnęli
wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub zasłużyli się czymś
szczególnym dla swojego regionu.
Głosowanie na uski.edu.pl
trwa jeszcze do końca listopada. Uczniów zgłosili dyrektorzy
szkół. Decyzję o przyznaniu podejmuje powołana przez organizatorów kapituła. Wynik głosowania jest istotnym, ale nie
jedynym kryterium, jakim ma się
ona kierować. Stypendium przyznawane jest na semestr (pięć
miesięcy) w wysokości 150 zł
miesięcznie.
O stypendium ubiega się troje
uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Mateusz Jagiełło z II LO
oraz Weronika Łąpieś i Weronika
Klimczak z ZSP nr 4. Cała trójka to uczniowie III klas, wszyscy
mogą się pochwalić bardzo do-

brymi wynikami w nauce i aktywnym uczestnictwem w życiu
szkoły.
mateusz Jagiełło jest pasjonatem muzyki, współtworzy oprawę muzyczną większości szkolnych akademii w II LO.
O jego twórczości poza szkołą już na łamach NŁ pisaliśmy.
Przypomnijmy, że jest wokalistą,
multinstrumentalistą i kompozytorem, który od początku do końca samodzielnie tworzy i wydaje
własnym sumptem albumy koncepcyjne z pogranicza ciężkiego
metalu i progresywnego rocka.
Gra również solowe koncerty.
Weronika Łąpieś jest laureatką Ogólnopolskiego Konkursu

Recytatorskiego, dwa razy dotarła w nim do szczebla wojewódzkiego. Swoje umiejętności
w tym zakresie często prezentuje podczas szkolnych uroczystości i akademii. Brała też udział
w konkursach z innych dziedzin, np. ochrony środowiska. Od
pierwszej klasy aktywnie działa
w szkolnej bibliotece, będąc inicjatorką i prowadzącą szkolnych
akcji promujących czytelnictwo.
Redaguje na stronę internetową artykuły na temat sukcesów
sportowych uczniów. prowadzi
też autorski (wraz z Weroniką
Klimczak) projekt „Poznaj pasje
naszych nauczycieli”. Była aktywną radną Młodzieżowej Rady

Miejskiej w poprzedniej kadencji (pierwszej po reaktywowaniu
rady).
Weronika Klimczak pasjonuje się fotografią, prowadzi bloga fotograficznego. Przygotowuje
i opracowuje relacje fotograficzne z większości wydarzeń z życia szkoły. W tym roku wygrała
fotograficzny konkurs „Przyłapani na czytaniu” (rok wcześniej
była wyróżniona). Odnosiła też
sukcesy w konkursie „Muzealne
spotkania z fotografią”. Wykonywała oficjalne fotorelacje z HappyFesticalu w Skierniewicach
i tegorocznych Dni Łowicza
(w porozumieniu z ŁOK i Urzędem Miejskim).
Podobnie jak jej koleżanka,
aktywnie bierze udział w działaniach szkolnej biblioteki. Również zasiadała w poprzedniej
Młodzieżowej Radzie Miejskiej
poprzedniej kadencji, biorąc aktywny udział we wszystkich jej
działaniach.
tm
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Bolimów | GoK

Ukraińskie głosy zabrzmiały
w kościele

w biegu zostaną zaproszone dzieci ze szkół gminnych, które pobiegną na najkrótszym z możliwych
dystansów wynoszącym 1963 m,
długość ta nawiązuje do roku, gdy
zginął ostatni z ukrywających się
żołnierzy wyklętych Józef Franczak „Laluś”. Trasa najprawdopodobniej zostanie wytyczona po
drogach na zachód od ulicy Sokołowskiej.
W 2017 r. w Biegu wzięło udział
ok. 60 000 uczestników z 281 miast
w Polsce i za granicą, organizatorzy planują aby w 2018 r. bieg został zorganizowany w ponad 280
miastach i wzięło w nim udział ok.
70000 biegaczy. Fundacja Wolność i Demokracja nadal przyjmuje zgłoszenia od potencjalnych
organizatorów lokalnych biegu
– mogą to być instytucje kultury,
lub stowarzyszenia.
tb

Głosy – i to jakie! – anielskie! Rzeczywiście
tak właśnie: „Anielskie głosy”, nazywa się
czteroosobowy chór wywodzący się z filharmonii
w Tarnopolu, który w niedzielę dał popis
swych możliwości na każdej ze mszy świętych
odprawianych w kościele na Korabce. Tworzy go
czworo solistów: trzech mężczyzn i kobieta.

Zduńska Dąbrowa | ZS cKr
11 listopada Szkolny Klub Turystyki Kajakowej przy Zespole
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie zorganizował IV Kajakowy Spływ
Niepodległości – Bzura 2017
na odcinku Strugienice – Łowicz.
Uczestniczyło w nim kilkunastu mieszkańców gminy Zduny.
Wszyscy mieli do kajaków przyczepione biało-czerwone flagi.
Spływ odbywał się w przyjaznej
atmosferze, a silny nurt rzeki, po-

ZS cKr

Spływ niepodległości

IV Kajakowy Spływ
Niepodległości – bzura 2017.

łączony z porywistym wiatrem,
sprawił, że bez większego wysiłku
grupa dotarła do celu. oprac. mwk

Tatiana Bilczak – sopranistka,
mówiąca nieźle po polsku i trzech
tenorów: jej mąż Rusłan, Oleksandr Worobiew i Wiaczesław
Bilczak (zbieżność nazwisk, nie
pomyłka) śpiewało niektóre z pieśni liturgicznych, polskich, a pod
koniec każdej mszy dawało koncert kilku utworów z klasyki światowej, w tym tak świeckich, jak
neapolitańska pieśń „O sole Mio”.
Muzykę odtwarzali najczęściej
z playbacku, choć np. przy pięknej, znanej jak Ukraina długa
i szeroka pieśni „Ridna maty
moja” (na polski przetłumaczono ten tytuł jako „Matko moja, ja
wiem”), akompaniował sobie i pozostałej trójce na bandurze Oleksandr, który – jak nam powiedziała po koncercie Tatiana – gra na
tym ciekawym, 64-strunowym instrumencie od dziecka.
Głosy brzmiały czysto i potężnie, czemu trudno się dziwić,
bo śpiewali przecież zawodowcy.

Dlaczego wystąpili w kościele,
a nie w sali koncertowej swej filharmonii? Tatiana Bilczak nie
ukrywa, że choć położony na zachodniej Ukrainie Tarnopol leży
setki kilometrów od linii frontu, to
jednak wojna, którą Ukraińcy prowadzą w obronie swej niepodległości, kosztuje ludzi bardzo wiele
– i filharmonicy koncertują rzadziej niż dawniej, ludzi też przychodzi na koncerty mniej. Często
jest ich po prostu mniej: – Są miejscowości, z których po 50-60 osób
jest teraz na wojnie – mówi śpiewaczka.
Za to muzycy angażują się
w koncerty charytatywne – w tym
przypadku zbierali pieniądze, bo
można było dawać ofiary i kupować przywiezione przez nich gadżety – na rzecz dzieci z domów
dziecka na Ukrainie. – W tych domach jest straszna bieda – mówi
Tatiana Bilczak. – Za pozyskane
pieniądze kupujemy w wielkich

woJciech wAliGórSKi

Odbywa się on od 5 lat i jest
formą upamiętnienia żołnierzy
polskiego podziemia niepodległościowego, którzy po 1945 roku nie
złożyli broni – tzw. żołnierzy wyklętych.
Dyrektor ośrodka Irena Śmigiera-Milewska powiedziała nam,
że ośrodek nawiązał współpracę
z organizatorem wydarzenia, Fundacją Wolność i Demokracja,
i otrzymał materiały potrzebne do
zorganizowania biegu. Jest to 98
pakietów, na które składają się numery startowe, dyplomy oraz medale dla uczestników. Do udziału

„Anielskie głosy”. Z lewej, w głębi, na bandurze gra oleksandr,
pozostała trójka śpiewa „ridna maty moja”.

hurtowniach żywność, artykuły
szkolne i odzież. W samym regionie tarnopolskim (odpowiednik
naszego województwa) jest pięć
domów dziecka, a do tego liczne
internaty. Część dzieci, do których
trafia pomoc, to osoby niepełnosprawne.
Tatiana ujęła wiernych w kościele swą polszczyzną – ale sama
ze swej strony nie pozostała dłużna, dziękując wdzięcznie za oklaski i uznanie. W rozmowie z NŁ
podkreślała jak ważne jest dla
Ukraińców wsparcie ze strony
Polski i Polaków. – Na Ukrainie
jest bardzo trudny czas, prości,
zwykli ludzie, odczuwają te trudności, wiele zakładów przestało działać, pracy nie ma w ogóle

i często jest tak, że jeden członek
rodziny, któremu udało się zdobyć
pracę w Polsce, utrzymuje wszystkich swych bliskich.
– Wojna zmieniła Ukrainę
– ocenia sopranistka z Tarnopola.
– Dawniej południe i wschód kraju nie mówiły w ogóle po ukraińsku, nie można tym było usłyszeć
programów po ukraińsku w telewizji, wszystko było po rosyjsku,
dla niektórych marzeniem był „ruski mir”, a nas, z zachodniej Ukrainy, nazywali banderowcami. Teraz, gdy okazało się, że Rosja
przyniosła na Ukrainę tylko rozruchy, a nie pokój, nastroje się zmieniają, ludzie stają się bardziej proukraińscy. Chcą pokoju i Europy
– mówi.
wal
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Najbardziej potrzebujący mieszkańcy
Polski otrzymają nieodpłatnie paczki z żywnością, ciepłe, pełnowartościowe posiłki,
wezmą udział w warsztatach i szkoleniach
realizowanych w ramach działań towarzyszących, których celem jest włączenie ich
do społeczności lokalnych i poprawa sytuacji życiowej.
Beneficjentami są osoby i rodziny o niskich dochodach miesięcznych, nie przekraczających 1268 zł dla osoby samotnej
i 1028 zł dla osoby w rodzinie i jednocześnie spełniające kryteria określone w art.
7 ustawy o pomocy społecznej tj. znajdujące się w trudnej sytuacji wynikającej
np. z ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,
bezrobocia, niepełnosprawności, długiej
lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomanii, bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego
(zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych)
poszkodowania w wyniku zdarzeń loso-
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Łowicz | na Korabce dla dzieci z domów dziecka

Pobiegną Wilczym Tropem
Gminny Ośrodek Kultury
w Bolimowie będzie
organizował 4 marca
lokalny Bieg Wilczym
Tropem.

23 listopada 2017

wych (pożar, powódź, klęska żywiołowa)
czy trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego
-$.8=<6.$á
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Potrzebujący otrzymają paczki z żywnością, posiłki na podstawie skierowań
z najbliższego ośrodka pomocy społecznej (OPS). Skierowania zawierają kontakt do
najbliższej organizacji wydającej żywność
i posiłki realizującej dystrybucję. Ośrodki
pomocy społecznej mogą też przekazywać
listy uprawnionych bezpośrednio do punktów prowadzących dystrybucję, o ile zgodzą
się na to otrzymujący pomoc. Skierowanie
do placówki wydającej żywność zawiera informację o sytuacji życiowej i dochodowej.
Dokument wypełnia pracownik OPS. Dzieci
mogą regularnie dostawać posiłki we wskazanych placówkach niezależnie od paczek
cyklicznie przekazywanych rodzinom.
Osoba zainteresowana otrzymaniem
pomocy może też złożyć oświadczenie bezpośrednio w organizacji wydającej żywność, ale wówczas wymaga ono jeszcze za-

twierdzenia przez właściwy OPS (pracownik
tej organizacji dopełni formalności związanych z wydaniem przez OPS skierowania).
W przypadku, gdy z pomocy chce skorzystać osoba bezdomna, wówczas składa ona
oświadczenie w organizacji wydającej żywność - bez konieczności przedstawiania go
w OPS.
Jedno skierowanie wystarczy na cały
czas obowiązywania podprogramu, czyli do
czerwca 2018 r
*'=,(02Ŕ1$
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Artykuły spożywcze są wydawane za
pośrednictwem sieci utworzonej przez
cztery ogólnopolskie organizacje partnerskie: Federację Polskich Banków Żywności (FPBŻ), Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS), Caritas Polska i Polski Czerwony
Krzyż (PCK). Współpracują one z regionalnymi i lokalnymi organizacjami partnerskimi,
które bezpośrednio docierają do potrzebujących. Informacje o możliwości uzyskania
pomocy oraz o organizacjach dystrybuujących żywność można uzyskać kontaktując się z organizacjami partnerskimi FPBŻ,
PKPS, Caritas i PCK (np. za pośrednictwem
ich stron internetowych bądź telefonicznie).
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Potrzebujący otrzymują paczki z produktami do przygotowania posiłków, na
ogół z dłuższym terminem przydatności

PROGRAM OPERACYJNY
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2014-2020
Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

do spożycia. Znajdują się wśród nich artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki, powidła śliwkowe), makarony,
ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka
wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju), cukier, olej rzepakowy.
Oprócz produktów, potrzebujący otrzymują
także posiłki.
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to nie tylko dystrybucja artykułów
spożywczych, lecz także wsparcie dla osób
znajdujących się w trudnym położeniu życiowym i materialnym. Służą temu warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych,
dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, czy o zarządzaniu budżetem domowym (z uwzględnieniem wszystkich źródeł
przychodów, w tym także darów żywnościowych), a także programy edukacyjne
dotyczące niemarnowania żywności. Realizowane są również działania dodatkowe
w formie tworzenia grup wsparcia dla osób
starszych, samotnych, matek z dziećmi, pomoc terapeutów i psychologów dla zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także
inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych,
których celem jest wyjście z ubóstwa.
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Okruchy życia
ODESZLI OD NAS | 6.11.2017 – 14.11.2017
6 listopada: Zdzisław
Kossowski, l.67; Jan patos l.87.
7 listopada: władysława walak,
l.94, Łódź; Stanisław Stefaniak,
l.66, Stryków.
9 listopada: Zofia więcek, l.81;
Jerzy bury, l.64; wanda paczóska,
l.98; włodzimierz Aleksander
wójcikowski, l.66; Aniela wutka, l.85.
10 listopada:
Tadeusz dańczak, l.84.

11 listopada: danuta Kucińska,
l.70; Kazimiera Myssura (z domu
Ziółkowska), l.95; Zdzisława
Majewska l.73; Andrzej piasecki,
l.70, domaniewice.
12 listopada:
Adam okraska, l.83.
13 listopada:
Zofia Muszyńska, l.78.
14 listopada:
Andrzej witecki, l.65.

WSPOmNIENIA | poZoSTAną w nASZeJ pAMięci

Ferdynand Szwarocki (1938-2017)

Sanniki | Konkurs kolęd i pastorałek

Pałac zaprasza
do wspólnego kolędowania
Tylko kilka dni zostało, żeby
zgłosić swój udział w drugiej edycji konkursu kolęd i pastorałek
„Pałacowe Kolędowanie 2017”.
Zgłoszenia są przyjmowane do
piątku, 1 grudnia. – Śpiewać każdy może, jedyne ograniczenie w
naszym konkursie jest terytorialne, jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Sanniki – zachęca
Monika Gadzińska z ECA.
Jak nazwa wskazuje organizatorem konkursu jest pałac (Europejskie Centrum Artystyczne
im. Fryderyka Chopina) w SanreKlAMA

nikach, a jest on skierowany do
mieszkańców gminy – nie tylko
tych młodszych, ale również dorosłych. W konkursie mogą brać
udział soliści lub zespoły 2-osobowe złożone z uczestników tej samej kategorii wiekowej.
Przedstawienie laureatów oraz
wręczenie nagród odbędzie się
w niedzielę, 17 grudnia o godz. 17.
Uczestnicy powinni przygotować na konkurs jedną kolędę lub
pastorałkę w języku polskim i zaśpiewać ją a‘cappella lub z podkładem muzycznym.
mak



Ferdynand Szwarocki
(1938-2017)

od zawsze mieszkał
na Górkach. w życiu
zawodowym robił to,
czego się nauczył
w szkole, a było to
jednocześnie to co robić
lubił. pracował w branży
związanej z energetyką
i elektrycznością. był
osobą niezwykle lubianą
i szanowaną, również za
to, że nie odmawiał innym
pomocy. w ostatniej
drodze pana Ferdynanda
uczestniczyło bardzo
dużo ludzi. – usłyszałam
mimochodem jak ktoś
mówił, że umarł bardzo
dobry człowiek. Taki był
nasz tata – wspomina
córka.

reKlAMA

Ferdynand Szwarocki urodził
się 26 grudnia 1938 roku w Łowiczu. Był jedynym synem Jana
i Katarzyny Szwarockich. Od zawsze mieszkał na Górkach. Dwie
młodsze siostry zmarły, wychowywał się razem ze starszą o 6 lat
siostrą Jadwigą. Już jako młody
chłopak pomagał rodzicom i pracował w okolicznych gospodarstwach w Jastrzębi, dzieląc czas
pomiędzy pracę zarobkową a obowiązki szkolne. Pierwszy szczebel jego edukacji to była Szkoła
Podstawowa Nr 2 w Łowiczu. Był
zdolnym chłopakiem, ale czasu
na naukę nie miał zbyt wiele, ponieważ pomagał w utrzymaniu
rodziny. Ojciec pana Ferdynanda pracował wyłącznie sezonowo
– przy układaniu bruku. Układał
np. bruk na obecnej drodze w kierunku Bielaw.
Po szkole podstawowej pan
Ferdynand próbował swoich sił
w technikum, ale z uwagi na liczne inne obowiązki musiał przerwać naukę w technikum, nie podołał. Ostatecznie ukończył szkołę
zawodową w zawodzie elektryk/
elektromonter i to okazało się
w jego przypadku przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”.
W późniejszym życiu zawodowym robił to, czego się nauczył
w szkole, a było to jednocześnie
to, co robić lubił.
Po skończeniu szkoły zawodowej chciał jak najszybciej podjąć
pracę, żeby móc wspomagać finansowo rodzinę. Pracował już
jako 17-latek. Pierwszą pracę znalazł w Łodzi – oczywiście w branży związanej z energetyką i elektrycznością. Na początku nawet
nie figurował oficjalnie na liście
płac. Uznał jednak, że powinien
dalej rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności i podjął pracę
w warszawskiej Elektromocy. Była
to wtedy firma zajmująca się m.in.
elektryfikację wsi, a praca w niej
łączyła się z ciągłymi delegacjami
i wyjazdami służbowymi w różne zakątki kraju. – Tata wspominał, że bardzo dużo się w tej pracy
nauczył, zdobył bardzo potrzebne
w pracy doświadczenie, a przede
wszystkim robił to, co lubi. Ponad-

to, od kiedy pamiętam, tata ciągle
coś naprawiał, poprawiał. Robił to
z zamiłowaniem – wspomina ś.p.
pana Ferdynanda córka Anna.
Właśnie podczas jednej z delegacji, w 1958 roku, pan Ferdynand
poznał swoją późniejszą żonę Helenę. – Tata wspominał, że w podpoznańskiej wsi zorganizowana
była w ramach wdzięczności dla
elektryków, na pożegnanie, zabawa taneczna. Właśnie na niej tata
poznał się z mamą – wspomina pani Anna. Przyszłą teściową
ujął między innymi tym, że miał
na szyi medalik.
Państwo Szwaroccy ślub cywilny wzięli w 1959 roku w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Łowiczu,
ślub kościelny kilka tygodni później, natomiast w kościele w miejscowości Dobra koło Turku, skąd
pochodziła jego wybranka.

Tata ciągle coś
naprawiał, poprawiał.
robił to
z zamiłowaniem.
Pan Ferdynand był bardzo pomocnym człowiekiem, nie stronił
od ludzi i chętnie pomagał – również bezinteresownie. W tamtych
czasach – z uwagi na braki towarów na półkach sklepowych – ludzie wyrażali wdzięczność lub
płacili za wykonaną robotę, nie
zawsze gotówką, a zdarzało się,
że na przykład talonami na jakieś
materiały. Pan Ferdynand w ramach podziękowania za wykonana robotę otrzymał przydział na
materiały budowlane. Ponieważ
był osobą szybko podejmującą
decyzje, kupił więc czym prędzej
działkę przy ul. Górnej w Łowiczu
i już w 1959 roku rozpoczął budowę domu. W kolejnych latach
dom ten był przez niego wiele
razy rozbudowywany i ulepszany.
W 1960 roku państwu Szwarockim urodziła się córka Elżbieta, później Anna i Małgorzata. Najmłodsza z córek już nie
żyje. – Rodzice bardzo przeżyli
jej śmierć. Z dnia na dzień jakby
przybyło im po 5 lat – opowiada
córka Anna.
Gdy urodziła się pierwsza córka, pan Ferdynand postanowił,
że najwyższy czas znaleźć pracę
gdzieś bliżej domu i skończyć „życie na delegacjach”. Znalazł więc
pracę w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Domaniewicach, z którą
to firmą był związany przez kolejnych 17 lat. Oprócz tego dorabiał
zakładając instalacje elektryczne w różnych zakładach, domach
jednorodzinnych itp. Był osobą
przez wielu innych polecaną do
tego rodzaju robót. Przez lata wypracował sobie markę. By m.in.
jednym z wykonawców elektryfikacji nowego zakładu mleczarskiego przy ul. Przemysłowej
w Łowiczu, wykonał też mnóstwo
przyłączy energetycznych i innych
instalacji na stacjach paliw.
W ciągu kilku pierwszych lat
pracy z elektrycznością zdobył
praktycznie większość, jeśli nie

wszystkie ważniejsze uprawnienia energetyczne. Mógł pracować
na liniach bez ograniczenia mocy.
– Prawie nie ma wsi w okolicach
Łowicza, w której tata by czegoś
z elektrycznością nie robił – opowiada pani Anna.
Po 17 latach w domaniewickim
SKR-ze okazało się, że już nie jest
w stanie pogodzić pracy zawodowej w spółdzielni z ilością zamówień wykonywanych „po godzinach”. Wtedy zrezygnował
z SKR-u i założył własną działalność zarobkową. Na emeryturę
przeszedł w 1997 roku, ale często
brał jeszcze dodatkowe roboty czy
też pomagał innym. – Był tytanem pracy. Nie potrafił usiedzieć
bezczynnie. Pomagał nam wszystkim w budowach domów, wnukowi też elektrykę własnoręcznie
zrobił. Jego ambicją było, żeby
zarobić samemu na utrzymanie
rodziny. Jako jeden z pierwszych
mieszkańców na Górkach miał samochód, była to Warszawa, rocznik 1967. – Dlatego też mama nie
musiała pracować i zajmowała się
przede wszystkim utrzymaniem
domu – wspomina pani Anna.
Lubił też podróże, wspólne wyjazdy na rodzinne wczasy, ale zanim wyjechał, wszystko musiał
mieć zaplanowane, w tym również powrót konkretnego dnia
o konkretnej godzinie, bo przecież „jest kolejna robota”. Miał
swoje ulubione powiedzenie
„Jeszcze tak nie było, żeby jakoś
nie było”.
Interesowała go historia. Dużo
czytał książek o tematyce historycznej. – Zanim jeszcze o Katyniu było głośno, tata nam opowiadał jaka była prawda historyczna
– wspomina córka.
Był osobą niezwykle lubianą
i szanowaną, również za to, że nie
odmawiał innym pomocy, a jeśli widział, że komuś wiedzie się
nie najlepiej – usługę wykonywał
taniej. W ostatniej drodze pana
Ferdynanda uczestniczyło bardzo
dużo ludzi. – Usłyszałam mimochodem jak ktoś mówił, że umarł
bardzo dobry człowiek. Taki był
nasz tata – wspomina pani Anna.
Pan Ferdynand doczekał 3 wnucząt: Kamila, Przemysława i Katarzyny oraz prawnuczki Lidii
z małżeństwa Kamila z Dianą.
Zanim odszedł, chorował.
W pierwszym starciu z rakiem odniósł sukces. Niestety, wiele miesięcy później okazało się, że nastąpił przerzut i pan Ferdynand
będzie musiał jeszcze raz podjąć
walkę. Do końca swoich dni zachował jasność umysłu. Bardzo
kochał swoją rodzinę i wielokrotnie o tym głośno mówił. – Zapamiętaliśmy jego słowa: „kocham
Was bardzo”. Często nam to powtarzał – wspomina córka. Nigdy nie odmawiał pomocy czy
to córkom, wnukom, dalszej rodzinie. Mieliśmy pewność, że na
tatę zawsze, o każdej porze dnia
i nocy mogliśmy liczyć. Będzie
nam tego brakowało – wspomina
córka.
Wierzył, że córki zrobiły
wszystko, co było w ich mocy,
żeby wyleczyć raka. Zmarł 25
października tego roku, nie cierpiał długo.
mak
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Łowicz | Maraton Świętych przy Szkole podstawowej nr 3

Modlitwa i zabawa na Orliku
Towarzyszyło mu hasło „Z Łucją, Franciszkiem i Hiacyntą przez
Maryję do Nieba”. – Hasło tegorocznego maratonu nie było przypadkowe, w tym roku przypada
setna rocznica objawień w Fatimie – wyjaśniał katecheta z Trójki, zaangażowany od kilku już lat
w przygotowywanie „maratonów”, Piotr Miazek. Współorganizował go razem z katechetką
Monika Wilkoszewską oraz parafią na Korabce.
W spotkaniu na „Orliku”
uczestniczyły przede wszystkim

dzieci ze szkoły podstawowej oraz
gimnazjum, ale nie tylko. Była
też również starsza młodzież oraz
osoby dorosłe – głównie rodzice,
którzy przyprowadzili wieczorem
(spotkanie rozpoczęło się o godz.
19.00) swoje pociechy na boisko.
W role Łucji, Hiacynty i Franciszka wcielili się odpowiednio: Julia
Gładka z klasy trzeciej, Amelia
Gładka z piątej klasy oraz siódmoklasista Jan Łukawski. W poprzednich latach na spotkaniach
dominowały zabawy ruchowe,
w tym roku organizatorzy posta-

nowili na zabawy umysłowe. Drużyny składające się z kilkunastu
osób każda, odpowiadały na pytania związane na przykład z różańcem: – Ile razy w całym różańcu
odmawiamy „Zdrowaś Maryjo”?
Było też wspólne odmawianie
„dziesiątki” różańca.
Na zakończenie spotkania odbył się, jak co roku, „bieg do
Nieba” – czyli w stronę powieszonego na jednej z bramek napisu „Niebo”. Nie mogło też zabraknąć słodkiego poczęstunku
– kilka ciast przygotowali rodzice.
Na rozgrzewkę była natomiast gorąca herbata.
mak
Zapraszamy do obejrzenia filmu na www.lowiczanin.info.

MArcin KuchArSKi

Po raz kolejny na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej
Nr 3 przy ulicy Grunwaldzkiej na Korabce w Łowiczu odbył
się we wtorek, 14 listopada, Maraton Świętych – spotkanie
o charakterze zarówno religijnym, jak i rekreacyjnym.

mimo chłodu impreza odbyła się na orliku na Korabce.

Stary Waliszew | biskup odpowiadał na pytania dzieci

Dlaczego ksiądz nie ma żony?
– i inne pytania
Biskup pomocniczy diecezji
łowickiej Wojciech Osial
w czwartek, 9 listopada,
wizytował parafię
pw. Narodzenia N.M.P.
w Starym Waliszewie.
W ramach tej wizytacji
odwiedził miejscowy Zespół
Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II.

pytaniom nie było
końca i coraz to
w górę wznosiły się
kolejne ręce, a gość
cierpliwie i z humorem
zaspokajał ciekawość
młodzieży.

elżbieTA woldAn-roMAnowicZ

Ta placówka oświatowa, prowadzona przez Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic,
do niedawna funkcjonująca jako
Zespół Szkół, z początkiem września br. została przemianowana
właśnie na Zespół Szkolno-Przedszkolny, któremu – to akurat pozostało niezmienne – od 2005 r.
patronuje Jan Paweł II. O historii zespołu oraz lokalnego stowarzyszenia opowiedzieli gościo-

Pamiątkowe zdjęcie. biskup wojciech osial z uczniami Zespołu Szkolno-przedszkolnego im. Jana pawła ii
w Starym waliszewie.

wi wiceprezes SRWWiO Adam
Krysicki oraz dyrektor placówki
Iwona Bartosiewicz.
– W swojej pracy, w nauce, staramy się postępować według zasad, które głosił nasz wielki patron
i taką myślą przyświecającą nam
w codziennej pracy są słowa uwi-

docznione na tablicy umieszczonej na dolnym korytarzu „Człowiek jest wielki nie przez to, co
ma, nie przez to, kim jest, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi”
– mówiła pani dyrektor.
Ksiądz biskup przybył do szkoły w asyście dziekana dekanatu

głowieńskiego ks. Stanisława Banacha i proboszcza z Waliszewa
ks. Andrzeja Wacławiaka, sprawującego tę posługę od lipca br.
Uczniowie zespołu wystawili
dla gości ciekawy program artystyczny, mówiący o tym, że każdy człowiek, życzliwy dla innych

pioTr SuMińSKi

Bolimów | woŚp

Więcej
kwestujących
na finał

– Wychodzimy naprzeciw
oczekiwaniom młodych mieszkańców Bolimowa i wystąpiliśmy do Sztabu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy o większą
ilość wolontariuszy, którzy będą
kwestować na ulicach Bolimowa
w czasie finału w 2018 roku – powiedziała nam dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Irena Śmigiera-Milewska.
Ośrodek od lat organizuje gminny finał Orkiestry, kwestującymi
było zawsze kilkunastu uczniów
Gimnazjum w Bolimowie. W czasie najbliższego finału ma być ich
18, ale jest też 12 dodatkowych
miejsc przeznaczonych dla osób
spoza szkoły, które chciałyby wziąć
udział w akcji. W sumie kwestujących w Bolimowie ma być 30. Zainteresowani mogą już zgłaszać się
do GOK.
tb

„Słoneczko”
zachęca do
głosowania

Do głosowania na pracę plastyczną wykonaną przez dzieci
z grupy „Biedronki” w ramach
Programu Akademia Aquafresh
„Akcja Uśmiech Dziecka” zachęca przedszkole Słoneczko w Łowiczu. Przedszkole liczy, że zdobędzie np. tablicę multimedialną,
zestawy zabawek, książek, gier
itp. Głosować można do 30 listopada na stronie www.akademia-aquafresh.pl po wyszukaniu hasła „Łowicz”.

Nieborów | parafia

Gmina Bielawy | przed urzędem Gminy

W kościele parafialnym w Nieborowie rozstrzygnięto zorganizowany po raz pierwszy przez proboszcza ks. Grzegorza Ziąbskiego
i Radę Parafialną, konkurs na najładniejszy różaniec. Wzięło w nim
udział około czterdziestu uczniów
z nieborowskiej szkoły. Dzieci
wykonały różańce m.in. z bibuły, śrubek (nakrętek), orzechów
laskowych i włoskich, jarzębiny,
wycięte z kartonu wraz z wypisanymi na paciorkach dobrymi
uczynkami. W kategorii wiekowej
5-7 lat I miejsce zajął Rafał Wit-

W sobotę, 25 listopada,
w Bielawach zostanie przeprowadzona zbiórka krwi na rzecz
Tadeusza Jaśniewskiego, wieloletniego nauczyciela i dyrektora
szkoły Gaj-Wojewodza, honorowego członka OSP w Chruślinie,
zmagającego się z białaczką.
Krew będzie można oddać w
godz. 12.00-14.30 w ambulansie
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który zostanie zaparkowany przed
Urzędem Gminy (ul. Garbarska
11). Procedury obligują inicjatorów zbiórki do utworzenia listy chętnych do oddania krwi,

Nagrody za najładniejsze
różańce

Dzieci biorące udział w konkursie na najładniejszy różaniec
przy swoich dziełach.

i sumiennie wykonujący swoje
obowiązki, może zostać świętym:
dozorca, piekarz, mama, tata, babcia... W finale spektaklu nie mogło
zabraknąć chóralnie odśpiewanej
piosenki „Święty uśmiechnięty”
z repertuaru Arki Noego.
Po nagrodzonym gromkimi
brawami występie, głos zabrał
ks. biskup. Mówił o dążeniu do
świętości oraz chętnie odpowiadał na liczne pytania uczniów. Ci
pytali m.in. o to gdzie kupił swoją
czapkę (w sklepie prowadzonym
przez siostry zakonne, a czapka
ta symbolizuje koronę cierniową
Chrystusa), o liczbę guzików u sutanny (nie liczył, ale przyznał że
sporo czasu zajmuje ich pozapinanie), dlaczego został biskupem
(wybrał go papież, on sam wcześniej, odpowiadając na Boże powołanie, zdecydował się zostać
księdzem), czy wyjeżdżał za granicę (kilka lat mieszkał w Rzymie, zwiedził też inne kraje), jakie zna języki obce (angielski,
włoski, łacinę, niemiecki, rosyjski... – zrobiło to niemałe wrażenie), czy lubi sport (uwielbia
jazdę rowerem, z dużym zainteresowaniem ogląda też mecze
piłkarskie o wysoką stawkę)i dlaczego księża nie mają żon (bo
żony nie miał Chrystus, a gdyby
biskup miał żonę, to nie miałby
czasu na swoje obowiązki). Pytaniom nie było końca i coraz to
w górę wznosiły się kolejne ręce,
a gość cierpliwie i z humorem zaspokajał ciekawość młodzieży.
Na ręce dyrektor placówki Iwony Bartosiewicz ks. biskup przekazał obraz z wizerunkiem św.
Jana Pawła II, wpisał się też do
szkolnej kroniki. Po błogosławieństwie i wspólnej fotografii
z uczniami, żegnany brawami,
udał się na spotkanie z gronem pedagogicznym.
ewr

kowski, II – Brajan Małecki, III
– Jaś Michalak, IV – Kacper
Świątkowski. W kategorii wiekowej 8-9 lat I – Fabian Kubiszewski, II – Mateusz Michalak, III
– Antek Świątkowski. W kategorii wiekowej 10-12 lat I miejsce
ex aequo Natalia Małecka i Ola
Białas, II – Sylwia Lepieszka, III
– Hania Werle. Laureaci otrzymali
dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś
pozostali drobne upominki. 18 listopada w nagrodę dzieci wzięły
udział w darmowej pielgrzymce
do Lichenia.
tb

Zbiórka krwi

dlatego każdy chętny do udziału
w akcji powinien zgłosić się do
Urzędu Gminy Bielawy, dzwoniąc pod numer 46/838-26-95 lub
wysyłając wiadomość do Małgorzaty Obórki za pośrednictwem
portalu społecznościowego Facebook.
Tadeusz Jaśniewski z Chruślina, pacjent szpitala im. Kopernika w Łodzi, choruje na ostrą
białaczkę szpikową. Potrzebna
jest każda ilość krwi, aby mógł
wrócić do zdrowia. Oczywiście, również w innych miejscach zbiórki można oddać krew
na jego rzecz.
oprac. ewr
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Przed 100-leciem Niepodległości | rozmowy nowego Łowiczanina – odcinek 3.

Różne odcienie szarości

z pracy? – odparłem. – Wam, ani
mnie to niepotrzebne. Ale zrobimy to tak, że zamówimy mszę za
drogowców w kościele św. Ducha:
przejdziemy tam z rodzinami. I na
tej mszy przekazaliśmy sztandar
i krzyż ludziom z Solidarności.

 Ostatni komunistyczny naczelnik miasta nie był przywieziony w teczce...?
– Jestem łowiczaninem z dziada pradziada, moi rodzice się rozeszli gdy miałem 5 lat, mnie chowały mama, babcia, ale i ulica:
Przyrynek i Bielawska. Urodziłem się w parterowym budyneczku przy Podrzecznej, koło straży,
tam był nasz dom i ogród, natomiast posiadłość rodziców mojej
mamy to był cały narożnik Bielawskiej i Przyrynku, mój dziadek
miał tam skład z węglem.

 Pan był jednak, jak na realia PRL, naczelnikiem dość
niezwykłym. Takie postawy nie
były szerzej spotykane...
– Według mnie, nawet w tym
okresie przejściowym, większość
na stanowiskach to byli ludzie
dość zacietrzewieni. Moje gesty
nie zawsze były dobrze przyjmowane. Dobrze, że wtedy w komitecie miejskim pierwszym sekretarzem był Waldek Grażka,
który nie był jakimś agresywnym
człowiekiem, bo gdyby był wtedy jeszcze Andrzej Rybus, to nie
mógłbym tak sobie działać.

Dziadek od strony taty?
– Mamy. Dziadek od strony
taty bardzo wcześnie umarł, mieli piekarnię na Nowym Rynku.
Chowałem się wśród największych chuliganów łowickich, tam
na Przyrynku, a że nie poszedłem
w ich kierunku, to bardzo pomógł
mi sport. Wie Pan, ja biegałem,
tu w Łowiczu w Międzyszkolnym Klubie Sportowym, potem
w AZS-ie warszawskim do czwartego roku studiów, dopóki lewa
komora serca nie odmówiła lepszej wydajności. Dzięki temu
miałem ciekawe spotkania, wyjazdy, zawody, dodatkowe wyżywienie i pieniądze… Dziecku rozwiedzionych rodziców trzeba było
samemu przez życie iść i sobie radzić. Na religię chodziłem w czasie technikum do ojców pijarów.



Jak wszyscy uczniowie
szkół średnich wówczas?
– Tak. A ponieważ dość ładnie mówiłem wiersze na akademiach, to w końcówce roku 1965,
gdy opublikowano ów słynny list
biskupów polskich do biskupów
niemieckich ze sformułowaniem
„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” i w związku z tym ruszyła straszna nagonka Komitetu
Centralnego na Episkopat, mnie
ksiądz Kazimierz Zazulski, który mnie uczył religii, wraz z proboszczem kolegiaty ks. Józefem
Wieteską, wytypowali do tego,
bym pojechał na jedno ze spotkań,
jakie wtedy Episkopat organizował dla młodzieży, w celu poparcia działania Prymasa i biskupów,
jako przeciwwagę dla tej agresji
ze strony Komitetu Centralnego.
Zostałem wytypowany do przemawiania w imieniu młodzieży
archidiecezji warszawsko-gnieźnieńskiej do Prymasa Wyszyńskiego. I pojechałem na to spotkanie, na Miodową, w święto trzech
Króli, 6 stycznia 1966 roku, mam
z tego spotkania dwa zdjęcia.

Ile Pan miał wtedy lat?
– Byłem w czwartej klasie
technikum, siedemnaście. Przemawiałem do Prymasa przy sali
pełnej ludzi. Przygotowano mi jakieś przemówienie, nauczyłem się
go na pamięć, generalny wika

riusz od religii zmienił mi w nim
coś na godzinę przed spotkaniem,
więc miałem te poprawki spisane na kartce, w ręku trzymałem.
I w rezultacie miałem okazję, jako
pierwszy, podzielić się opłatkiem
z Prymasem i ucałować jego pierścień.
Ja już byłem wtedy świadomym człowiekiem, wiedziałem
w czym biorę udział – ale się nie
cofałem. Teraz odwaga kosztuje
50 groszy, wtedy trzeba było jej
mieć trochę więcej. Ale to były
piękne przeżycia.
I potem, w 1976 roku, gdy dostałem propozycję zostania zastępcą
dyrektora w Rejonie Dróg Publicznych, to wiadomo, że musiałem
się zapisać do partii, bo nigdy bym
tym dyrektorem nie został, ja, biedny chłopak, gdzieś z Podrzecznej.
Zostałem zastępcą, potem dyrektorem, przeżyłem rok 1980 i stan
wojenny – o którego ogłoszeniu
dowiedziałem się zresztą od ludzi
z zarządu miejskiego Solidarności. Bo u mnie pracował Wojtek
Gędek, który został internowany.
Pamiętam, jak o wpół do siódmej
rano puka do mnie, do mieszkania na Broniewskiego, siedmiu czy
ośmiu chłopaków, nie wiedziałem
o co chodzi, a oni mówią: Krzysiek, chodź, może uda ci się uratować, bo Gędka aresztowali, może
pójdziesz na komendę policji, dasz
jakieś zaświadczenie, że on dobrze
pracował, to może go wypuszczą.
Nic nie wiedzieliśmy w ogóle co
się dzieje.

Można było być
zawziętym, z klapkami
na oczach – tyle że
dzisiaj by się wielu
ludzi odwracało
ode mnie tyłem.



Przyszli do Pana, dyrekto-

ra?
Tak, poszedłem więc na komendę na Długą, siedzi trzech
komendantów
mundurowych,
a jeden z nich, gdy usłyszał po co
przyszedłem, mówi: – Spadaj, bo
jeszcze i ty będziesz miał kłopoty,
nie wiesz w ogóle o co tu chodzi.
Potraktowali mnie jak powietrze.
Ja rzeczywiście nie wiedziałem,
telewizora jeszcze nie włączałem.
A gdy wyszliśmy z tej komendy,
bo ci chłopacy z Solidarności za
rogiem czekali, poszliśmy od razu
do mieszkania Gędka. Jak zobaczyłem te wyważone drzwi, tę
płaczącą żonę, dzieci w szoku i sąsiadów siedzących wianuszkiem
wokół – to było straszne przeżycie.

woJciech wAliGórSKi

Kontynuujemy rozmowę z Krzysztofem Górskim,
dziś przewodniczącym Rady Powiatu Łowickiego,
u schyłku komunizmu naczelnikiem miasta
Łowicza. Tym razem rozmawiamy o tym, jak ten
schyłkowy PRL wyglądał z jego perspektywy.

Krzysztof Górski: wiedziałem w jakich czasach żyję, ale z drugiej strony
co miałem robić? Zgodziłem się na tę pracę, ale starałem się pomagać
różnym środowiskom.

Pani Gędkowa krótko potem
dowiedziała się jakoś, że jej mąż
jest przetrzymywany w więzieniu na Wiejskiej, zdołali jakoś nawiązać kontakt, pan Wojtek napisał przez kogoś i ten list udało się
przemycić, że chciałby się widzieć
z żoną i dostać paczkę. Żeby to
otrzymać, trzeba było mieć zgodę zastępcy Komendanta Wojewódzkiego milicji d.s. bezpieki
w Skierniewicach. Pani Gędkowa
przyszła do mnie w poniedziałek,
14 grudnia, o 10 wieczorem, nie
zapalając światła na klatce schodowej. Biedna, nie wiedziała jak
wejść, pamiętam, że miała przy
sobie paczkę ciastek, bo mówiła,
że nie wiedziała czy ją przyjmiemy w domu, bo nikt jej nie chciał
do domu wpuścić – taki był już
wtedy klimat. Mówię jej: – Nie
ma problemu, niech Pani wejdzie,
o co chodzi? Żona zrobiła herbatę,
zjedliśmy po ciasteczku i wtedy
powiedziała, że chciałaby, byśmy
pojechali do Skierniewic, bo chce
prosić o zgodę na to widzenie.
Na drugi dzień pojechałem
z nią do Skierniewic. Komendant
Wojewódzki powiedział: – Dyrektora wpuścić, żony nie. Wszedłem, powiedziałem o co chodzi,
pan Gędek dostał zgodę i na widzenie i na paczkę. Opowiadam
o tym po to, aby Pan zrozumiał,
jak ja kształtowałem się, jak dochodziłem do tego, że w następnych latach dawało się współpracować także z Solidarnością.
 Ale Wojciecha Gędka jednak Pan z pracy zwolnił.
– Jako dyrektor zakładu zmilitaryzowanego dostałem pod koniec stycznia czy na początku lutego polecenie od dyrektora okręgu
Dróg Publicznych z Warszawy, by
wszystkich internowanych z tego
typu zakładów zwolnić dyscyplinarnie. Pojechałem do dyrektora
Zdzisława Bieleckiego i powiedziałem, że nie wyobrażam so-

bie tego, żebym chłopaka z biednej rodziny zwolnił dyscyplinarnie
w takiej sytuacji. No to on pyta: To
jak to zrobisz? Ja na to, że jak muszę, to to zrobię, ale w trybie ustawowym, dam mu czas, znajdzie
sobie pracę. – To bierz to na siebie
– usłyszałem.
Wróciłem, i jak pan Wojtek został wypuszczony z internowania,
spotkał się ze mną w gabinecie
i nie patrząc mi w oczy podziękował i powiedział, że nie myślał, że
akurat mi będzie musiał dziękować. A czas na szukanie sobie innej pracy ode mnie dostał.
Zresztą: sztandar Solidarności i krzyż Solidarności, zrobiony notabene w naszym Rejonie,
z inicjatywy kilku osób, przez
pierwsze tygodnie stanu wojennego był przechowywany w schowku przy moim gabinecie. Esbecja przychodziła, nie znaleźli.
Potem przyszli do mnie moi ludzie
z rady pracowniczej, bardzo zaangażowani w Solidarność, żeby na
Dzień Drogowca, w maju, zrobić
mszę na terenie zakładu. – Czy wy
chcecie, żebym ja jutro wyleciał

Rybus był wcześniej?
– Tak, wtedy był już dyrektorem ekonomicznym Syntexu.


 Przewijają się w Pańskiej
opowieści wzmianki, że co chwila trzeba było coś uzgadniać
w Komitecie Wojewódzkim czy
Miejskim. Czy mimo tego zniewolenia miał Pan poczucie, że to
jest, wprawdzie kiepska, ale jednak Polska?
– Wiedziałem, że to jest sztuczne. Przypomnę, że ja do ratusza
dostałem się zupełnie przypadkowo. Starałem się dobrze pełnić
swoją rolę, ale byłem jedynym naczelnikiem miasta, który nie był
członkiem egzekutywy komitetu. Wiedziałem w jakich czasach
żyję, ale z drugiej strony co miałem robić? Zgodziłem się na tę
pracę, ale starałem się pomagać
różnym środowiskom. Żyłem dobrze z katedrą i nowo budowaną
parafią Dobrego Pasterza... Przy
udziale biskupa Mariana Dusia
i wojewody Borczyka siedziałem
przy stole i uzgadniałem zamiany gruntów, bo działki parafii św.
Ducha szły wtedy na ukos osiedla
Bratkowice i, żeby budować dalej
osiedle, myśmy dogadali zamianę, tak, że dało się wygospodarować grunt i na osiedle, i na kościół,
i na cmentarz, na zasadach dobrej
woli każdej ze stron.

Podobnie było z cmentarzem
katedralnym: zaczynało brakować miejsca, więc proboszcz Zawitkowski poprosił mnie, dogadaliśmy się z parafią ewangelicką
i w zamian za pomoc z mieszkaniami – bo ja miałem jakąś pulę
mieszkań do dyspozycji, 3/4 cmentarza ewangelickiego zostało wydzielone pod cmentarz katolicki.
Gdy powstawał projekt kościoła Dobrego Pasterza architekt wojewódzki nie chciał wydać zgody
na tę budowę. Ja wtedy, przy pomocy szefowej wydziału geodezji i gospodarki komunalnej, pani
Wieliczko i pani Dolińskiej, usiedliśmy i wymyśliliśmy, że ja podpiszę zgodę na budowę ogrodzenia wokół kościoła – bo to było
mi wolno. Ryzykowałem wiele,
pozwolenie na budowę kościoła zostało wydane dopiero, gdy
już mury pod okna były zrobione
– wszystko w oparciu o to pozwolenie na ogrodzenie i o zapewnienie, które dał mi architekt wojewódzki, że przez rok nie
przyjedzie na kontrolę...
– Byłem w pełni świadom,
w jakich czasach żyję, ale to była
praca, która mnie wciągnęła, wielu ciekawych ludzi spotykałem, no
i coś wartościowego dla miasta się
robiło. Dziś mało kto pamięta, że
gdy zaczynałem rządzić miastem,
to na Podrzecznej, Browarnej,
Przyrynku, Bielawskiej, Nowym
Rynku ludzie mieli drewniane toalety w podwórkach, ja rozkopałem
całą tę część miasta, budowaliśmy
wodociągi i kanalizację. A przejazd pod torami kolejowymi przy
paszarni, niezgodny z żadnymi
przepisami, to też moje dziecko.
 Niektórzy mówią na to nadal „autostrada Górskiego”...
– Bo pomysł budowy wiaduktu
był już w latach 80. i ja miałem już
bardzo dogadaną sprawę jego budowy, wysiedlałem już ludzi z budynków na terenie, gdzie dziś jest
Academos – bo wtedy projekt był
inny, wiadukt tamtędy miał schodzić. No, ale w połowie rozmów
kolejarze powiedzieli: Nie ma
pieniędzy, nie będzie, do widzenia. No więc wymyśliłem, za pieniądze wydobyte po znajomości
z Generalnej Dyrekcji Dróg, zrobienie tamtej drogi. Wykupiliśmy
grunty i zbudowaliśmy ulicę, dziś
nazwaną Arkadyjską.
Można było być zawziętym,
z klapkami na oczach – tyle że
dzisiaj by się wielu ludzi odwracało ode mnie tyłem. A ja uważałem, że trzeba być normalnym
i rozmawiać z każdym. Stąd z So-

Przed 100-leciem Niepodległości

Przez rok, co tydzień, o Polsce
Naszymi słowami,
w naszych oczach – tak
można określić formułę
naszego nowego cyklu,
który w poprzednim
numerze rozpoczęliśmy.
Na rok przed 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez
Polskę inaugurujemy cykl cotygodniowych rozmów z ludźmi
różnych zawodów, zaangażowań,
odpowiedzialności, zamiłowań,
których będziemy pytać o to,
jaka jest nasza niepodległa Pol-

ska. Wyróżnikiem będzie to, że
wierzymy w siebie – to znaczy
nie będziemy pytać specjalistów
i autorytetów z zewnątrz: każda
z osób, którą poprosimy o rozmowę, będzie albo mieszkańcem
naszego miasta lub okolicy, albo
stąd pochodzi, tu rozpoczynała
naukę, emocjonalnie bądź rodzinnie czy towarzysko jest nadal z tą
ziemią związana.
Nasze wywiady – a chcemy ich
przeprowadzić 52 przed 11 listopada 2018 roku – mają na celu pokazać nam Polskę jaką jest: jej korze-

nie, doświadczenia historyczne,
ale przede wszystkim stan obecny: miasto, wieś, szkołę, biznes,
rodzinę, rozrywkę, nasze nawyki,
tworzące się zwyczaje, sukcesy
i porażki, normalność i patologie.
Każdego z naszych rozmówców
będziemy pytać o inny wycinek
naszej rzeczywistości, ale chcemy,
by całość stworzyła ciekawy kalejdoskop. Wierzymy, że sami, tu na
Ziemi Łowickiej, jesteśmy w stanie dać naszym Czytelnikom ciekawy obraz naszego kraju. Naszej
wolnej Ojczyzny.
Redakcja
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Rozmawiał Wojciech Waligórski

Z budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bonifraterskiej w Łowiczu
została już usunięta tablica z 1964 roku, upamiętniająca „utrwalaczy władzy
ludowej”, czyli funkcjonariuszy MO i UB. 24 listopada nastąpi oficjalne odsłonięcie
przymocowanej na jej miejsce nowej tablicy, upamiętniającej postacie
Jana Kazimierza Piwowarczyka (1930-1948) i jego ojca – Jana (1898-1940).
Obie postacie to ofiary totalitarnego reżimu komunistycznego.
Jan Piwowarczyk (ojciec) był
w II RP starszym posterunkowym Policji Państwowej, komendantem posterunku w Nieborowie. Został zamordowany
przez NKWD w Twerze, pochowany jest na Polskim Cmentarzu

ścianie zostanie odsłonięta tablica.
Została ona wykonana z granitu. Ma szerokość 60 cm, wysokość 65 cm, głębokość 3 cm.
Wykonawcami wymiany tablicy i uroczystego odsłonięcia są

Wojennym w Miednoje. Jego
syn był uczniem Liceum Handlowego i harcerzem. W nocy
z 15 na 16 listopada 1948 roku,
wieku 18 lat, został zamordowany przez funkcjonariuszy UB,
właśnie w budynku, na którego

Ćwierć wieku
w służbie
lokalnej nauce
Łowickie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk świętuje
jubileusz 25-lecia istnienia.
Uroczystość z tej okazji
odbędzie się 25 listopada,
o godz. 11, w sali barokowej
Muzeum w Łowiczu.

Biuro Poselskie ministra Witolda Waszczykowskiego w Łowiczu, Stowarzyszenie „Rodzina policyjna 1939 r.”, Komenda
Powiatowa Policji w Łowiczu
i burmistrz Łowicza. Osobą
szczególnie
zaangażowaną
w tę inicjatywę był Andrzej
Chruściel, asystent z biura poselskiego ministra Waszykowskiego. Jego zasługą było także
usunięcie tablicy Hanki Sawickiej z gmachu po dawnym Zespole Kolegiów Nauczycielskich
w marcu tego roku.
tm

W programie zostanie zaprezentowana działalność ŁTPN
w latach 1992-2017. Spotkanie
będzie też okazją do zaprezentowania dwóch nowych publikacji.
Pierwsza z nich to wydawnictwo
„Wyszperane w Archiwum. Kartki z dziejów Łowicza i Ziemi Łowickiej” w opracowaniu Marka
Wojtylaka, wiceprezesa ŁTPN.
Drugą z prezentowanych publikacji będzie XIV tom „Roczników
Łowickich”, czyli sztandarowej
publikacji towarzystwa, zawierającej artykuły historyczne szerokiego zespołu autorów. W części
artystycznej wystąpi Zespół Pieśni
i Tańca „Koderki”. Po wystąpieniach gości przewidziane jest też
spotkanie przyjaciół ŁTPN.
Towarzystwo zostało zawiązane w listopadzie 1992 roku, Kontynuuje działalność Stacji Naukowej w Łowiczu Mazowieckiego
Ośrodka Badań Naukowych przy
Mazowieckim Towarzystwie Kultury. Jego cele statutowe to: inicjowanie, popieranie i rozwijanie
badań oraz gromadzenie i publikowanie materiałów naukowych,
dotyczących w szczególności Łowicza i regionu łowickiego. Od
2003 roku organizacja należy do
Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Jej prezesem jest dr Tadeusz Żaczek.
tm

RZut OKIEm | oddAli hoŁd żoŁnierZoM wrZeŚniA
Delegacja Stowarzyszenia
Historycznego im. 10 Pułku
Piechoty wzięła udział 18 listopada
w odsłonięciu i poświęceniu,
wyremontowanego cmentarza
wojennego w Leontynowie w gminie
młodzieszyn, gdzie pochowanych jest
300 żołnierzy wojska polskiego ii rp,
którzy wzięli udział w ostatnim akcie
bitwy nad bzurą. Spośród nich tylko
7 udało się potwierdzić tożsamość,
w tym trzech z „dziesiątki”. leontynów
ważny jest dla dziesiątaków też
z innego powodu – nocą z 19 na 20
września 1939 roku właśnie pod tą
miejscowością zakopano sztandar
łowickiego pułku, aby nie dostał się
w niemieckie ręce. tb

Łyszkowice | Święto niepodległości

Bobrowniki | parafia

Orkiestra zagrała,
uczniowie przyszli
Mszą świętą w kościele pw. św.
Kazimierza Królewicza oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem
marszałka Piłsudskiego uczcili
Święto Niepodległości przedstawiciele władz i mieszkańcy gminy Łyszkowice.
Podczas uroczystości poczty
sztandarowe wystawiły jednostki

W niedzielę słychać wszystkie dzwony
Od 10 listopada wszystkie cztery dzwony w dzwonnicy
przy kościele parafialnym w Bobrownikach działają.
Proboszcz, ks. Piotr Sapiński, powiedział nam,
że od 2012 roku, gdy objął parafię, powoli, wspólnie
z parafianami, dokładał starań, aby je uruchomić.

Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy, były też delegacje
z gminnych szkół. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Drzewieckiego w Kalenicach zaprezentowała w czasie mszy świętej część
artystyczną. Oprawę muzyczną
pełniła tradycyjnie Strażacka Orkiestra Dęta.
tm

uczestnicy obchodów (wśród nich duża grupa ze Szkoły podstawowej
w Kalenicach) przechodzą pod pomnik.

– Dzwony w parafii są po to, by
wybudzały z marazmu duchowego, z odrętwienia i paraliżu serce człowieka, który winien oddawać Bogu chwałę o każdej porze
dnia. Przypominają o Eucharystii i zapraszają na nią, zwłaszcza
na tę niedzielną, zwołując żywy
Kościół na modlitwę – powiedział nam ks. Piotr Sapiński. Na
wykonanej z betonu w latach 80.
ubiegłego wieku dzwonnicy zawieszone były 4 dzwony różnej
wielkości i o różnej barwie dźwięku. Przez kilkanaście lat milczały. Już w 2012 roku udało się uruchomić jeden z nich – największy.
Reszta musiała poczekać na swoją
kolej, trzeba było bowiem sprawdzić czy konstrukcja wieży jest
w dobrym stanie, czy drgania
wzbudzane przez bijące dzwony
nie zaszkodzą jej. Zbadali ją eksperci od budownictwa i okazało
się, że wszystko jest w porządku.
To otworzyło drogę do dalszych
prac. W kolejnych latach poddawano konserwacji i naprawie zawieszenie i mechanizmy napędza-

ToMASZ bArToS

 A dyscyplina i uczciwość
w pracy?
– Nie ma co ukrywać, że w latach 70 i 80., gdy byłem dyrektorem zakładów czy naczelnikiem,
dyscyplina pracy była mniejsza.
Był alkohol w zakładzie, w różny
sposób i to, co najgorsze: ludzie,
nie mając możliwości kupienia
– kradli, wiele wynosili z zakładu. To była plaga. Teraz zwykli
pracownicy bardzo solidnie pracują. Gdy ja po 15 latach rządzenia różnymi oddziałami banków
wróciłem do zakładu produkcyjnego, byłem szczerze zaskoczony,
na plus, podejściem, zaangażowaniem i uczciwością ludzi. Zdarzały
się przypadki, że musieliśmy kogoś
wyrzucać z pracy za kombinowanie, ale nie na taką skalę jak dawniej. Przedtem to było nagminne.

Łowicz | Tpn

W piątek na gmachu policji
odsłonięcie tablicy poświęconej
zamordowanym: ojcu i synowi

lySZKowice.pl

 Pracował Pan kilkadziesiąt lat na budowach, w ratuszu,
w banku i przemyśle. Czy różne
złe postawy w stosunku do pracy, do własności, wykształcone
w okresie PRL, w Pańskiej ocenie teraz zanikają?
– Jedyne co wtedy było dobre
wśród załóg – to, że ludzie byli
bardziej otwarci. My w Rejonie
Dróg Publicznych mieliśmy orkiestrę i co miesiąc robiliśmy sobie
potańcówki, kobiety robiły sałatki, przynosiły wędlinę, mężczyźni
jakieś napoje i czy to portier, czy
dyrektor – bawiliśmy się razem
i było to bardzo przyjazne. Natomiast był wtedy wielki strach między ludźmi, ludzie się bali mówić,
rozmowy na tematy polityczne
były właściwie żadne, w każdym
zakładzie organizacja partyjna
– taki był narzucony rygor. Ale
naturalna przyjaźń i sympatia była
bardzo rozwinięta. Teraz polityka
dzieli ludzi, ale się nie boją, dzieli
także status finansowy.

Łowicz | dekomunizacja staje się faktem

S.h. iM 10 pp

lidarnością też miałem kontakt,
najlepiej wspominam współpracę z ś.p. Andrzejem Budniakiem,
który był motorem wielu poczynań z tamtej strony.
Pamiętam też, jak kiedyś przyszedł do mnie Wojtek Gędek,
który był udziałowcem w spółce
Polcandex, polsko-kanadyjskiej,
która chciała uruchomić szwalnię
w jakimś budynku na Popowie
i do uruchomienia zakładu brakowało im zgody Sanepidu, bo nie
mieli sanitariatów, nigdzie wyposażenia nie mogli dostać, sedesy
i umywalki to przecież był problem. Więc ja z puli, którą dysponowało przedsiębiorstwo instalacyjne, zgodziłem się na sprzedaż
im – żeby mogli z tym zakładem
ruszyć. Chcieli podziękować,
umówili się w ratuszu na spotkanie, wszystko przygotowałem
– i na godzinę przed tym spotkaniem odbieram telefon z komitetu, odzywa się zastępca komendanta milicji ds. SB i mówi:
– My wszystko wiemy, co tam
ma być w ratuszu, że Pan ma
wręczyć temu Kanadyjczykowi medal z okazji 850-lecia Łowicza – i to spotkanie nie może
się odbyć, proszę je odwołać.
Ja mówię: – Ale oni do mnie
jadą..., a z telefonu: – To nas nie
interesuje. I tą całą grupę przyjąłem dosłownie w drzwiach, przepraszając bardzo, że nie mogę ich
przyjąć, mówiąc tylko, że się cieszę, że pomogłem. Podziękowali
i wyszli.

Po kilkunastu latach przerwy
na dzwonnicy przy kościele
w bobrownikach odzywają się
wszystkie cztery dzwony.

jące kolejnych dzwonów. W końcu
najmniejszy z nich został zdjęty
z najwyższego poziomu i zamontowany na najniższym, wcześniej
wymieniono dach, który przykrywa dzwonnicę. Dzwon ten, wisząc
tuż pod dachem, wzbudzał duże
jego drgania – nie mógł tam pozostać. Ostatecznie, aby zapewnić
pewność zasilania mechanizmu

napędzającego dzwony, położony
został nowy kabel zasilający.
Prace na dzwonnicy wykonała
specjalizujący się w tego typu pracach Zakład Elektromechaniczny
Waldemara Łani z Przeworska,
ale także grupa parafian: Jerzy
Pacler, Andrzej Razum, Józef Cichal, Stefan Kuś i Paweł Kubel.
Osoby te były odpowiedzialne za
położenie kabla i prace ślusarskie
przy mechanizmach napędzających dzwony.
Proboszcz powiedział nam, że
obecnie jeden z dzwonów na stałe będzie odzywał się codziennie
w południe, zaś wszystkie cztery będą wzywać wiernych na pół
godziny przed mszami świętymi
w każdą niedzielę.
Uruchomienie dzwonów w Bobrownikach nie jest jedyną rzeczą,
którą udało się zrobić w tym roku
parafii. Równie poważnym zadaniem był remont schodów wiodących do świątyni. Stara glazura,
którą były one obłożone, ze względu na wiek odpadała i pękała. Dlatego proboszcz, wspólnie z Radą
Parafialną, zdecydowali o jej zdjęciu i obłożeniu schodów płytami
granitowymi. Obecnie front kościoła prezentuje się godnie i, co
ważne, poruszanie się po schodach
jest dużo bezpieczniejsze.
tb
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Aktualności
Łowicz | wykład dr bronisława pabicha

faktycznie pobudza do odkrywczego myślenia, mogła przekonać się nauczycielka matematyki
w SP nr 1 Katarzyna Milczarek,
która pod koniec wykładu zaskoczyła prelegenta, gdy zaproponowała inny sposób rozpisania
jednego z wzorów niż ten zaproponowany. – Szukam prostszych
rozwiązań, dla mnie to było zbyt
skomplikowane – uzasadniała to,
jak wpadła na ten pomysł.

Matematyka wydawała się
zabawnie prosta
O tym, że matematyki nie można „zakuwać”,
a trzeba ją zrozumieć, jak wiele w jej nauczaniu zależy
od nauczyciela oraz jak pomocne na lekcjach mogą
być przestrzenne przedstawienia figur geometrycznych,
mówił 7 listopada, podczas spotkania z nauczycielami
matematyki z łowickich szkół podstawowych,
dr Bronisław Pabich.

w poszukiwaniu
prostszych rozwiązań
W spotkaniu w ratuszu wzięło
udział 12 nauczycieli, którzy wy-

Bolimów | chętni mogą się zapisywać

Trwają szkolenia komputerowe
GOK w Bolimowie prowadzi bezpłatne szkolenia
komputerowe w ramach programu „E-mocni – cyfrowe
umiejętności, realne korzyści” realizowanego
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Dotąd wzięło w nich udział 25
osób, ale już kolejnych 10 czeka
na rozpoczęcie zajęć. W sumie
do lipca 2019 roku w szkoleniach
udział ma wziąć 99 mieszkańców
gminy.
Ośrodek otrzymał w ramach
projektu dwie drukarki komputerowe, dwa tablety oraz klawiaturę i mysz przeznaczoną dla osób
z niepełnosprawnością ruchową. Prowadzone obecnie szkolenia obejmują 14 godzin zajęć.
reKlAMA

Uczestnicy poznają podstawy
obsługi komputera i poruszania się w internecie. Obejmuje ono zapoznanie się z klawiaturą oraz myszką, uruchamianie
programów. Osoby, które już tę
wiedzę posiadają, uczą się umiejętności praktycznego wykorzystania komputera z dostępem do
internetu, czyli np. korzystania
z wyszukiwarki internetowej czy
sposobu załatwiania spraw urzędowych. Uczą się także np. jak

tu. To nowoczesne narzędzie, które pomaga w wizualizacji zadań
matematycznych, a dzięki temu w
łatwiejszym zrozumieniu wzorów
i prawidłowości, które zostały wykorzystane do wyliczeń. O tym, że

puterem – powiedziała nam dyrektor Ośrodka Irena Śmigiera-Milewska.
Wśród osób już przeszkolonych
są mieszkańcy gminy, którzy dwa
lata temu objęci byli programem
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, który zrealizowała gmina przy wsparciu dotacji Ministerstwa Cyfryzacji. Dzięki niemu
na terenie gminy wybudowano
sieć światłowodową, która dotarła
do 11 miejscowości, gdzie podłączonych zostało około 100 posesji,
które zostały wyposażone w komputery.
Dyrektor ośrodka podkreśla, że
nabór trwa ciągle i każdy może się
wziąć udział w zajęciach. Ich terminy są wyznaczane na bieżąco.
Grupy zaś formowane są z osób,
które znajdują się na podobnym
poziomie wiedzy.
tb

Zajęcia w ośrodku kultury prowadzi Karolina Jażdżyk z GoK.

Bronisław Pabich przyjechał do Łowicza na zaproszenie
Henryka Zasępy, wieloletniego nauczyciela i dyrektora i lo, obecnie
wiceprzewodniczącego rM w Łowiczu.

słuchali pasjonującego wykładu,
o tym, jak uczyć matematyki. Odbył się on m.in. z wykorzystaniem
oprogramowań GeoGebra i Cabri
II Plus do wspomagania odkrywczego nauczania tego przedmio-

założyć skrzynkę e-mailową, dokonać zakupu w sklepie internetowym, założyć internetowy rachunek bankowy.
Osoby, które nadal czują głód
wiedzy po tym szkoleniu, mogą
zapisać się na kolejne zajęcia,
na których mogą poszerzyć swoją wiedzę. Spotkania odbywają się
w GOK i realizowane są w oparciu o pracownię informatyczną
wyposażoną w komputery.
– Większość biorących udział
w szkoleniach to osoby w sile
wieku i powyżej 60. roku życia,
które faktycznie chcą się czegoś nauczyć, a przede wszystkim
przełamać się w kontakcie z kom-

Do udziału w akcji charytatywnej „Pomagamy bezdomnym
zwierzętom” zachęca przedszkole
w Sannikach. – Przedsięwzięcie
nasze to wsparcie działań zaprzyjaźnionej fundacji z Płocka działającej na rzecz potrzebujących
czworonogów – dowiedzieliśmy
się w przedszkolu.
Osoby, które zechcą wesprzeć
zbiórkę, mogą przynosić do sannickiego przedszkola karmę suchą i mokrą dla psów oraz kotów,
krople na pchły i kleszcze, pakowany żwirek, koce czy też kuwety dla kotów. W grudniu zebrane
gadżety i karma zostaną przekazane Fundacji Pomocy Zwierzętom
„Pomagamy Płockim Zwierzakom”. – Poprzez takie działania
staramy się kształtować u dzieci wrażliwość na losy bezdomnych zwierząt, uczymy empatii
na różne sposoby – powiedziała
nam dyr. Iwona Adamczyk. Tego
rodzaju akcja w przedszkolu
w Sannikach prowadzona jest po
raz drugi. W ubiegłym roku spotkała się ze sporym zainteresowaniem i do fundacji trafiła karma
oraz gadżety o wartości kilkuset
złotych.
mak

GoK boliMów

dnie zaczęły bić dzwony katedry,
przerwał na chwilę i zasłuchał się.
Na spotkanie do Łowicza przyjechał na zaproszenie Henryka Zasępy, wieloletniego nauczyciela
i dyrektora I LO, obecnie wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu, z którym się
znają.
Bronisław Pabich poprowadził u nas dwa wykłady: pierwszy
w ratuszu, dla nauczycieli szkół
podstawowych oraz kolejny,
w I LO, dla matematyków uczących w szkołach średnich.

Przedszkolaki
chcą pomagać
zwierzętom

Uczniom może
się to spodobać
Doktor i pasjonat matematyki
opowiadał też m.in. o tym, skąd
się biorą trudności w nauczaniu
matematyki oraz jak zachęcić
podopiecznych do samodzielnego
odkrywania prawidłowości matematycznych. Przyznał, że niechęć
do przedmiotu może wynikać
z powielanych stereotypów o jego
trudności, ale też z wielu innych
czynników, jak nieumiejętność zainteresowania treściami przez nauczyciela. Mówił m.in. o tym, że
błąd może doprowadzić do odkrycia, a matematyka to coś więcej
niż tylko rachunki, a raczej odkrywanie zależności.
– Bardzo ciekawy wykład,
dużo dodatkowej wiedzy (...).
Młodzież jest teraz multimedialna, dużo wiedzą, ale lubią patrzeć
i samodzielnie odkrywać, wtedy
ich to ciekawi – oceniła Katarzyna
Milczarek.
aa

AGnieSZKA AnToSiewicZ

Jest on znanym dydaktykiem
i popularyzatorem matematyki oraz członkiem Krakowskiego
Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. – Od VII klasy
zajmuję się nauczaniem, bo już
wtedy korepetycje dawałem kolegom – mówił o sobie prelegent,
który jest absolwentem matematyki krakowskiej, doktorem nauk
pedagogicznych z czterdziestoletnim stażem pracy w szkołach
średnich i uczelniach wyższych,
autorem wielu książek matematycznych.
Nam zdradził, że jego hobby
jest granie na instrumentach klawiszowych. Pasja do muzyki była
widoczna podczas wykładu w łowickim ratuszu, gdy w samo połu-

Sanniki
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Blich | udany start w białym dunajcu

Technicy nie lekceważą historii
II miejsce zajęła trzyosobowa drużyna uczniów
z Zespołu Szkół na Blichu w X międzypowiatowym
konkursie „Podhalańskie i Spiskie drogi do niepodległości”,
którego wiodącym tematem w tym roku była
„Rola powstań śląskich i plebiscytów w kształtowaniu się
granic II Rzeczypospolitej”.

rozlosowaniu miejsc w ławkach,
odpowiadały na pytania, które pojawiały się na ekranie, wyświetlone z rzutnika multimedialnego. Po
upływie określonego czasu, dostosowanego do trudności pytania,
odpowiedzi wpisywały na tabliczki i pokazywały komisji oceniającej. Uczniowie odpowiadali
na pytania w dwóch turach, podzielonych przerwą.
– Pytania były trudne i wymagały szerokiej wiedzy – ocenia
nauczyciel, zaznaczając, że pomocne w przygotowaniu się do
konkursu były materiały filmowe
i przygotowane w plikach tekstowych do wydrukowania.

ZSp nA blichu

Drużyna z Blichu, która w Białym Dunajcu zajęła II miejsce, uczniowie: Marek Molenda i Kinga Flis,
nauczyciel i opiekun – Grzegorz chojnacki oraz uczeń Grzegorz pacler.

Uczniowie z Blichu poradzili
sobie z większością pytań, kłopot
jednak sprawiło im rozpoznanie
postaci ze zdjęcia. Jak się okazało,
był to gen. Andrzej Galica, legionista i twórca strzelców podhalań-

skich. Inne pytanie, które padło,
dotyczyło podania, które kraje
sprzyjały Polsce, a które Niemcom w określeniu przebiegu granic zachodnich Rzeczpospolitej.
Poprawna odpowiedź to: Polsce

Godzianów | patriotyczne śpiewanie

Łowicz | Szkoła podstawowa nr 3

Dwie uczennice Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
w Zduńskiej Dąbrowie wystąpiły
w VII Regionalnym Przeglądzie
Pieśni Patriotycznej. Przegląd odbył się 8 i 12 listopada w Godzianowie w powiecie skierniewickim.
Izabella Matusiak z klasy IV
Technikum Weterynarii zaśpiewała „Syberiadę” i „Nadzieję”,
a Sandra Jastrzębska z klasy III
Technikum Architektury Krajobrazu – „Miasto 44” i „Tchnienie wolności”. Po przesłuchaniu
8 listopada wszystkich 27 uczestników, jury wyłoniło najpierw
9 finalistów, których zaprosiło
na koncert finałowy, który odbył się 12 listopada. W gronie
tym znalazła się Izabella Matu-

W Szkole Podstawowej nr 3 w Łowiczu obchody
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zostały
połączone ze ślubowaniem pierwszoklasistów
– miało to miejsce w piątek, 10 listopada.

reKlAMA

Iza matusiak

siak, która w finale wyśpiewała III
miejsce. Została nagrodzona przez
organizatorów książką i tabletem,
a przez publiczność – brawami.
Do występu w Godzianowie Izabellę i Sandrę przygotowała Kinga
Dzik, wychowawca w internacie.
opr. mwk

w Zespole Pieśni i Tańca Blichowiacy. Chcieli w ten sposób zareklamować region, z którego pochodzą.
– Wywalczyliśmy II miejsce
w tych niełatwych zmaganiach.
Okazaliśmy się lepsi od liceów
ogólnokształcących w Sopocie,
Świdnicy, czy techników, m.in.
z Zakopanego, Swarzędza czy
innych, w sumie w finale udział
wzięło 14 drużyn – powiedział
nam Chojnacki.
Uczniowie otrzymali w nagrodę słuchawki bezprzewodowe, historyczną grę edukacyjną,
książki, m.in. „Raport Witolda”
– relacja rotmistrza Witolda Pileckiego z niemieckiego obozu zagłady w Oświęcimiu. – Wyjazd
do Białego Dunajca okazał się
niezwykle udany również z powodu wielkiej gościnności i serdeczności, której doświadczyliśmy od
naszych gospodarzy – podkreślił
opiekun młodzieży.
Uczniowie szkoły po raz pierwszy wzięli udział w tym konkursie, sukces ucieszył ich opiekuna
i już planuje on udział ekipy technikum w kolejnym, tym razem
o żołnierzach wyklętych.
tb

Akademię patriotyczną połączono ze ślubowaniem
ZS cKr w ZduńSKieJ dąbrowie

Sukces Izy Matusiak

– Francja, zaś Niemcom – Wielka
Brytania i Włosi.
Reprezentanci powiatu łowickiego wystąpili w księżackich
strojach ludowych, była to ich inicjatywa, dwoje z nich występuje

23

W pierwszej części uroczystości uczniowie zaprezentowali program artystyczny „Polsko, nie jesteś już niewolnicą 1918-2017”,
w którym przypomnieli najważniejsze wydarzenia poprzedzające 1918 rok, a także postać Józefa
Piłsudskiego i oczywiście najważniejsze pieśni i piosenki legionowe
oraz patriotyczne.
Później przystąpiono do ślubowania. Nim jednak pierwszoklasiści dostąpili zaszczytu bycia już
pełnoprawnymi uczniami szkoły, musieli przejść przez test wytrwałości, a konkretnie – wypić

niewielką porcję soku z cytryny.
Wszyscy dzielnie zdali ten test.
Później złożyli przysięgę, według
tych samych słów, które w poprzednich latach składały wszystkie poprzednie roczniki szkoły
na Korabce. Dyrektor Wioletta
Puszcz przypomniała, że wciąż
obowiązują one także starszych
uczniów, jak i absolwentów. Potem wielkim ołówkiem dotykała
ramienia każdego ze ślubujących
pierwszoklasistów,
wypowiadając formułę pasowania. Dzieci mogły się w tym poczuć jak
gwiazdy, fotografowane niemal

ToMASZ MATuSiAK

Finał odbył się w czasie trzydniowego pobytu w Białym Dunajcu – 10 listopada.
Drużyna z Blichu pojechała
na finał po wygraniu eliminacji powiatowych w październiku. Tworzyli ją: Kinga Flis z klasy II B i Marek Molenda z klasy
IV technikum informatycznego oraz Grzegorz Pacler z II klasy technikum agrobiznesu. Opiekun młodzieży, nauczyciel historii
Grzegorz Chojnacki, powiedział
nam, że przebieg finału odbiegał
formą od klasycznej formy konkursu. Nie było pytań testowych
na przygotowanych arkuszach, ani
odpowiedzi ustnych. Drużyny, po

23 listopada 2017

Dyrektor Wioletta Puszcz dokonuje pasowania poprzez symboliczne
dotknięcie ramienia ucznia dużym ołówkiem.

z każdej strony, ponieważ rodzice
bardzo chcieli uwiecznić telefonami moment pasowania. Pamiątką,

przypominającą też o składanej
przysiędze, będą też otrzymane
podczas pasowania tarcze.
tm
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Kultura
Łowicz | Mają się przygotować do powrotu do normalnego życia

por. roberT STępniewSKi

Więźniowie w kinie
Nie na każdy film, raczej na wcześniejsze seanse,
nigdy indywidualnie, zawsze w grupie – ale
przychodzą. Osadzeni z więzienia przy Wiejskiej są
od pewnego czasu stałymi bywalcami łowickiego kina.

wojciech.waligorski@lowiczanin.info

Przyprowadza ich porucznik
Robert Stępniewski, wychowawca
do spraw kulturalno-oświatowych
i biblioteki w łowickim Zakładzie
Karnym. Przychodzą pieszo, zwykle około dziesiątki, wypełniają najczęściej jeden rząd na seansach wczesnopopołudniowych, bo
muszą wrócić na wieczorny apel,
o 20.00. Stępniewskiemu nie towarzyszy żaden konwojent, skazani są ubrani po cywilnemu
– wygląda to tak, jakby do kina
przyszła po prostu grupa znajomych, z których jeden akurat,
przypadkiem, jest w mundurze.
– Nie uciekną – zapewnia por.
Stępniewski. Wychodzą ci, którzy otrzymali zgodę dyrektora,
a ten, przed podjęciem decyzji,
zasięga opinii kierowników działów: ochrony i penitencjarnego. Mają już ukończone zajęcia
w ramach programów readaptacyjnych, opuszczają mury więzienia nie po raz pierwszy, bo zasadniczo wywodzą się z tej grupy,
która pracuje zarobkowo na terenie miasta – czy to na potrzeby
Urzędu Miejskiego, czy straży,
szpitala, niektórych zakładów pracy. Innymi słowy: wychodzą wybrani, ci, którzy na tę nagrodę zareKlAMA

służyli – bo w takich kategoriach
też należy na zgodę na wyjście
patrzeć. Tacy, którzy nie stanowią
zagrożenia, najczęściej odsiadujący wyroki za niepłacenie alimentów czy mający zobowiązania komornicze, także skazani z innych
paragrafów, ale mający już niewiele do odsiadki.
W Łowiczu nie siedzą nowicjusze, lecz recydywiści. Nie znaczy
to automatycznie, że są to najciężsi przestępcy, zakład jest od 2012
roku zakładem typu otwartego
– takim, w którym na dzień skazani mogą się przemieszczać
między celami. Gdyby był typu
zamkniętego – o możliwości wyjścia na zewnątrz mogliby tylko
śnić. Ale to nie znaczy, że to są łatwi ludzie. – Chcemy, by więzień
miał zawsze doping do tego, by
się zmienił – mówi por. Stępniew-

proponuję takie
filmy, które będą
prowadziły więźnia
do uświadomienia
pragnień i potrzeb,
a także akceptacji
siebie oraz innych.

Więźniowie pod pomnikiem na skwerze Solidarności.
por. roberT STępniewSKi

woJCieCh
waliGórski

Grupa przychodzi na seanse popołudniowe, gdy kino jest pustawe.
wieczorem przychodzić nie mogą, bo spóźniliby się na apel.

ski. – by wzbudzić w nim wolę
współdziałania w kształtowaniu
w nim postaw społecznie akceptowanych. Temu służą treningi,
warsztaty prowadzone przez psychologów, terapeutów, temu służy
praca – ale i takie przedsięwzięcia
jak wyjście do kina.
Stępniewski jest fanem kina
od lat, pracował niegdyś w Łowickim Ośrodku Kultury. Ale
zabieranie więźniów na seanse
w ŁOK-owskim kinie to nie jego
fanaberie. Taka terapia ma umocowanie w naukach psychologicznych, ma nawet swą nazwę:
filmoterapia bądź kinoterapia.
W klasycznej postaci, ukształtowanej pod koniec XX wieku
w USA, polega na pokazaniu grupie (w tym przypadku skazanych)
wybranego filmu i późniejszej dyskusji o nim. Bowiem film pomaga
– i to jest kluczowe – uświadomić
widzowi, że jego osobiste problemy są uniwersalne, że może on
niejako odnaleźć siebie na ekra-

nie, w postaci filmowego bohatera,
utożsamić się z nim, a dzięki temu
uczyć się od niego.
Dlatego też filmy, na które skazani chodzą do Fenixa, nie są
przypadkowe. – Nie zabrałbym
ich na film nie niosący wartości
edukacyjnych, etycznych, moralnych, patriotycznych – podkreśla Robert Stępniewski. – Uważam film za bardzo dobry środek
oddziaływania resocjalizacyjnego. Staram się przy tym chodzić
na filmy polskie, bo one nawiązują do naszych realiów, choć nie jest
to jedyne kryterium. Byli na „Wołyniu”, „Miasto 44”, „Wyklętym”,
na „Żyć nie umierać”, na filmie
o Fatimie, na „Dwóch koronach”.
– Moim zamiarem nie jest tworzenie grupy terapeutycznej – podkreśla por. Stępniewski. – Tylko
warsztaty rozwoju osobistego dla
skazanych, którzy traktować będą
niniejszą propozycję jako drogę do
poznania, samorozwoju, refleksji.
Proponuję takie filmy, które będą

prowadziły więźnia do uświadomienia pragnień i potrzeb, a także akceptacji siebie oraz innych,
uczyły go pełniej i swobodniej
wyrażać siebie. Bo w filmach porusza się różne problemy, skazany
może się utożsamić z bohaterem,
„podejrzeć” to, w jaki sposób on
rozwiązuje problem, np. gdy pokłóci się z partnerką.
Grupka bywalców kina nie jest
duża, za murami więzienia z kinoterapii mogłoby pewnie korzystać więcej skazanych – ale seanse
w więzieniu nie są możliwe,
bo wtedy trzeba byłoby płacić
za prawa autorskie. No i wyjście za mury ma dodatkowy walor stopniowego przyzwyczajania
do życia na wolności.
Kino nie jest zresztą jedyne:
grupa ta była już w muzeum die-

cezjalnym, sprzątała las miejski
przy okazji Sprzątania Świata,
ostatnio wyszli, z okazji 11 listopada, pod pomnik przy skwerze
Solidarności.
Czy te metody działają? Czy
istotnie pomagają w powrocie do
normalnego życia już po odbyciu
kary? – Wie pan, ludzie robią prawo jazdy, uczą się przestrzegać
przepisów, a i tak czasem je łamią
i powodują wypadki – odpowiada
metaforą Stępniewski. – Zwykle
nie mam bezpośredniego kontaktu z nimi, gdy już opuszczą mury
na dobre, ale czasem ich spotykam, na przykład przy okazji zakupów w Łodzi. W większości
są to spotkania pozytywne. Dzień
dobry mi mówią.
A może, robiąc zakupy, pójdą
też czasem do kina? 

Łowicz | ii liceum ogólnokształcące

Filmowy maraton grozy
Kolejny maraton filmowy
zorganizował w II LO
im. Mikołaja Kopernika
w Łowiczu szkolny Klub
Kinomana.
Ponieważ spotkanie miało miejsce 31 października, organizatorzy
nawiązali do święta Halloween
i oglądali horrory – podczas każdego takiego spotkania przyglądają się cechom charakterystycznym
wybranego gatunku.
„Maraton strachu” był otwarty
także dla uczniów z innych szkół,
zgromadził łącznie przeszło 20
entuzjastów kina grozy. Uczestnicy obejrzeli dwa filmy. Pierwszy to „Obecność 2” Jamesa Vana
z 2016 roku w reżyserii AustrareKlAMA

lijczyka (pochodzącego z Melezji) – Jamesa Wana, uważnego za
jednego z najzdolniejszych współcześnie twórców w tym gatunku.
Drugim filmem była „Annabelle”
Johna R. Leonettiego z 2013 roku,
film oparty na klasycznych schematach z horrorów lat 60., przy
użyciu współczesnych rozwiązań
technicznych – w tym toku w kinach grany był jego sequel.
Aby dodatkowo podkreślić halloweenowy nastrój, członkowie
Klubu Kinomana przygotowali dekoracje w postaci wyciętych
lampionów z dyń, natomiast ich
koleżanka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Patrycja Sawicka, wykonała chętnym klimatyczną charakteryzację.
tm
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Kolejne sukcesy Patrycji Jakubiak
Domaniewiczanka Patrycja Jakubiak, na co dzień
uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Józefa
Chełmońskiego w Łowiczu, w ostatnich tygodniach
odniosła dwa kolejny sukcesy w swojej obiecującej
karierze wokalnej.
Najpierw, 24 października, zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej w czasie XXII
Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki. W wokalnych zmaganiach
brało udział ponad 100 uczestników, podzielonych na pięć kategorii: klas I-III szkół podstawowych,

klas IV-VI, klas VII, gimnazjów
oraz, wspólnie, szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych do 22.
roku życia.
Poziom wokalny oceniało jury
w składzie: Anna Cymerman, Katarzyna Kłys i Wojciech Dyner.
Uznali oni, że w kategorii szkół

ponadgimnazjalnych i osób do 22.
roku życia, to właśnie Patrycja Jakubiak, która wykonała w Koluszkach „Jakie życie, taka śmierć”
z repertuaru Edyty Geppert, śpiewała najlepiej.
Nieco ponad dwa tygodnie
później, dokładnie 10 listopada,
Patrycja zajęła III miejsce w X
Otwartym Konkursie Wokalnym
„Mikrofon dla każdego” w Łęczycy. W konkursie wzięło udział
blisko 80 młodych wokalistów, rywalizujących w trzech kategoriach
wiekowych: do 11 lat, 12-16 lat

i powyżej 16 lat. Trzecie miejsce
w konkursie to spory sukces, gdyż
zmagania w najstarszej grupie stoją co roku w Łęczycy na wysokim
poziomie, a Patrycja należy do
jednych z najmłodszych solistek.
W czasie „Mikrofonu dla każdego” młoda domaniewiczanka zaśpiewała „Idź swoją drogą”, również znaną z wykonania Edyty
Geppert. Skąd dobór przez bardzo
młodą, szesnastoletnią, wokalistkę,
piosenek z poważnego i trudnego
repertuaru Edyty Geppert? – Szukając piosenek patrzę m.in. na to

czy dany utwór pasuje do mojego głosu – wyjaśnia nam Patrycja
Jakubiak. – Uważam, że mój głos
dobrze w nich brzmi. Oczywiście,
to są piosenki bardzo wymagające,
poważne, ale ja lubię właśnie takie
utwory. Wolę piosenki, które mają
coś do przekazania, niż takie tylko
do odśpiewania.
Patrycja przyznaje, że przygotowanie piosenki od momentu wybrania do chwili, gdy może
ją zaprezentować przed jurorami
konkursu, przeglądu czy festiwalu, trwa dość długo – nie ukrywa.
– Trzeba zrozumieć tekst, dopracować dykcję, melodię. Po około
miesiącu mogę wystąpić na konkursie, a potem już tylko jakieś
poprawki wprowadzić.

25

ArchiwuM prywATne

Koluszki, Łęczyca | udane występy

23 listopada 2017

Patrycja Jakubiak kolejny raz
najlepsza, tym razem
w Koluszkach.

Festiwalowy sezon powoli dobiega końca, ale jeszcze w tym
roku Patrycja Jakubiak wystąpi
m.in. w Strykowie i Zdunach. kl

Łowicz | powiatowa biblioteka publiczna

Uczniowie fotografowali cztery pory roku
80 fotografii wykonanych przez uczniów gimnazjów
oraz szkół średnich zdobi hol Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Łowiczu, mieszczącej się w gmachu
muzeum. Zdjęcia przedstawiają m.in. krajobrazy,
niebo w różnych kolorach (nawet różowe), oszronione
gałązki, kwiaty, grzyby, owady, kasztany czy elewację
budynku porośniętą dzikiem winem.

nych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Waliszewie.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych miejsce I zajęły prace
Jakuba Kroca z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu, II – Kingi Kryściak z ZSP nr
4, III – Ewy Śmiałek z ZSP nr 1.
W czasie podsumowania konkursu Monika Paciorek informowała, że konkurs fotograficzny to
część edukacji ekologicznej, którą realizuje placówka. Jego celem
było uwrażliwienie młodych ludzi
na piękno przyrody, zachęcenie

MiroSŁAwA wolSKA-KobierecKA

Wszystkie te zdjęcia zostały
zgłoszone na ekologiczny konkurs
fotograficzny „Cztery pory roku
w przyrodzie powiatu łowickiego”,
zorganizowany przez bibliotekę.
Można je będzie oglądać do końca
roku. Konkurs został rozstrzygnięty 16 listopada. Nagrody dla laureatów ufundowało starostwo.
W kategorii gimnazjum miejsce I zajęły zdjęcia Aleksandry
Iwańskiej ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Łowiczu, II – prace Julii
Zwolińskiej ze Szkoły Podstawowej w Popowie, III – Klaudii Da-

MiroSŁAwA wolSKA-KobierecKA

Fotografie zgłoszone na wystawę można oglądać w holu PBP do końca roku. To zdjęcie zrobiliśmy
podczas podsumowania konkursu.

Na zdjęciu od góry nagrodzone prace Jakuba Kroca,
poniżej – Kingi Kryściak.

reKlAMA

do obserwacji zmian, jakie w niej
zachodzą podczas zmieniających
się pór roku.
Kilka zdań o zdjęciach nagrodzonych powiedział jeden z jurorów, fotograf Marcin Kober, pokazując prace Aleksandry Iwańskiej,
na której uwieczniła ona niewielki staw, przed nim teren zielony,
a za nim drzewa. Gimnazjalistka
do konkursu zgłosiła dwie prace
tego samego miejsca – w szacie
zimowej i jesiennej. Juror mówił,
że nawet samo wykonanie pojedynczego, dobrego zdjęcia natury,
nie jest łatwe, a zrobienie dwóch

– to już stworzenie historii, co się
udało. – I to może jest wstęp do
dalszej przygody fotograficznej
– mówił juror.
Z kolei pokazując zdjęcia Jakuba Kroca pochwalił go, że chłopak
naprawdę się postarał, bo wybrał
trudne oświetlenie i ciekawe miejsca, a to na pewno nie było łatwe.
Jego zdjęcia wykonane są pod
światło, nad rzeką (jesienne) oraz
na łące (pełnia lata).
W rozmowie z nami Kuba,
uczeń klasy I Technikum Mechatronicznego, nie ukrywał, że
zdjęcia zrobił aparatem z telefo-

nu Samsung Galaxy. Zdjęcie letnie wykonał na przełomie lipca
i sierpnia, w czasie spaceru w Kalenicach, w okolicach domu. Nie
planował, że weźmie ono udział
w konkursie. Zdjęcie jesienne, nad
Bobrówką, wykonał specjalnie
na konkurs, na dzień przed zgłoszeniem. Miał na nie pomysł już
wcześniej, ale przez tydzień czekał na słońce, aby wejść w podmokły teren i stamtąd uchwycić
ten jeden kadr.
Kuba nie ma aparatu fotograficznego, ale lubi robić zdjęcia,
zwłaszcza krajobrazy. Nie robi ich

jednak seriami, aby wybrać jedno najlepsze, raczej stara się zrobić jedno dobre. W telefonie – jak
sprawdził – ma jedynie 248 zdjęć.
Nigdzie ich nie przegrywa.
Powiedział nam również, że
poddał zdjęcia obróbce i nawet
wcześniej śledził fora fotograficzne, aby upewnić się czy to jest dopuszczalne. Zmienił nasycenie kolorów, zmienił kontrast, aby obraz
wykonany na łące był – jak to nazwał – nieco szczęśliwszy. Z efektu był dość zadowolony, ale porównując swoje zdjęcia do tych,
które są prezentowane na forach
fotograficznych, nie ma złudzeń,
że jego się do tamtych „nie umywają”.
Aleksandra Iwańska z klasy II
gimnazjum swoje zdjęcia zrobiła na rodzinnej działce w Otolicach – niewielkim aparatem cyfrowym, którego marki nawet nie
pamięta. Miała pomysł na ramkę,
która byłaby elementem dekoracji
jej pokoju – miały ją tworzyć oprawione razem 4 zdjęcia tego samego miejsca, wykonane w 4 porach
roku. O konkursie dowiedziała się, gdy miała zrobione jedno.
I tak planowała robić kolejne, więc
zdecydowała się zgłosić do konkursu. – „Ramkę” na pewno zrobię, tylko brakuje mi jeszcze wiosny – mówiła.
Pytana o to, czy brała już udział
w konkursach fotograficznych,
odpowiedziała, że nie, ale właśnie
w szkole nauczycielka geografii
ogłosiła konkurs na zobrazowanie
zjawisk przyrodniczych. Planuje
wziąć w nim udział.
mwk
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Domaniewice | Gminny ośrodek Kultury

Wszyscy chętni mogli otrzymać od Zbigniewa Kołby autograf
na swoim egzemplarzu książki. chętnych nie brakowało.

Pisarz Zbigniew Kołba
spotkał się z dziećmi
Około 75 dzieci ze szkół podstawowych
w Domaniewicach i Skaratkach 8 listopada wzięło udział
w spotkaniu autorskim z pisarzem Zbigniewem Kołbą,
zorganizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury.
W spotkaniu wzięli udział
uczniowie klas trzecich i czwartych. Zbigniew Kołba opowiadał dzieciom o swojej najnowszej książce „Znajdź mnie
i kiedyś odwiedź”. Pozycja ta

napisana została specjalnie dla
młodych czytelników. Książka,
przy okazji opisywania przygód
jej bohatera Piotrusia, to okazja
do przybliżenia czytelnikom geografii Polski. Skupia się ona jed-

nak nie najsławniejszych zabytkach i największych miastach.
Pisarz opowiada bowiem o miejscowościach noszących dość niecodzienne nazwy, np. nawiązujące do nazw zwierząt i roślin.
Czytelnicy dowiadują się m.in.
o istnieniu takich miejscowości
jak: Niedźwiedź, Rysie, Pieczarki, Gołębie, Stara Sowa czy, nieco
z innej beczki: Całowanie. Książ-

ka wzbogacona jest też o informacje na temat szybkich i skutecznych sposobów uczenia się czy też
szukania miejscowości na mapie.
W czasie spotkania Zbigniew
Kołba namawiał uczniów nie tylko do czytania „Znajdź mnie
i kiedyś odwiedź”, ale do czytania
w ogóle, jako czynności, dzięki której można pogłębiać swoją
wiedzę. Autor mówił też o wielu
innych sprawach, m.in. o potrzebie wysypiania się czy o wpływie
zdrowego odżywiania na rozwój
młodego człowieka.
Pisarz zorganizował także konkurs z zagadkami, w którym wygrać można było egzemplarze
jego książki. Na koniec wszyscy
chętni mogli wziąć od Zbigniewa
Kołby autograf.
opr. kl

GoK KiernoZiA

reKlAMA

Reprezentacja Kiernozian, gminy i łódzkiego Sejmiku z symbolicznym
czekiem.

Kiernozia | nagrody dla twórców

Zespół i wycinankarka
z nagrodami łódzkiego Sejmiku
Wśród nagrodzonych
w tegorocznej edycji
Nagród Sejmiku
Województwa Łódzkiego
w dziedzinie kultury
znalazł się Zespół Pieśni
Ludowej „Kiernozianie”
oraz wycinankarka Helena
Miazek z Błędowa.
Nagrodę wręczył 26 października marszałek województwa Witold Stępień oraz przewodniczący
sejmiku Marek Mazur. Symboliczny czek opiewający na kwotę
5 tys. zł oraz kwiaty odebrała delegacja zespołu Kiernozianie oraz
wójt Beata Miazek. Pani Helena
otrzymała natomiast symboliczny
czek na 3 tys. zł. W uroczystości
uczestniczyli artyści, twórcy ludowi, animatorzy wydarzeń i projektów kulturalnych, łącznie 32 laureatów.
Nagroda ta ma na celu uhonorowanie osób, które w sposób
szczególny wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego, promując ten region w Polsce i poza granicami kraju oraz
przyczyniają się do kształtowania
tożsamości kulturalnej regionu.
Gala wręczenia nagród odbyła się
w Łódzkim Domu Kultury.

– Do nagrody zgłosiła nas
pani wójt, a my ze swojej strony pomogliśmy w przygotowaniu obszernej informacji o zespole
z ostatnich lat. Na co wydamy pieniądze? Oczywiście na działalność zespołu, ale jeszcze nie zaplanowaliśmy na co konkretnie.
Może wybierzemy się na jakieś
warsztaty? – powiedziała nam
szefowa Gminnego Ośrodka Kultury i zespołu „Kiernozianie” Beata Lewaniak.
– Jestem szczęśliwa z tej nagrody, zawsze się cieszę, kiedy to, co
robię, podoba się innym – mówiła nam Helena Miazek. – Kiedy
sama tworzę, nie czuję, żeby było
to coś niezwykłego, robię wszystko tak, jak się nauczyłam i potem
jestem nawet zaskoczona tym, że
to jest odbierane z takim entuzjazmem. Mogę śmiało powiedzieć,
że dzięki wycinankom czuję się
spełniona. Nie mam tu na myśli
pieniędzy, bo nigdy nie było to
najważniejsze, ale o robienie tego,
co od dziecka kocham i o to, by
cieszyło to oko innych. Myślę, że
miałam szczęście, że urodziłam
się w dobrych czasach dla twórczości ludowej, a także w dobrym
miejscu, bo musi być coś w tym,
że z gminy Chąśno pochodzi wiele zasłużonych twórczyń. mak, tm

Sanniki | regiony z historią

O pałacu w TVP Historia
Program telewizyjny o dziejach Sannik i pobycie tam Fryderyka Chopina pokazany zostanie w nowym cyklu programów
TVP Historia „Dziedzictwo regionów”. Pierwszą, premierową emisję programu „Regiony
z Historią. Sanniki oczami Chopina” w reż. Leszka Lombarskiego
będzie można obejrzeć 2 grudnia

o godz. 8.30 w TVP Historia. Film został nakręcony wiosną tego roku w parku i pałacu
w Sannikach, gdzie latem 1828 r.
mieszkał i komponował Chopin.
Powtórki programu będzie można zobaczyć m.in. w TVP Historia, TVP Kultura oraz TVP
Polonia. Ma być też dostępny na
platformie vod.tvp.pl. opr. mak
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Łowicz | promocja płyty „Moje łowickie śpiewanie”

Stanisław Madanowski śpiewał dla przyjaciół

reKlAMA

wesela, a on z nią, ale nie wyglądało to tak, że za stoły siadał. Słuchał śpiewu i zaczął też śpiewać.
Na pytania prowadzącej o treść
przyśpiewek przyznał, że czasem
nie były one cenzuralne. Zdarzały
się nawet takie przykre dla panny
młodej. Ale taka była to tradycja.
Potem w rozmowie odsłaniane
były kolejne etapy śpiewania pana
Stanisława – najpierw w szkole
na Blichu, gdzie wstąpił do Blichowiaków i zaśpiewał pierwszą solówkę ze starszą koleżanką,
Marysią Jarosz. I w tym momencie pani Maria – z męża Nierobisz
– została wywołana, żeby zaśpiewać te same weselne przyśpiewki, które przed 60 laty śpiewała
z panem Stanisławem w programie „Wesele łowickie”.
O śpiewaniu wojskowych piosenek, w czasie odbywania służby wojskowej w Toruniu, jedynie wspomniano. Więcej miejsca
zajęła rozmowa o Zespole Pieśni
i Tańca Ziemi Łowickiej, do którego się pan Stanisław zapisał.
Z tego okresu pochodzi nagranie piosenki „Łoj ścini dombek,
ścini”, która w latach 70. często
była puszczana w Polskim Radiu
w wykonaniu śpiewaka spod Łowicza.
– Zespół się rozlecioł i żeś do
Kolejarza poszedł... – kontynuowała rozmowę pani Barbara.
Pan Stanisław przyznał, że nie od
razu, ale faktycznie tak było. Poprzedniego zespołu było mu bardzo żal, bo był bardzo dobry. Natomiast w „Kolejarzu”, z którym
na długo się związał, zapamiętał
Marysię Garstkównę, która śpiewała piosenkę „Fruwały jaskółki”.
– Nauczyłem moją córką Monikę
jej piosenki, żeby zaśpiewała na
płycie i teraz wam zaśpiewa – za-

Gratulacje, życzenia i podziękowania – takich chwil podczas promocji płyty nie brakowało. bo choć
śpiewak ma wrodzony talent, to od lat z radością się nim dzieli. Za Stanisławem Madanowskim – Ksinzoki.

MiroSŁAwA wolSKA-KobierecKA

Nie wystarczyło dostawionych
ławek i krzeseł, a goście, którzy
przyszli na promocję, wypełnili
wszystkie miejsca siedzące i stojące nawet w przedsionku prowadzącym do sali. Gości było około 350.
Promocja płyty „Moje łowickie
śpiewanie” ściągnęła do muzeum
rodzinę pana Stanisława, przyjaciół, sąsiadów z Boczek Chełmońskich, członków zespołów, z którymi był lub jest związany, a także
miłośników łowickiego folkloru.
W pierwszym rzędzie na widowni zasiadł biskup senior Józef Zawitkowski, obok niego – starosta
Krzysztof Figat i przewodniczący
Rady Powiatu Krzysztof Górski.
Wszystkich przybyłych gości
oficjalnie powitała córka śpiewaka
Monika Zabost, która przekazała mikrofon prowadzącej imprezę
Barbarze Frątczak – znanej twórczyni ludowej, związanej z zespołem Ksinzoki. I już na początku
spotkania było małe zaskoczenie,
bo pani Barbara chciała rozpoczynać imprezę, a Stanisława Madanowskiego nie było w sali barokowej, bo zagadał się z kimś w holu.
Prowadząca zaczęła go wołać
w gwarze łowickiej: Stasiu! Stasiu! Przecie już wszystkie sie stawieły, a gdzie żeś ty?! Pan Stanisław, wchodząc na salę, zaczął
swoim głośnym, charakterystycznym i czystym głosem, śpiewać
przyśpiewki o Łowiczu, na różne
melodie.
Potem rozpoczęła się prezentacja śpiewaka, przygotowana
w ciekawy sposób, bo w gwarze
łowickiej. Barbara Frątczak zadawała mu pytania o to, skąd się
wzięło to jego śpiewanie. Odpowiadał, że wszystko zaczęło się od
tego, że jego mama chodziła na

MiroSŁAwA wolSKA-KobierecKA

Tak licznej publiczności, jaka zgromadziła się
na promocji płyty Stanisława Madanowskiego,
w sobotnie popołudnie, 18 listopada, dawno
w sali barokowej łowickiego muzeum nie było.

Stanisław madanowski z dumą patrzy na występ Zespołu pieśni
i Tańca boczki chełmońskie.

powiedział Stanisław Madanowski występ córki. Monika Zabost,
wzruszona, dedykowała swój
występ swojej nieżyjącej mamie
Klarze, ale warto dodać, że taką
dedykację ma całą płyta „Moje łowickie śpiewanie”.
W innej części tego dialogu
pan Stanisław, pytany o podejście
żony do śpiewania, odpowiedział,
że nigdy mu nie zabraniała, wręcz
przeciwnie – sama go na próby

nieraz wyganiała, koszule zawsze
do występu wyprasowała. – To ty
miałeś jej za co dziękować – komentowała prowadząca.
Dalsza rozmowa dotyczyła filmowych doświadczeń śpiewaka,
którego można zobaczyć i usłyszeć m.in. w ekranizacji „Chłopów” Stanisława Reymonta,
w którym na weselu Boryny tańczy w białej sukmanie z panną
młodą. Fragment ten został po-

kazany na ekranie w sali barokowej. W kolejnych muzycznych
wejściach wystąpiły Boczki Chełmońskie, których Stanisław Madanowski był założycielem w latach 70. Opowiadał, że wszystko
zaczęło się od tego, że jako sołtys Boczek Chełmońskich organizował dożynki. Nie brakowało
dziewcząt chętnych do występów,
a chłopów trzeba było „pożyczyć”
z innych zespołów, ale jakoś udało
się zespół zorganizować. To, że do
tej pory działa, jest dla niego największym podziękowaniem.
„Boczki Chełmońskie” weszły
do sali barokowej ze swoją kapelą, która wraz z kapelą Szymona Mońki z Zielkowic (która grała podczas promocji płyty i brała
udział w jej nagraniu) zagrała
marsza, a potem oberka, którego
kilka par – na niewielkiej wolnej
przestrzeni – odtańczyło. – Bardzo dziękuję „Boczkom”, że mnie
zaszczyciły – mówił wzruszony
śpiewak.
Nie zabrakło też występu Ksinzoków, z którymi obecnie jest

związany Stanisław Madanowski,
Chóru Seniora z Klubu Radość
oraz występu 12-letniej Malwinki
Ciesielskiej, która z panem Stanisławem zajęła II miejsce w tegorocznym Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym w kategorii „Mistrz i uczeń”.
Impreza – zgodnie z intencją śpiewaka – była prawdziwym
świętem łowickiego śpiewania
i łowickiej muzyki.
Na koniec był czas na gratulacje, życzenia i serdeczności. Za
śpiewanie zza podwórka i zagrody dziękował śpiewakowi jego sąsiad Wiesław Dąbrowski. Starosta
Krzysztof Figat zapraszał Stanisława Madanowskiego na 70-lecie Blichowiaków, które zaplanowano podczas Łowickich Żniw
w skansenie w Maurzycach 22
lipca przyszłego roku. Bp Józef
Zawitkowski przyznał, że wobec
śpiewającego pana Stanisława nie
wypada mu mówić. – Chcę tylko
podziękować Panu Bogu i Wam,
że jestem łowiczakiem. Chciałbym, żeby świat, który przychodzi, uczył się od Księżaków,
od seniorów, od Blichowiaków
i od Koderek – że człowiek jest
piękny wtedy, gdy się śpiewa.
Wnuczka śpiewaka, Sylwia Zabost, której firma marketingowa
Dandy Lady wydała płytę „Moje
łowickie śpiewanie”, mówiła, że
jest bardzo dumna z dziadka.
Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Chętni mogli też nabyć płytę po
promocyjnej cenie 20 zł. Dochód
ze sprzedaży płyty ma zostać
przeznaczony na kolejne nagrania
pana Stanisława.
Osoby, które nie były obecne
na promocji, a chciałyby nabyć
płytę, mogą to zrobić przez stronę
www.stanislawmadanowski.pl.
Czynione są starania, aby płyta
trafiła do otwartej sprzedaży, ale
jeszcze nie wiadomo od kiedy
i gdzie będzie sprzedawana. mwk
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opony zimowe z niemiec, tel.
576-028-479.

sprzedaż

Sprzedam opony zimowe Semperit
225/50/17, tel. 694-418-713.

Sprzedam działkę budowlaną 3.000
mkw we wsi Gzinka przy wrzeczku, tel.
733-750-101.

Sprzedam 4 koła zimowe 175/65
r14 dębica, tel. 509-343-660.
opony zimowe z felgami 155/13 do
pandy, tel. 726-843-466.
opony zimowe 185/65r15, tel.
660-475-359.
Sprzedam koła zimowe na alu, 15’,
bMw e46, tel. 791-125-486.

motorowe
kupno
Skup starych motocykli wSK, Shl,
Junak, innych, tel. 513-185-357.

działka 4,6 ha, Łazin, tel.
501-020-993.
budynek nadający się na magazyn
lub halę produkcyjną 1000 mkw, tel.
663-881-721.
dom, stan surowy, zamknięty, Łowicz
Grunwaldzka (sprzedam lub zamienię
na mieszkanie spółdzielcze), tel.
795-410-608.
dom 160 mkw przy ul. Katarzynów,
działka 700 mkw, tel. 723-798-953.
Mieszkanie 60 mkw., iii p., Kaliska, tel.
668-955-030.
Siedlisko z budynkami
gospodarczymi i domem mieszkalnym,
działka 2,54 ha, tel. 503-047-710,
Złaków borowy 117.

samochodowe

hyundAi i40, 2013 rok, tel.
609-135-463.

opel Vectra, gaz, 1999 rok,
tel. (46) 861-60-35.

Vw lT 35, 2461 cm diesel, 2003 rok,
tel. 570-980-770.

Stare motocykle, motorowery, części
kupię, tel. 513-185-357.

kupno

KiA picanto, diesel, stan idealny,
tel. (24) 285-52-02.

opony zimowe 205/55r16, tel.
607-385-489.

Vw new beetle, tel. 799-081-590.

Kupię stare motocykle: wSK, MZ,
Komarek itp., tel. 609-942-407.

Sprzedam dom, tel. 881-087-040.

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

lublin, 1999 rok, po kolizji, tel. 604627-346, 665-440-206.

sprzedaż

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

Absolutny skup aut 24h, zadbanych
jak i do remontu, bez opłat najwyższe
ceny, dojazd, gotówka od ręki, tel.
575-006-685.

MercedeS c klasa, 2.2 cdi w203,
2007 rok, bogate wyposażenie, w
rozliczeniu mogę przyjąć tańszy, tel.
513-375-786.

peuGeoT 207, 1.6 hdi, 2007 rok,
120.000 km, 5-drzwiowy, bogate
wyposażenie, 12.800 zł, tel. 513-375-786.

Vw new beetle, 2.0, 1999 rok,
150.000 km, czarny, 6.000 zł, tel.
603-332-032.

Auto skup, tel. 666-703-314.

MercedeS-benZ, 1.7 cdi, 2008
rok, tel. 507-939-895.

Złomowanie pojazdówzaświadczenia, auto-skup: uszkodzone,
rozbite, wyeksploatowane, rząśno 13,
tel. 602-123-360.

sprzedaż
Audi 80 Tdi, 1994 rok, tel.
602-689-205.
Audi A3, 1.4 TSi Turbo, 2008 rok,
granatowy metalik, tel. 513-329-718.
bMw 520, 2.0 i, 1998 rok, bogate
wyposażenie, stan bdb., możliwa zamiana
(mniejszy), tel. 604-706-309.
bMw e46, 1.8 benzyna, 2002 rok, tel.
782-532-711.
bMw e46, compact, 2.0 diesel 150
KM, 2003 rok, stan bdb, srebrny metalik,
tel. 604-767-298.
ciTroËn berlingo, 1.6 hdi, 2006 rok,
szary metalik, tel. 791-331-447.
clio, 1.2, 2000 rok, tel. 667-566-961.
dAewoo lanos, 1.5 16V, 1999
rok, 157.000 km, 1 właściciel, stan
bdb., garażowany, bezwypadkowy, tel.
692-577-643.
dAewoo lanos, 1.4, 2001 rok, srebrny
metalik, stan bdb, tel. 513-375-786.
dAewoo Matiz, benzyna, 1999 rok, tel.
539-836-474.
FiAT 126p, 1997 rok, tel. 791-759-507.
FiAT cc 700, 1.500 zł, tel. 509-994-734.
FiAT cinquecento, 700 benzyna, 1995
rok, tel. (46) 838-20-88.
FiAT panda, 1.1, benzyna, 2003 rok,
stan bdb, tel. 609-459-539.
FiAT punto ii, 1.2 benzyna/gaz, 2006
rok, tel. 795-495-539.
FiAT Seicento, 2000 r., tel. 606-193-168.
FiAT Seicento, 1998 rok, 135.000 km,
tel. 601-946-083.
FiAT Siena, 1.4, gaz, 1998 rok, tel.
606-987-042.
Ford Galaxy, 1.9 Tdi 140 KM, 6
skrzynia, 2005 rok, zielony metalik,
7-osobowy, możliwa zamiana
(mniejszy), tel. 604-706-309.

NISSAN Almera N16, 1.8 gaz,
2000 rok, tel. 782-273-568.
niSSAn Almera, 1.5, 2005 rok,
5-drzwiowy, złoty metalik, 7.800 zł, tel.
604-706-309.
niSSAn Micra, 1.2 benzyna, 2011 rok,
5-drzwiowy, AbS, klimatronic, centralny
zamek, sprowadzona z niemiec, tel.
790-808-190.
niSSAn Micra, 1.0, 1999 rok, srebrny,
stan dobry, tanio, tel. 574-714-145.
niSSAn navara, 2.5 diesel, 2011 rok,
tel. 790-808-190.
niSSAn Qashqai benzyna, 2009 rok,
i właściciel, tel. 601-614-035.
opel Astra, 1.6, 1997 rok, tel.
519-588-312.
opel Astra ii, 1.6, 1999 rok, 240.000
km, hatchback, tel. 509-233-712.
opel Astra ii, 2 właściciel, stan
bardzo dobry, sprzedaję samochód
ponieważ kupiłem kolejny, dodaję
opony zimowe, tel. 730-112-303
opel Astra ii, 1.4 benzyna, 2005
rok, hatchback, 5-drzwiowa, granatowa,
salon polska, stan bdb., 6.700 zł, tel.
666-574-189.

poloneZ ATu plus, 1.6, 1999
rok, 60.000 km, i właściciel,
niekwestionowany stan (dla konesera),
tel. 513-375-786.
renAulT Scenic, 2000, tel.
502-322-564,.
Sprzedam opony zimowe, używane
dunlop 205/60r16, tel. 668-232-555.
STAr 1142 samochód ciężarowy,
1989 rok, stan dobry, tel. 606-360-462.
ToyoTA Avensis, 2.2, 2006 rok,
okazja, tel. 509-328-033.
ToyoTA corolla Varso benzyna,
2005 rok, metalik, i właściciel,
tel. 602-154-969.
ToyoTA yaris, 1.0, 2003 rok, 152.000
km, 5-drzwiowy, stan rewelacyjny, tel.
604-706-309.
ToyoTA yaris, 1.3, 2003 rok, 90
KM, srebrny metalik, 156.000 km,
sprowadzony, po opłatach, bogato
wyposażony, tel. 602-773-061.
VolVo S40, 1.9 d, 1999 rok, tel.
608-641-402.
VolVo V50, 1.6 diesel, 2007 rok,
czarny metalik, bogate wyposażenie,
możliwa zamiana (tańszy), tel.
513-375-786.
Vw bora, 1.6 benzyna, 1999/2000
rok, tel. 694-132-701.

opel Astra iiih, 1.9 diesel, 2006 rok,
236.000 km, tel. 796-841-205.

Vw Golf V, 1.9 Tdi, 2008 rok,
kombi, 227.000 km, ładny,
zadbany, srebrny, alufelgi, salon
pl, full wyposażony, 15.900 zł, tel.
693-890-577.

opel corsa, 1.2 c, 2001 rok, tel.
518-103-986.

Vw lT 35, 2.5 Tdi, 2000 rok, tel.
602-442-867.

3

Vw passat kombi, 2005 rok, 160.000
km, tel. 665-489-419.

Sprzedam Kawasaki Ninja Zx6
z 2000 roku, kolor czerwony, stan
bdb, tel. 791-737-790.

Vw passat, 1.8 T, 2002 rok, salon
polska, 8.900 zł, tel. 601-346-042

MZ 150, tel. 885-313-889.
Sprzedam skuter, tel. 575-355-823.

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

Vw passat, 1.9 Tdi, kombi, stan
dobry, tel. 533-685-667.

garaże

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

Vw polo, 1.9d, tel. 693-723-026.

sprzedaż

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

Sprzedam, wynajmę garaż, Stryków
Kościuszki, tel. 603-642-202.

Sprzedam 1,46 ha ziemi rolnej
położonej w okolicach Matyldowa, gm.
rybno, tel. 690-357-976.

Vw passat b6, 2.0 diesel, 2005 rok,
tel. 603-972-528.

Vw polo, tel. 504-507-730.
Vw Sharan, 1.9 Tdi, 2008 rok,
7-osobowy, w rozliczeniu mogę przyjąć
mniejszy, 22.200 zł, tel. 604-706-309.
Vw T4, 1995 rok, tel. (46) 837-39-28,
wew. 34.
Vw Tiguan, 2.0 TSi, 2012 rok, SuV,
full opcja, skóra, automat, sprowadzony
z Ameryki, czarny, FVAT, cena do
uzgodnienia, tel. 603-653-030.
Vw Transporter, z hdS, tel.
799-081-590.

Garaż wolnostojący, Tuszewska,
na wysokości bursztynowej, tel.
601-946-284.
Sprzedam garaż, Tkaczew, tel.
664-372-375.

wynajem
Garaż do wynajęcia ul. Tuszewska,
tel. 606-908-756.

inne

nieruchomości

Klucze, piloty, immobiliser, Głowno
Strażacka 2, tel. 606-319-335.

kupno

Autolaweta transport aut, maszyn
i urządzeń, konkurencyjne ceny, tel.
797-713-825, 502-391-577.

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

Alufelgi - Alfa romeo i Ford Focus,
opony zimowe z felgami 15, tel.
723-940-723.
opony, felgi z niemiec, hurtownia.
największy skład w rejonie,
klimatyzacja, mechanika.
bratoszewice, ul. Łódzka 28, www.
opony-gaweda.pl, tel. (42) 719-63-08,
tel. 505-151-701.

Kupię każdą nieruchomość: ziemię,
działkę, mieszkanie, dom itp. (również
zadłużone), tel. 501-020-993.
Kupię/przyjmę w dzierżawę ziemię,
tel. 696-736-701.
przyjmę w dzierżawę ziemię, łąki,
dobre warunki, tel. 534-936-733.
Kupię działkę, ziemię, bloki, tel.
607-809-288.

Sprzedam dwie działki budowlane,
domaniewice, tel. 726-629-696.
Sprzedam działkę 4,22 ha (3 ha
porzeczki, 1 ha sadu) Głowno, Targowa
74, tel. 693-341-566.
Sprzedam las 1,23 ha oraz ziemię
0,08 ha, tel. 603-061-313.
Sprzedam dom, Armii Krajowej,
Łowicz, tel. 512-088-422.
Mieszkanie 58,9 mkw., iV p., ul.
ciemna 1, tanio, tel. 665-744-061.
Ziemia 2 ha, niedzieliska, tel.
604-454-461.
Zduny, dom 120 mkw., zabudowania
gospodarcze, działka 0.97 ha, tel.
694-182-993.
Tanio sprzedam kawalerkę 34,80
mkw., iii piętro, tel. 609-688-554.
Łowicz, 3-pokojowe, parter, tel.
698-581-666.
Mieszkanie, 2-pokojowe, 37 mkw.,
iii piętro, broniewskiego, tel.
793-449-117.

opel corsa d diesel, 2008
rok, 167.000 km, srebrny, dach
panoramiczny, hak, 15.000 zł do
negocjacji, tel. 660-463-894.
opel corsa, 1.2, 2011 rok, 85
KM, 3-drzwiowy, 62.000 km, tel.
731-445-544.
opel corsa, 1.5 diesel isuzu, 1999
rok, stan bdb., tel. 604-706-309.
opel insignia, 2.0 cdTi, 2009 rok,
160 KM, tel. 787-124-899.
opel Meriva, 2003 rok, tel.
606-123-405.
opel Vectra, 1.8, benzyna/gaz, 1997
rok, tel. 602-579-154.

PuNKtY PRZYJmOWANIA OGŁOSZEń DROBNYCH DO „NŁ”: BIuRO OGŁOSZEń ŁOWICZ, ul. piJArSKA 3A; BEDNARY, SKlep p. pApierniK 24A; BOBROWNIKI 27, SKlep p. pAcler; BOLImÓW, ul. ryneK KoŚciuSZKi 17,
SKlep „ewA”, p.pApierniK; DOmANIEWICE, ul. GŁównA 26, SKlep p. JAKubiAK; GąGOLIN POŁuDNIOWY, SKlep „KoS”; HumIN 1A, SKlep p. GreFKowicZ; IŁÓW: pl. ryneK STAroMieJSKi 2A; SKlep p. pApierowSKieGo;
KIERNOZIA, ryneK KoperniKA, KioSK p. weSoŁowSKieJ; KOCIERZEW PÓŁNOCNY 37A, SKlep p. KryGier; KuRABKA 17A, SKlep p. TopolSKieJ; ŁOWICZ, oS. brATKowice, KioSK loTTo; ŁYSZKOWICE, SKlep „dueT”,
ul. GMinnA 6; NIEBORÓW, Al. leGionów polSKich 18, SKlep p. FiGATA; NOWA SuCHA 22, SKlep p. Siewiery; OStRÓW 20, SKlep p. beJdy; OSmOLIN: ul. ryneK 2, SKlep p. SerwAch; ul. ryneK 19, SKlep SpożywcZo-prZeMySŁowy; PSZCZONÓW 147, SKlep p. lipińSKieGo; SANNIKI, ul. wArSZAwSKA 183, SKlep p. olKowicZ; SOBOtA, pl. ZAwiSZy cZArneGo 12, SKlep p. bińcZAK; SOKOŁÓW 19, SKlep p. GŁowAcKieGo; StACHLEW 113A, SKlep
p. wierZbicKieJ; StARY DęBSK 6A, SKlep p. pAwŁA TArGASZewSKieGo, ŚLESZYN, ul. GórnA 5, SKlep p. MącZyńSKieJ; WALISZEW StARY 19, SKlep p. pAbiJAńcZyK; ZABOStÓW DuŻY, SKlep p. SZAleniec; ZAWADY 67, SKlep
p. SoKAlSKieJ; ZŁAKÓW BOROWY 139A, SKlep p. piecKi.
PuNKtY PRZYJmOWANIA OGŁOSZEń DROBNYCH DO „WIEŚCI”: BIuRO OGŁOSZEń GŁOWNO, ul. ŁowicKA 40; DmOSIN 1, bożenA KrZeSZewSKA, pieKArniA: StRYKÓW: SKlep „ZoSiA”, ul. TArGowA 25/27; SKlep p. ŁuKASZA
pApińSKieGo, STAry ryneK 4/29.
PuNKtY PRZYJmOWANIA OGŁOSZEń DROBNYCH DO „NŁ DLA ŻYCHLINA, OPOROWA, BEDLNA I PACYNY”: BEDLNO 28, SKlep Mini-MAG; DOBRZELIN, ul. wŁ. JAGieŁŁy, SKlep MAGdA; PACYNA, ul. TowArowA 4, SKlep p. MAGdAleny durKi; PLECKA DąBROWA, SKlep „MoniKA”; PODCZACHY 16, SKlep SpożywcZo-prZeMySŁowy; ŚLESZYN, ul. GórnA 5, SKlep p. MącZyńSKieJ; ŻYCHLIN, ul. ŁąKowA 9A, SKlep „MAGdA”; ul. nAruTowicZA 85F, SKlep
„MAGdA”; ul. 29 liSTopAdA 25-26, SKlep „eleMiS”.
WYDAWCA I REDAKCJA NIE PONOSZą ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA tREŚć OGŁOSZEń I REKLAm OPuBLIKOWANYCH ZGODNIE Z ARt. 36 uStAWY Z DNIA 26.01.1984 R. „PRAWO PRASOWE”
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Sprzedam, odstąpię dobrze
prosperującą pizzerię w Głownie
działającą od 16 lat w centrum Głowna,
tel. 503-147-273.
M-4, 60 mkw., os. bratkowice, tel.
608-580-065.
działki, otolice, tel. 512-490-910.
dom w niedźwiadzie w atrakcyjnym
miejscu, tel. 880-565-192.
Ziemia 2,5 ha w niedźwiadzie, tel.
880-565-192.
Sprzedam lub zamienię dom pod
Łowiczem na bloki, tel. 606-967-338.
Ziemia orna, bobrowa, tel.
606-626-575.
Mieszkanie 2-pokojowe, 45.67
mkw., do remontu, broniewskiego, tel.
603-270-363.
bratkowice 60 mkw., blok 34, tel.
691-961-280.

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

wynajmę budynek gospodarczy na
działalność lub magazyn. Głowno, tel.
601-395-339.

dwie działki (łącznie 50 a) przy rzece,
tel. 886-591-844.

do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe,
46 mkw., iii p., ul. ciemna, tel. 662-132638, 607-201-284.

działki budowlane 1564 mkw.,
1287 mkw., nieborów, ul. polna, tel.
781-192-860.
Sprzedam dom na żwirki i wigury
7A, tel. 500-287-713.
Mieszkanie 35,62 mkw., 2 pokoje z
kuchnią, Głowno, Kopernika 35,62m, iV
piętro. Spokojna, zadbana okolica, dużo
zieleni, tel. 530-851-556.

wynajem
wezmę w dzierżawę ziemię, okolice
Łowicza, tel. 723-528-070.
do wynajęcia lokal ok. 60 mkw,
bolimów, tel. 604-786-275.

Grunty orne, powierzchnia 2,70
ha, Jasionna, gm. bolimów, tel.
504-313-408.

do wynajęcia 2 pokoje z kuchnią
na os. Sikorskiego, Głowno, tel. 505802-937, wieczorem.

działka budowlana, 1.500 mkw.,
media, Łowicz, Górki, tel. 784-043-952.

wynajmę magazyn, okolice Łowicza,
tel. 607-168-196.

Mieszkanie 2-pokojowe, Zduńska
dąbrowa, tel. 518-606-556.

do wynajęcia lokal 40 mkw., na
działalność, w centrum Łowicza, ul.
Kozia 8, tel. 508-324-558.

dom z budynkiem gospodarczym
na działce 0,63 ha, tel. 781-431-870,
popów 98.
Kawalerka 36 mkw., ciemna 1
sprzedam, tel. 667-909-954.
Mieszkanie 3-pokojowe, 51 mkw., iii
p., os. Tkaczew, tel. 502-323-404.
Sprzedam ziemię 3,40 ha, Karnków,
tel. 669-452-029.
Sprzedam M-4, tel. 732-830-824.
Sprzedam dom piętrowy z budynkami
gospodarczymi, działka o powierzchni
9.300 mkw. w chochołowie koło
żychlina, tel. 693-014-912.
Sprzedam działkę usługową ok.
7.000 mkw w obrębie Łowicka wieśprymasowska, tel. 669-568-174.
Sprzedam gospodarstwo rolne o
pow. 1,11 ha z domem mieszkalnym
i pomieszczeniami gospodarczymi,
Wyskoki, gm. Stryków, tel.
601-204-540.

reKlAMA

wynajmę 2 pomieszczenia, po 26
mkw, może być fryzjerstwo lub biura, tel.
501-011-198.
do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe,
58 mkw, i piętro, os. Starzyńskiego, tel.
669-472-447.
do wynajęcia warsztat samochodowy
z wyposażeniem w Głownie, tel.
500-007-881.
wynajmę plac o pow. 0,5 ha
przy trasie Łowicz-Sanniki, 2 bramy
wjazdowe, częściowo utwardzony,
teren ogrodzony, dostęp do wagi
samochodowej, warsztatu, 2
stanowiska wraz z podnośnikiem, tel.
502-432-182.
Mieszkanie, warszawa, tel.
781-781-321.
wynajmę mieszkanie, 43 mkw.,
nowe budownictwo, winda, garaż
podziemny, tel. 698-367-403, centrum
Łowicza.

wezmę w dzierżawę łąki oraz grunty
orne w gm. Łowicz i okolicach. dobre
warunki. Zadzwoń, a na pewno się
dogadamy, tel. 577-791-198.
wynajmę duży dom w Łowiczu na
osiedlu Górki, tel. 602-255-161.
do wynajęcia mieszkanie w centrum,
tel. 602-574-891.
wynajmę mieszkanie, tel. 530-585-716.

zamiana

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

overlock yamato, 5-nitkowy, tel.
608-109-634.

Sprzedaż hurtowa tui Szmaragd
oraz innych, 1,20-1,50 m, Zduny
150, tel. 724-977-663.

Krajzega kompletna, szlifierka
taśmowa, przecinarka metalu, tel.
503-830-451.

palety 1.200x1.000, tel. 502-919-192.

Tanio sprzedam piec do centralnego,
tel. 601-141-164.

Węgiel Ekogroszek, kostka,
orzech. Dostawa i rozładunek,
tel. (23) 661-10-13, tel.
789-333-677.
piecyk na olej opałowy, tel.
733-805-081.
Sprzedam pianino, tel. 734-464-190.
Tuje szmaragd, krzewy, drzewka
owocowe. Szkółka, tel. 669-064-005,
661-916-256.

Sprzedam beczkę plastikową 1.000
l; parnik; silnik elektryczny 1,3; kanapę,
tel. 783-406-925.
Krajzega z silnikiem, tel. 507-136-830.

huśtawki ogrodowe, akacjowe, stoły,
ławki, altanki, piaskownice, budy dla
psów, toalety, tel. 502-981-959.

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

buda z naczepy chłodni, tel.
601-348-897.

przyjmę ziemię na działkę, Mysłaków,
tel. 502-768-210.

Zegar stojący sprzedam, tel.
600-979-583.

Sprzedam kisteny plastikowe
ażurowe, tel. 691-561-121.

Kupię koparko-ładowarkę i wywrotkę,
tel. 607-809-288.

Spawarki TS250, wyjścia: 380/230,
nawijane miedzią, ST230, wyjścia:
380/230, tel. (46) 838-79-57.

wóz-platforma, stan dobry, tel.
530-530-190.

sprzedaż różne
waga inwentarzowa elektroniczna,
tel. 725-451-929.
drewno kominkowe, opałowe (buk,
brzoza, olszyna, grab); workowane, tel.
501-658-261.
Drewno kominkowe i opałowe,
pelet drzewny, brykiet drzewny, tel.
504-010-550.
Kruszywa, piasek, żwir, ziemia
ogrodowa. roboty ziemne,
wyburzeniowe, transport maszyn
budowlanych, rolniczych, tel.
693-565-564.
Piasek płukany, pospółka, żwir,
podsyp, tel. 600-895-026.

Tunel foliowy 30x7 m, tel. (46) 83910-43, Jackowice.
Sprzedam fotele, tel. 798-770-326.
drzewo opałowe, kominkowe, tel.
518-560-797.
oddam ziemię gliniastą, tel.
502-323-404.
Sprzedam płaty tektury. różne
wymiary i grubość., tel. 501-061-306.
duże akwarium, panoramiczne, tel.
505-949-957.
piec miałowy i bojler, tel. 724-850-714.
drewno opałowe, najtaniej, tel.
512-694-692.
overlock 3-nitkowy, stare pocztówki,
tel. 504-531-185.

Zatrudnię samodzielnego mechanika
samochodowego, Łowicz, tel.
509-020-870.

Apteka zatrudni technika farmacji, tel.
725-233-823.

poliuretan na pow. 300 mkw, tel.
793-162-206.

Sprzedam drewno opałowe jabłoń,
możliwość transportu, tel. 603-441-292.

Przyjmę szwaczki do szycia
na overlocku, dwuigłówce
łańcuszkowej, tel. 501-524-923.

piec centralnego ogrzewania,
używany, tel. 509-807-410.

kupno różne

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

Zatrudnię kierowcę kat. c+e z
doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym, pojedynczepodwójne obsady, tel. 604-237-423,
782-223-211.

Zatrudnię szwaczki do szycia strojów
kąpielowych, praca cały rok, jedna
zmiana, Głowno, tel. 602-457-089.

Sprzedam choinki: jodłę balsamiczną
2,50 m, świerk srebrny 1,50 m - 22 zł.
własna plantacja, tel. 516-315-356,
604-215-768.

Sprzedam trelinkę z rozbiórki, tel.
605-094-165.
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wiertarka kadłubowa, tel.
663-667-842.

Zamienię mieszkanie 88 mkw.,
4 pokoje na dom w Łowiczu lub
Skierniewicach, tel. 606-386-961.

Kupię blachę, cegłę, drut, deski,
łaty, krokwie, tregry, tel. 607-809-288.
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dwa piece kaflowe, szafki bhp, tel.
570-980-770.

Sprzedam meble dziecięce - szafa,
komoda, biurko, regał,
tel. 539-607-089.

praca
dam pracę
Zatrudnię sprzedawcę do galerii
łazienek, tel. 602-587-341.
Zatrudnię do pizzerii kierowcę oraz
pomoc kelnerki. praca w weekendy, tel.
607-481-852.
przyjmę do pizzerii kelnerkę
z możliwością przyuczenia - praca na
stałe oraz pomoc na kuchnię
- weekendowo, tel. 601-846-354.

Zatrudnię młodą osobę do małej
gastronomii, praca w Łowiczu, tel.
661-937-389.
Zatrudnię kierowcę kat. c, tel.
601-297-797.
monterów ścian g/k, sufitów,
szpachlarzy, malarzy, tel.
500-027-261.
Zatrudnię mechanika-wulkanizatora
do aut osobowych, tel. 787-229-730.
Zatrudnię do sprzątania zakładu
cukierniczego. praca od poniedziałku
do piątku, dmosin drugi,
tel. 606-799-177.
Zatrudnię cukiernika/ pomoc
cukiernika/ osobę z umiejętnościami
składania i dekorowania tortów. praca
od poniedziałku do piątku, dmosin
drugi, tel. 606-799-177.
ApT randstad (47) zatrudni
do lekkiej pracy na produkcji,
3 zmiany, Stryków, darmowy
dojazd, wysoka stawka,
tel. 603-207-005, 665-133-483.
Kierowca c+e, kraj, wolne weekendy,
tel. 500-333-660.

Szwalnia w Głownie zatrudni
szwaczki, stała praca,
tel. 608-496-344.

pilnie zatrudnię ekspedientki do
sklepu spożywczego w Łowiczu na cały
lub 1/2 etatu, tel. 512-088-422.

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

Zatrudnię kierowcę kat. c+e
w transporcie międzynarodowym,
tel. 607-267-206.
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Kierowca w transporcie
międzynarodowym, weekendy wolne, tel.
606-470-406.

Zatrudnię kierowcę kat. c,
c+e, również dorywczo, kraj, tel.
504-352-764.

Zatrudnię diagnostę
samochodowego na SKp w Łowiczu,
tel. 502-251-751.

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

Gipsowanie, malowanie, panele
podłogowe. tanio i solidnie, tel.
664-712-854.

Zatrudnię kierowcę kat. c+e, kraj,
chłodnia. Stałe trasy, wolne weekendy.
Może być małe doświadczenie, tel.
790-803-388.

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

Zatrudnię pracowników w branży
budowlanej, tel. 608-431-759.

Tynki maszynowe, wylewki, tanio,
solidnie, tel. 604-144-668.

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

sprzedaż
betoniarka 250 litrów defro, stan
dobry, tel. 736-798-870.

Zatrudnię kobiety i mężczyzn do pracy
w pieczarkani, kontakt, tel. 605-081-709,
503-158-403, dąbkowice dolne 41, gm.
Łowicz.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, w
ruchu międzynarodowym, naczepa
typu coilmulda, stałe trasy, tel.
501-250-633.
przyjmę kierowców c+e, dobre
zarobki, weekendy wolne, tel.
601-211-863.
Zatrudnię kierowcę kat. c+e, praca po
kraju, tel. 600-357-428.
Zatrudnię kierowcę kat. c, stałe trasy,
możliwość przyuczenia, tel. 600-357-428.
Zatrudnię pracowników produkcji
do montażu prostych podzespołów
elektronicznych. praca w Łowiczu. Mile
widziani studenci, emeryci, renciści, tel.
507-243-465.
Zatrudnię szwaczki, Głowno, tel.
692-406-127, 798-909-357.

Zatrudnię pracownika w
gospodarstwie z okolic, Stadnina Koni
Gozdów.

przyjmę kierowcę kat. c+e
w transporcie krajowym lub
międzynarodowym, tel. 606-444-846.

rozbiórki, wyburzenia. Kompleksowo
„od A do Z”. porządkowanie terenów,
tel. 665-412-890.

Glazura, terakota, łazienki, przeróbki
hydrauliczne, elektryczne, zabudowy
K/G, tel. 503-730-517.

przyjmę do pracy fizycznej
pracownika do lat 40, tel. 608-816-582.

Gerpol Sp. z o.o. zatrudni
konserwatora obiektu. wynagrodzenie
2.500 zł netto. umowa o pracę,
tel. (46) 811-59-29.

malowanie wnętrz, tel.
531-980-252.

wykańczanie wnętrz, remonty, tel.
729-403-698.

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

Glazura, terakota, gipsy, panele,
hydraulika itp., tel. 508-313-799.

usługi
instalacyjne

Adaptacja poddaszy, malowanie,
ściany i sufity g/k, glazura, terakota,
panele podłogowe, tel. 792-781-446,
663-801-457.

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

Firma biS w Skierniewicach zatrudni
doświadczonych monterów mebli
na atrakcyjnych warunkach, tel.
601-344-142.
Zatrudnimy w biurze do
fakturowania paliw. DAmO, Łowicz,
ul. małszyce 2d/2e, Cv: sekretariat@
damo.com.pl, tel. (46) 830-17-80,
(8.00-15.00).
Zatrudnię od zaraz murarzy,
pomocników, cieśli, tel. 604-505-441.
„Salopak” z.s. w bełchowie producent opakowań drewnianych
zatrudni pracowników. Stała
praca - dobre wynagrodzenie , tel.
698-628-834.
Tokarza zatrudnię - dobre
wynagrodzenie, stała praca,
Firma „Salopak” z siedzibą
w bełchowie, tel. 698-628-834.

Zatrudnię szwaczki, tel.
518-862-229.
Pracownika do zakładu
kamieniarskiego w Strykowie
przyjmę, tel. (42) 719-81-66.
Zatrudnimy kierowców kat. c+e
do przewozu kontenerów morskich,
hamburg-polska, weekendy w domu,
wysokie zarobki, stabilne warunki pracy,
tel. 506-836-200.
Zatrudnię do rozbioru półtusz
wieprzowych i na produkcję, tel.
507-159-691.

szukam pracy
posprzątam dom, biuro, tel.
793-736-508.

Tynki tradycyjne, mułkowane,
murowanie, tel. 725-668-616.
bramy garażowe, wrota, drzwi,
ogrodzenia, balustrady, tel. 506-771-822.

Kominki: budowa, montaż, serwis,
ogrzewanie domów, tel. 602-282-415,
607-090-243.

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

wykończenia - glazura, tel.
609-135-463.

Łazienki, kompleksowo, tel.
733-788-522.

układanie glazury, terakoty, montaż
paneli, tanio, tel. 736-798-870.

Malowanie pomieszczeń, tel.
733-788-522.

Glazura, terakota, gipsy, panele,
hydraulika, itp., wolne terminy, tel.
508-313-799.

Szukam Majstra murarza do
budowy domu jednorodzinnego, tel.
726-256-061.

przyjmę sprzątanie, dyspozycyjna,
tel. 730-649-354.

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

Zatrudnię kierowcę na pół etatu do
rozwożenia pieczywa w Głownie, tel.
603-610-512.

usługi wideo

cyklinowanie, polerowanie, układanie
parkietu, tel. 501-249-461.

przyjmę do pracy w sklepie
spożywczym, w Głownie, tel.
509-061-804.

Zatrudnię pracowników do rozbioru
mięsa wieprzowego, pracownika
gospodarczego na myjkę pojemników,
tel. (42) 719-89-45, tel. 504-198-216.

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

docieplanie budynków, gładzie,
malowanie, płyty k/g, panele
podłogowe i ścienne, glazura, terakota,
tel. 607-343-338.

Zatrudnię hydraulika, pomoc
hydraulika, tel. 691-991-000.

Zatrudnię pracowników
ogólnobudowlanych, tel. 783-997-688.

Zatrudnię traktorzystę do pomocy
w gospodarstwie, tel.
792-387-788, gm. Łyszkowice.

Zatrudnię kierowcę c+e,
międzynarodówka, plandeki, wolne
weekendy, tel. 537-180-085.

poszukuję opiekunki do dzieci w
godzinach rannych w bełchowie, tel.
693-106-150.

Zatrudnię w gospodarstwie rolnym,
tel. 668-146-499.

Zespół poszukuje młodego, dobrego
wokalisty, tel. 663-973-945.
Zatrudnię murarza z okolic Łowicza,
tel. 692-382-852.
przyjmę do pracy spedytorów
międzynarodowych, możliwość
przyuczenia, informacja pod numerem,
tel. 793-040-201.
Zatrudnię kierowcę kat. c+e
w transporcie krajowym, naczepa
chłodnia, dobre zarobki,
tel. 608-067-847.

Zatrudnię odpowiedzialnego
pracownika. Stacja paliw, Sierakowice
prawe, tel. 664-183-326.
praca na produkcji w Sochaczewie!!!
Jesteś zainteresowany? wyślij
SMS: „praca” na nr 669-522-122.
oddzwonimy! Agencja pracy
tymczasowej (nr 47). praca
tymczasowa.
praca na powietrzu, pomocnicy i
brukarze, przyjmę, tel. 508-286-519.
Zatrudnię na budowę (cieśli), tel.
601-662-944.

work Service zatrudni pracowników do
załadunku i rozładunku, tel. 508-009-963.

Zatrudnię dekarzy lub pomocników,
okolice dmosina, tel. 609-846-316.

Zatrudnię pracowników (hydraulika,
glazura, terakota, klinkier, K/G),
tel. 607-809-288.

Zatrudnię kierowcę kat. c+e
(chłodnia); wyjazdy z Tesco Teresin, tel.
608-067-847.
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wideofilmowanie hd, tel.
606-852-557.
wideofilmowanie, fotografowanie,
www.fotowideo.webt.pl,
tel. (46) 837-79-81, tel. 606-302-466.
www.studiokadr.cdx.pl.

remontowobudowlane
usługi
Wylewki agregatem, tel.
698-480-048.
układanie kostki brukowej, tanio, tel.
667-837-817.
usługi minikoparką, tel.
608-612-013.
tynki maszynowe gipsowe,
cementowo-wapienne
oraz posadzki (mixokret), tel.
502-452-907.
dachy, pokrycia dachowe,
konstrukcje, obróbki, tel. 609-846-316.
usługi minikoparką, przeciski kretem,
tel. 668-591-725.

dachy: naprawa, wymiana, podbitki,
tel. 607-610-786.

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

docieplenia budynków, elewacje,
glazura, terakota, adaptacja poddaszy,
kompleksowe wykończenia wnętrz.
FVAT, tel. 606-737-576.

praca dla osób z
niepełnosprawnością: pakowacz,
magazynier w Strykowie. Atrakcyjne
warunki pracy, tel. 692-964-959.

Kominki - budowa, montaż,
ogrzewanie domów, tel. (46) 837-44-35,
tel. 600-294-318.

prace remontowe, łazienki, poddasza,
malowanie, tel. 607-343-338.

usługi stolarskie, obróbka drzewa,
blaty, stoły, meble ogrodowe, montaż
drzwi, podłóg, usługi remontowe, tel.
509-534-503.
Malowanie, gładź, glazura, tel.
668-026-851.
remonty, wykończenia wnętrz, tel.
512-694-692.
Malowanie, gładzie, K/G, glazura,
panele, remonty, tel. 607-343-357.

Styropian 4 cm grubości, stemple
budowlane, tel. 667-837-817.

instalacje elektryczne: nowe,
przeróbki, tel. 696-081-582.
Anteny: montaż, instalacje, tel.
601-306-566.
usługi hydrauliczne: kompleksowo.
przeciski podziemne, przyłącza
wod.-kan., usługi koparko-ładowarką,
oczyszczalnie przydomowe, również
jako podwykonawca, tel. 601-379-355.
Alarmy, monitoring, domofony, tel.
576-613-350.
instalacje, przeróbki elektryczne, tel.
509-838-364.
hydraulik, także awarie, tel.
733-788-522.
usługi hydrauliczne, spawalnicze,
mechaniczne. Złota rączka, tel.
506-891-289.
hydraulika kompleksowo, tel.
601-818-310.
usługi hydrauliczne, tel. 785-543-610.
drobna hydraulika, biały montaż, tel.
535-466-501.

Kompleksowe remonty, tel.
511-568-525.

Tynki tradycyjne, maszynowe;
docieplenia; remonty, tel. 607-343-357.

Łazienki od podstaw, tel. 533-076-850.
dachy, elewacje. Szybko, tanio, 8%
VAT, tel. 502-859-742.

usługi w zakresie prac budowlanowykończeniowych, glazura, terakota,
malowanie, ścianki K-G, sufity
podwieszane itp., tel. 509-299-676.

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

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

Krycie papą, tanio, solidnie!, tel.
608-677-525.

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

Krycie dachów i sprzedaż materiałów
budowlanych. Tanio, solidnie!, tel.
608-677-525.

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

cyklinowanie bezpyłowe, tel.
504-960-515.

wykończenia poddaszy, tanio i
solidnie, tel. 726-395-426.

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

Malowanie, gipsowanie, tapetowanie,
panele, płyta G/K, glazura, terakota,
wykańczanie poddaszy, tel.
535-466-501.

Masaże: profesjonalnie, dojazd, tel.
501-020-993.

Murowanie, kominy, klinkier,
malowanie, tel. 505-225-425.
Adaptacja poddaszy, ścianki
działowe, gipsowanie, malowanie, tel.
607-612-176.
Malowanie, tel. 607-168-196.
podłogi drewniane, parkiety:
układanie, cyklinowanie, polerowanie,
lakierowanie, olejowanie. Schody:
renowacja. profesjonalnie, solidnie, tel.
733-552-113, 601-378-677.

usługi inne

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

usługi koparko-ładowarka, tel.
889-910-666.

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

usługi koparko-ładowarką Jcb,
transport Kamaz 15 t., tel. 784-464-959.

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

Malowanie, gipsy, glazura,
wykończenia, remonty, tel. 799-268-290.

Zespół, wokalistka, deejay, tel.
503-746-892.
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pranie dywanów i tapicerki meblowosamochodowej w zakładzie i u klienta,
tel. 501-431-978.
dJ, oprawa muzyczna imprez, 18-stki,
dyskoteki, itp, tel. 782-718-483.
okna: naprawa, regulacja, tel.
609-135-411.
profesjonalne cięcie drzew
niebezpiecznych, pielęgnacja zieleni i
ogrodów, tel. 782-718-483.

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

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

Siano, baloty, sianokiszonka, okolice
Sochaczewa, tel. 660-947-557.

nauczyciel języka niemieckiego
udzieli korepetycji, tel. 691-715-557.

inne

Sprzedam ziarno bobu, tel.
602-457-674.

Matematyka, tel. 607-440-582.

Kupię dojarkę Alfa laval, tel.
500-642-300.

Sprzedam sadzonki aronii, tel.
602-457-674.

rolnicze sprzedaż

Sprzedam nasiona bobu, tel.
500-696-667.

nauka Języka Angielskiego Jacek
romanowski, tel. 607-440-582.
Fizyka, tel. 660-795-151.
Matematyka, tel. 696-740-690.

usługi rębakiem, rozdrabnianie
gałęzi, przycinka drzew, tel.
606-370-008.

rolnicze – kupno

Niebezpieczna wycinka, tel.
693-208-999.

płody rolne

wycinka drzew niebezpiecznych,
usługi alpinistyczne, tel. 693-552-240.

Kupię zboże, tel. 508-471-814.

Kredyty dla rolników, emerytów, osób
pracujących, szybka decyzja i wysoka
przyznawalność. duży wybór pożyczek
pozabankowych, tel. 536-536-826.
Kredyty pod zabezpieczenie i na
zakup pojazdu 100% przyznawalności,
tel. 536-536-826.
wycinka drzew, tel. 783-672-957.
naprawa telewizorów, Łowicz,
Topolowa 19, tel. (46) 837-70-20, tel.
728-227-030.
wycinka drzew, tel. 696-008-528.

matrymonialne
poznam panią do 58 lat, sms o sobie,
tel. 608-029-088.
Samotna 62 lata pozna pana 65 lat
bez nałogów, tel. 665-832-931.
poznam kobietę do 30 lat, bez
nałogów, bez dziecka, sms, tel.
796-064-491.

nauka
Język angielski, tel. 663-684-178.
Język niemiecki, tel. 668-963-922.
nauczyciel języka niemieckiego,
lekcje, tel. 505-256-528.
Matematyka, tel. 601-303-279.
Matematyka, tel. 791-802-482.
Korepetycje niemiecki, skutecznie, tel.
663-505-433.

Kupię zboże, tel. 667-566-276.
Kupię każde zboże, odbiór własnym
transportem, tel. 783-112-512.
Kupię każde zboże, odbiór własnym
transportem, tel. 607-202-732.
Kupię zboże paszowe. Transport,
gotówka, tel. 668-478-617.
Kupię zboże paszowe, również
gorszej jakości, tel. 726-721-037.
Skup zbóż, Ferm-Pasz (09-130)
Baboszewo. Z transportem 25 t., tel.
602-179-225.
Kupię zboże paszowe, tel.
693-157-117.
Kupię żyto, odbiorę własnym
transportem, tel. 697-536-596.

hodowlane
Kupię byczki mięsne - mieszańce 16
zł/kg, tel. 883-806-661.
Kupię jałoszkę 100-200 kg,
najchętniej rasy Jersey, tel. 512-831-605.

maszyny
Kupię maszyny rolnicze, kombajny
ziemniaczane, ciągniki, kopaczki
elewatorowe, inne, tel. 505-587-206.
Kupię prasę kostkującą: Sipma
Z-224/1, welger, claas, Famarol,
John deere; kombajn: Anna, bolko,
Karlik; kopaczkę; sadzarkę; ciągnik
władimirec T-25, MTZ-82, belarus,
pronar; prasę rolującą: claas rollant,
Arobale, welger, tel. 518-857-308.

płody rolne
pszenżyto, żyto, tel. 668-380-714.
Marchew paszowa, Łowicz, tel.
535-916-420.
Wysłodki buraczane z dowozem,
tel. 601-301-412.
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.
Sprzedam zboże paszowe, tel.
668-478-617.
Sprzedam zboże paszowe, tel.
726-721-037.
Sprzedam otręby pszenne
i jęczmienne, workowane, tel.
726-721-037.
Otręby: pszenne, jęczmienne,
worek. Dostawa i rozładunek,
tel. (23) 661-10-13, tel.
789-333-677.
Śruty: sojowa, rzepakowa,
słonecznikowa. Big-bag/workowane.
Dostawa i rozładunek, tel. (23) 66118-93, tel. 789-333-677.
Śruty: sojowa, rzepakowa,
słonecznikowa Luz 25 t. z
transportem, tel. 604-110-392.
melasa dla bydła 1000/35/5 kg.
Dostawa i rozładunek, tel. (23) 66119-88, tel. 789-333-677.
Wysłodki tofi oraz niemelasowane.
Dostawa i rozładunek, tel. (23) 66110-13, tel. 789-333-677.
Otręby melasowane, granulat.
Dostawa i rozładunek, tel. (23) 66110-13, tel. 789-333-677.

pszenżyto około 70 ton, tel.
609-241-412.

Kupię maszyny rolnicze, tel.
797-513-264.

pszenżyto, tel. 662-665-605, po
16:00.

Kupię ciągnik, maszyny rolnicze,
tel. 607-809-288.

Słoma ze stodoły, okrągłe belki, tel.
607-316-636.

Angielski, tel. 515-459-141.

Kupię siewkę lej ocynkowaną do
remontu, tel. 692-465-143.

Sprzedam pszenżyto, tel.
509-473-106.

Angielski korepetycje, wszystkie
poziomy, tłumaczenia, tel. 693-833-062.

Kupię lawetę, talerzówkę, tel.
506-355-899.

Sprzedam ziemniaki paszowe, tel.
692-492-058.

Matematyka, fizyka. Matury,
egzaminy, tel. 604-449-538.
Angielski do matury, tel. 889-999-312.
Angielski, profesjonalnie, dzieci,
młodzież, tel. 694-515-130.
Angielski, nauczyciel, egzaminator
maturalny, tel. 662-611-189.
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Sprzedam bób, tel. 608-613-658.
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Sprzedam ziemniaki odpadowe, tel.
508-364-849.
Sprzedam owies i łubin słodki, tel.
603-064-775.
pszenżyto, tel. 602-689-205.
Sprzedam ziemniak jadalny denar,
ziemniak odpadowy, tel. 533-077-701.

Sprzedam burak pastewny, ziemniaki
jadalne irga, tel. 668-950-189.

cielaki mięsne i mieszańce, tel.
609-874-395.

Sprzedam jęczmień, tel. 602-649-360.

czerwona kończyna odmiana nike
po pektusie, tel. 792-902-783.

Jałówka na wycieleniu, tel.
693-470-907.

większa ilość jęczmienie, pszenicy,
pszenżyta, żyta, tel. 885-254-502.

Sprzedam byczka, tel. 506-552-043.

Sprzedam mieszankę zbożową, tel.
516-955-490.
buraki pastewne białe, okolice
Kiernozi, tel. 787-764-382.

Słoma, truskawki, tel. 509-853-384.

Sprzedam kukurydzę suchą, tel.
602-712-741.

owies i pszenżyto, tel. 518-721-414.

Sprzedam kukurydzę suchą, okolice
Sannik, tel. 665-236-883.

Sianokiszonka, tel. 664-981-618.

Siano w balotach, słoma,
sianokiszonka, tel. 728-468-577.
marchew odpadową, tel.
518-413-676.
Sprzedam porzeczki Tisel, tel.
880-933-087.
Słoma w balotach 120x120,
garażowana, siano w balotach 120x120,
pszenica paszowa, tel. 607-231-803.
Ziemniaki paszowe, tel. 602-648-497.
Marchew odpadowa, pietruszka,
pory, tel. 667-118-195.
Sprzedam słomę, sprasowaną w bele
120x120, ze stodoły, gmina chąśno, tel.
660-106-664.

Słoma, baloty 140/120, tel.
664-981-618.
Wysłodki buraczane, tel.
600-323-947.
Wysłodki buraczane, tel.
691-174-194.
Sprzedam kiszonkę z kukurydzy, tel.
665-319-203.
Przywóz wytłoków buraczanych,
tel. 502-384-747.
Słoma w balotach, tel. 513-972-051.
Kukurydza, owies, pszenżyto,
pszenica, sianokiszonka, tel.
506-115-015.
Młody knurek, tel. 791-125-486.

owies, mieszanka, pszenżyto, tel.
538-455-989.

Słoma 140 ze stodoły, 50 zł, tel.
537-912-077.

żyto, tel. (46) 838-59-74.

hodowlane

żyto 20 ton, tel. 691-411-355.
Sprzedam marchew, płaskocin 31,
tel. 669-560-392.

odpady marchwi, tel. 514-323-077.

Kupię c-328, c-330, c-360, c-355,
c-380, MTZ, MF-255, T-25 władimirec
bez dokumentów, do remontu, tel.
502-939-200.
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Sprzedam prosięta, tel. 510-158-246.
Knurek duńczyk, tel. 668-551-389.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel.
508-283-855.
Jałówka czerwona, wycielenie
styczeń, tel. 533-179-189.
Jałówka wysokocielna, tel.
692-745-124.
Sprzedam 2 jałówki cielne, tel.
518-360-010.
Sprzedam jałówki cielne. Termin
wycielenia: 25.12.2017, 27.01.2018, tel.
664-192-205.
prosiaki, tel. 697-049-235.
dwie krowy wysokocielne, dwie
jałówki wysokocielne, tel. 609-517-874.
Sprzedam krowę mleczną, wycielenie
początek grudnia, tel. 603-413-460.
Sprzedam cielaki Simentale, tel.
883-552-727.
byczki do dalszego chowu, tel.
604-432-909.
Sprzedam cielaka jałoszkę SM, tel.
784-900-808.
Sprzedam byczka Mo, tel.
662-143-327.
Sprzedam prosiaki, tel. 536-880-865.
Jałówki wysokocielne,
tel. (46) 838-47-99.
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prosięta, 8 szt., tel. 795-155-105.
Sprzedam prosiaki, tel. 699-721-340.
Sprzedam prosiaki, krowę po 3
cielaku, tel. 694-317-901.
Sprzedam 3 cielaki 11-miesięczne, 2
byczki, jałoszkę i 9-miesięczną jałoszkę,
tel. 721-875-667.
prosiaki, tel. 604-702-961.
Jałówka wysokocielna, termin 15
grudnia 2017, tel. 723-958-499.
Krowa młoda po wycieleniu i
jałówka cielna termin 4.02.2018,
tel. (46) 838-84-54.
Sprzedam prosiaki, Jacochów, tel.
602-515-792.
Sprzedam 15 sztuk prosiąt, Trzcianka,
tel. 506-573-284.
Sprzedam jałoszkę SM 60 kg 600 zł,
tel. 502-436-234.
Jałówka wysokocielna, tel.
695-194-887.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu,
gmina bielawy, tel. 508-914-930.

wycinaki do kiszonek Fell Kuhn,
podwójny nóż, winda, duży wybór,
sprowadzone z niemiec, tel.
509-282-300.
Talerzówki 3, 4, 4,5 m, typ X, V, z
wałem strunowym, sprowadzone z
niemiec, tel. 509-282-300.
pługi obrotowe duży wybór,
4-skibowe, 5-skibowe, 6-skibowe
Kverneland, Vario Frost, rabeverke,
zmienna szerokość orki, ramię do wału,
tel. 509-282-300.
Sprzedam włókę, tel. 501-235-473.
przetrząsarka Fella 5,20 m,
hydrauliczna; zgrabiarka Fella, 3,5 m,
tandem; sadzarka do ziemniaków;
opryskiwacz, tel. 692-996-054.
poznaniak, 2017 rok; przyczepa d-55
po odbudowie; Fendt 309, 1998 rok z
turem, tel. 607-813-558.
Sprzedam ursus c-360, 1976 rok, tel.
665-373-897.
dwie prasy kostkującą i rolującą;
dwie maszyny do siana; przyczepę
zbierającą, tel. 531-256-537.
Sprzedam śrutownik, tel. 883-771-497.

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

ciągnik T-25, tel. 793-162-206.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel.
781-384-431.

Maszyny pod dachem czekają, tel.
880-125-842.

Jałowica simentalka pod zacielenie,
tel. 692-199-767.

c-330, c-360, T-25, MF 3090, ursus
1204, tel. 690-899-100.

Sprzedam jałówkę, tel. 601-259-206.

Tur, kabinę, części c-330, c-360, tel.
690-899-100.

Jałówka wysokocielna, tel.
607-494-146.
prosięta, tel. 607-150-316.

maszyny
Kombajn Bizon Z0 56 z kabiną,
rok 1987, tel. 791-737-790.
rozrzutnik dwuosiowy i śrutownik, tel.
514-518-658.
Sprzedam rozrzutnik 1-osiowy 3
tonowy, tel. 695-975-023.
Sprzedam pług 3-skibowy
Kverneland, tel. 667-329-704.
części używane do c-328, c-330,
c-360, c-380, c-355, MTZ, T-25
władimirec, tel. 880-353-819.
przyczepa wywrotka hl-60, hl-80 do
remontu, tel. 509-282-300.
przyczepa rolnicza 3-osiowa do
transportu zboża, warzyw 22 t.
ładowności, tel. 509-282-300.
Karmniki, turbomaty dla świń, duży
wybór, 200 szt., tel. 509-282-300.
beczki asenizacyjne ocynkowane
4, 5, 6, 7, 8, 10.000 litrów, oś
skrętna, sprowadzone z niemiec, tel.
509-282-300.

Agregat pożniwny Kongskilde delta
2,50 m, 5 łap, stan bdb, 2006 rok, tel.
662-004-676.
pług zagonowy Kverneland Ab100
Vario 35-55, 4-skibowy, stan bdb, 2006
rok, tel. 662-004-676.
Sprzedam pług rabewert 4-skibowy,
obrotowy, zabezpieczenia non-stop,
rozsiewacz do nawozu Amazone 2,3
tony, tel. 667-133-737.

pług 4x40 na wysokiej słupicy,
zabezpieczenie kółkowe, tel.
697-634-693.
Koła 23/X5, opony 9.5/36, tel.
607-809-288.
Siewnik polonez 2010 rok, agregat
uprawowy z hydropakiem Ares Xl, tel.
696-253-998.
dojarka przewodowa i wyciąg
hydrauliczny w całości lub w częściach,
tel. 724-850-714.
Młocarnia MZc 4b, wóz konny, tel.
695-694-935.
deszczownia i sadzarka, tel.
694-146-962.
Sprzedam wózek 2-kołowy do
ciągnika, tel. 506-814-632.
Maszt ww 3,60 m, tel. 511-123-016.
pługi Kverneland, tel. 799-081-590.
pług Kverneland, zagonowy
4-skibowy, resor, sprężyna: agregat
uprawowo-siewny 3 m; rozsiewacz
Amazone; agregat ścierniskowy 2,7 m,
tel. 505-128-289.
Sprzedam skrzynki do
podkiełkowania bobu i ziemniaków, tel.
609-165-855.
c-330, tel. 500-002-737.
ciągnik 360, pług 3-skibowy, brony,
kultywator, cyklop, dmuchawa do
zboża, tel. 601-066-904.
Zgrabiarka karuzelowa deutzFahr, przetrząsarka Fella, siewka do
nawozu wikon, rozrzutnik Fortschritt
po odbudowie, kombajn claas 96, tel.
600-822-089.
Maska i prawy błotnik do ursusa
c-360, opony 14.9-28(60%) 2 sztuki, tel.
607-231-803.
c-360 1979 rok, nowa kabina, tel.
605-170-307.

Sprzedam bizon Z-056, 1989 rok,
stan bdb, tel. 693-830-147.

rozrzutnik 1-osiowy, kosiarka
rotacyjna, trząsałko-zgrabiarka 7,
opryskiwacz, tel. 665-489-419.

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

Sprzedam zgrabiarkę karuzelową
Kuna, tel. 608-776-473.

prasa new holland 5950 pasowa,
szeroki podbieracz, sznurek-siatka, stan
dobry, tel. 606-641-506.

Sprzedam prasę, siewnik do nawozu,
trząsałkę karuzelową, tel. 604-281-093.

pługi Kverneland, tel. 601-272-521.
Kosiarka dyskowa, dmuchawa do
siana, dwukółka, tel. 880-565-192.
ursus 3512 + tur 1997 rok, tel.
667-069-481.
Sprzedam automatyczną wagę do
ważenia bobu, tel. 501-454-304.
Sprzedam sadzarkę do ziemniaków
4-rzędową, tel. 504-292-642.

Taśmociągi do warzyw 4, 5, 6,
9 m, sprowadzone z niemiec, tel.
509-282-300.

Sprzedam deszczownię, tel.
504-292-642.

Śrutownik bąk 11 kw, tel.
885-313-889.

Sprzedam ursus c-330M, 1989 rok,
kosiarkę rotacyjną, tel. 607-317-171.
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Ładowacz Troll, tel. 725-343-172.

przyczepa 1-osiowa przystosowana
do sadu 3,6x180, nowe opony 10x15,
burty, światła, tel. 500-385-907.
przyczepa rolnicza Sanok 3,5 tony,
sztywna, tel. 608-109-634.
ciągnik changfa, 80 KM, 2008 rok,
tel. 669-020-024.
T-25, pług Grudziądz, tel.
502-322-564.
przetrząsacz karuzelowy (pasek),
opryskiwacz 400 litrów, wspomaganie
Zetor, tel. 505-356-098.

beczka asenizacyjna, tel.
608-691-072.
Sprzedam ciągnik ursus c-360,
tel. (46) 838-98-12.
ciągnik c-360p, tel. 694-026-457.
Sprzedam gałęziarkę sadowniczą 1,8
m, tel. 602-442-867.
ciągnik rolniczy John deere 5100
M z turem, 2013 rok, 2 przyczepy 4,5
tony wywrotki, włóka hydrauliczna
rozkładana szerokość 6 m, tel.
699-917-956.
Siewnik poznaniak, kultywator, brony
„3”, talerzówka, tel. 509-853-384.
prasa warfama Z-543, 2011 rok,
siatka-sznurek, centralne smarowanie,
szerokie ogumienie, 100% sprawna;
Klewków 15.

Sprzedam ładowacz do obornika
zaczepiany z tyłu do traktora zwalniany
za pomocą linki, tel. 784-955-323 po
15:00.
c-330, 1984 rok, tel. 605-123-285.

inne
obornik z dowozem, tel. 601-630-882.
żużel z dowozem, tel. 600-323-947.
Nawozy: azotowe, fosforowe,
wieloskładniki, inne. Dostawa i
rozładunek, tel. (23) 661-10-13, tel.
696-009-079.
Zbiornik na mleko, 320 l, tel.
695-264-148.
Sprzedam dużą ilość skrzynek
jedynek, tanio, tel. 605-578-508.

Sprzedam prasę łańcuchową zmiennokomorową Krone 8-16,
siatka, szeroki podbieracz, odrzutnik
bel, garażowana, tel. 691-448-490.

opony do przyczep: 1000, 1100,
1200/20 oraz ciągnikowe 16,9/30,
13,6/38, tel. 601-272-521.

c-360, tel. 663-667-842.

Tunel foliowy 32/7,5/3, tel.
600-858-370.

Śrutownik walcowy i przetrząsacz
pasowy, tel. 535-275-229.

tunele foliowe, produkcja,
sprzedaż, tel. 660-326-496.

Sprzedam siewnik kutnowiak do
zboża, prasa kostka polska, 1997 rok,
rozrzutnik do gnoju, tel. 887-793-961.

Sprzedam kojce metalowe dla trzody
chlewnej, popów 82, tel. 504-900-235.

Mocne chwytaki do bel na 1 siłownik,
paleciak na tura, tel. 608-591-942.
pług 3-skibowy, obrotowy Muller, tel.
608-591-942.
pług 4-skibowy unia Tur, 2004 rok,
tel. 502-384-747.
przetrząsarka karuzelowa Vicon
Fanex 523 2013 rok, składana
hydraulicznie; pług 4-skibowy unia
Grudziądz, tel. 669-267-137.
Agregat ścierniskowy Agro-Tom 2012
rok; ładowacz cyklop 2002 rok, model
T-214/3, tel. 669-267-137.
włóka polowa-łądowa, składana
hydraulicznie, 2010 rok, tel.
661-954-162.
Sprzedam siewnik poznaniak,
skrzynia olejowa 2.500 zł, tel.
793-853-739.
c-330M, 1987 rok, c-360, 1983 rok,
tel. 501-850-017.
ursus 3512, 1998 rok, komfortowa
kabina, i właściciel, tel. 507-789-628.
wyciąg linowy obornika, tel.
728-501-663.
ursus 3512, 1996 rok, oryginał,
opłacony, tel. 516-526-505.
ursus c-330, 1980 rok,
zarejestrowany, opłacony, tel.
518-395-348.

pług 2-skibowy, tel. 696-107-903.

new holland T-5040, 2008 rok, tel.
506-360-053.

Sprzedam prasę warfamę, 2002 rok,
owijanie sznurem, tel. 514-642-411.

Gruber 3-metrowy, 7 łap, 2008 rok,
tel. 600-822-089.

Sprzedam opony 18.4r38, 420/70/
r28, 149r28, tel. 502-680-059.
Sprzedam 2 koła do przyczepy
6-tonowej, tel. 604-866-936.

zwierzęta
sprzedaż
Króliki duże, małe, tel. 531-467-981.
Sprzedam owczarki niemieckie, tel.
787-752-175.
Sprzedam szczeniaki owczarka
niemieckiego, tel. 601-615-639.
Koty, tel. 510-915-302.
oddam kotki, tel. 518-537-028.
Sprzedam owczarka niemieckiego
suczka 9 tygodni, tel. 669-394-419.
Suczka owczarka niemieckiego z
rodowodem, tel. 504-202-526.
Szczenięta 4-miesięczne owczarka
niemieckiego, z rodowodem, tel.
504-202-526.
owczarki niemieckie po rodzicach z
rodowodem, tel. (46) 838-47-78.
Sprzedam bernardyny, tel.
785-641-210.
Szczenięta terriera niemieckiego,
3-miesięczne, tel. 694-308-076.
Szczenięta owczarka niemieckiego
po matce rodowodowej odstąpię, tel.
607-266-911.

Zbiornik na mleko 550 l, tel.
668-952-191.

owczarki niemieckie po
krótkowłosych, mocnej budowy,
odważnych, posłusznych, tel.
667-719-222.

Sprzedam opryskiwacz 400 litrów, tel.
575-355-823.

dwa psy 5-miesięczne, tel.
722-256-213.

Kamień polny, tel. 603-609-674.

Sprzedam bażanty diamentowe, tel.
606-432-666.

Agrowłóknina z dostawą do klienta,
tel. 693-177-813.
Zbiornik na mleko 330 litrów, stan
bdb, tel. (46) 838-84-54.
Sprzedam beczkę asenizacyjną,
2.000 l, tel. 696-073-919.

Sprzedam szczeniaki ratlerka, tel.
603-067-332.
owczarki niemieckie szczenięta, tel.
693-138-330.
oddam owczarka za złotówkę, tel.
606-497-951.

rolnicze - usługi

yorki szczenięta, tel. 501-588-845.

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

Kocięta, tel. 694-515-130.

bielenie budynków inwentarskich,
dezynfekcja, tel. 663-452-727.
Transport maszyn rolniczych,
kombajnów zbożowych, tel.
665-734-042.
okna: naprawa, regulacja, tel.
609-135-411.
usługi koparko-ładowarką, tel.
607-168-196.
białkowanie obór, tel. 518-168-598.
Zbiór, transport i skup kukurydzy na
ziarno, tel. 664-187-631.

inne
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Informacje
 INFORmAtOR dlA żychlinA i oKolic
informacje

apteki

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

Żychlin
dyżury nocne w godz. 20.00-8.00:
czwartek, 23 listopada:
ul. narutowicza 72, tel. 24-285-43-52
piątek, 24 listopada:
ul. narutowicza 72, tel. 24-285-43-52
sobota, 25 listopada:
ul. narutowicza 72, tel. 24-285-43-52
niedziela, 26 listopada:
ul. narutowicza 72, tel. 24-285-43-52
poniedziałek, 27 listopada:
ul. Konwaliowa 2, tel. 24-231-99-19
wtorek, 28 listopada:
ul. Konwaliowa 2, tel. 24-231-99-19
środa, 29 listopada:
ul. Konwaliowa 2, tel. 24-231-99-19
Pacyna, ul. Łukasiewicza 29/1,
tel. 24-285-86-34
Punkt apteczny w Pleckiej
Dąbrowie 15, tel. 24-282-21-28
Punkt apteczny w Oporowie 25/1,
tel. 24-383-15-19

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

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

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

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

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

biblioteki
miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. marii Kownackiej w Żychlinie:
(24) 285-11-69, (24) 285-49-79
Filia Biblioteczna Nr 1 w Żychlińskim
Domu Kultury – dniach 2-31 sierpnia
nieczynna.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Bedlnie: (24) 282-17-51
Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie (Filia Biblioteczna w Skrzeszewach):
(24) 285-80-56
Gminna Biblioteka Publiczna w Oporowie: (24) 383-12-25

boiska i hale
sportowe
Orlik przy Zespole Szkół nr 1 w Żychlinie – tel. kom. 601-564-839 (animator
sportu remigiusz Michalak)
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1
w Kutnie – tel. 667-218-122, pon.-pt.,
w godz. 15-20, sob. 10-16-, ndz. 14-19
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6
w Kutnie – pon.-pt. 15-20, w weekendy
w godz. 9-16, do ustalenia na miejscu
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 9
w Kutnie – pon.-pt. 15-20, w weekendy
w godz. 14-21
mOSiR w Kutnie – tel. 24-355-22-24;
stadion ogólnodostępny z wyjątkiem
boisk piłkarskich (opłata za wynajęcie)
Sala gimnastyczna w Gimnazjum
w Bedlnie – tel. 24-282-14-26
(tylko dla mieszkańców gminy bedlno)
Hala OSiR nr 1 w Łowiczu; ul. Jana
pawła ii nr 3, tel. 46-837-51-06;
Hala OSiR nr 2 w Łowiczu; ul. Topolowa 2, tel. 46-837-09-04

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

Strefa basenowa czynna codziennie
w godz. 6.00-22.00
Strefa saun czynna w dni robocze 6:0021:45 (caldarium oraz kabina mroźna),
16:00-21:45 (sauna sucha, sauna parowa
oraz pomieszczenie wypoczynkowe), w
środy – sauna sucha czynna cały dzień;
w soboty, niedziele i święta: 6.00-21.45
(sauna sucha, parowa, caldarium, kabina
mroźna, pomieszczenie wypoczynkowe)
Strefa squash codziennie w godz.
6.00-22.00
Strefa cardio-siła w godz. 8.00-22.00
Strefa bowling czynna od pn.-czw.
w godz. 12.00-22.00, w pt.-sob. 12.0024.00, w niedziele i święta w godz. 10.0022.00. rezerwacje tel. 24 357 56 11

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

Grafik wejść na pływalnię dla posiadających karnety i kupujących bilety
(grafik orientacyjny, dokładne informacje na
miejscu); pon.-pt. ostatnie wejście o 21.00;
sob.-ndz. ostatnie wejście o 19.00:
Poniedziałek – 14.00-17.00 (1 tor);
20.00-21.45 (3 tory);
Wtorek – 12.30-13.00 (5 torów);
15.00-16.00 (3 tory), 16.00-16.45 (1 tor);
19.30-21.45 (3 tory)
Środa –14.00-14.45 (3 tory); 15.45-16.45
(2 tory); 20.15-21.45 (3 tory);
Czwartek – 15.00-16.45 (3 tory);
19.30-21.45 (3 tory);
Piątek – 12.00-13.00 (2 tory);
14.45-15.45 (1 tory); 17.30-18.30 (3 tory);
19.30-21.45 (3 tory);
Sobota – 10.00-11.00 (2 tory);
11.00-19.45 (3 tory);
Niedziela – 10.00-19.45 (4 tory).
Grota solna – w godzinach wejść na
pływalnię (pon.-pt. 8.00-22.00, sob.-ndz.
10.00-20.00). Sauna – pon.-pt. w godz.
16.00-22.00, sob.-niedz. w godz. 13.-20.00.

muzea i wystawy
 muzeum Zamek w Oporowie czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 10.0016.00, kasa 10.00-15.30. bilety: normalny
8 zł, ulgowy 5 zł; w poniedziałki wstęp
bezpłatny; oprowadzanie po muzeum
30 zł po wcześniejszej rezerwacji.
ostatni zwiedzający wchodzi na pół
godziny przed zamknięciem.
 Park przy Zamku w Oporowie
czynny codziennie w godzinach
8.00-17.00; wstęp bezpłatny.
muzeum Regionalne w Kutnie czynne:
poniedziałek – piątek w godz. 10:00-18:00;
niedziela 10:00-16:00. ostatni zwiedzający
wchodzi 30 min. przed zamknięciem. bilety:
5 zł normalny, 2,50 zł ulgowy, 1 zł z Kartą
dużej rodziny; wstęp wolny w niedziele.
Kutno, plac Marsz. J. piłsudskiego 20.
„miasto w czasie i przestrzeni” – wystawę rozpoczyna dział archeologiczny,
dot. najdawniejszych dziejów Ziemi
Kutnowskiej; dalej: część przyrodnicza,
etnograficzna i historyczna.
„Rzeźba po kutnowsku” – wystawa
prezentuje muzealną kolekcję rzeźb
współczesnych twórców ludowych i nieprofesjonalnych z terenu Kutna i powiatu.
muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie –
czynne codziennie oprócz poniedziałków
w godz. 10-16. ekspozycja ukazuje przebieg dramatycznych walk, jakie toczyły
nad bzurą oddziały polskie dowodzone
przez generała dywizji Tadeusza Kutrzebę.
Zebrane pamiątki, zdjęcia, elementy
uzbrojenia, umundurowania dokumentują
największą bitwę Kampanii wrześniowej
1939 roku. Kutno, park wiosny ludów.
bilety: normalny – 5 zł, ulgowy – 2,50 zł,
niedziele – wstęp bezpłatny.
Galeria Okno na sztukę –
„Projekcje włoskie”– wystawa malarstwa
Marka haładudy, Tomasza Kalitko,
Joanny Marcinkowskiej i Agaty nowak,
Kutnowski dom Kultury,
ul. żółkiewskiego 4.
muzeum w Łowiczu ul. Stary rynek 5/7
– czynne codziennie oprócz poniedziałków
w godz. 10.00-16.00 (ostatnie wejście do
muzeum na pół godziny przed zamknięciem). bilety: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł;
wstęp bezpłatny na wystawy stałe – wtorek.
„Sztuka Baroku” – stała wystawa
rzemiosła artystycznego (meble, tkaniny,
szkło, porcelana), malarstwa i rzeźby;
Kaplica św. boromeusza w Muzeum;
wstęp 2 zł.
„Historia miasta i regionu” – stała
wystawa zabytków archeologicznych, militariów, portretów trumiennych, pamiątek
powstańczych, gabinet kolekcjonera.
„Etnografia Księstwa Łowickiego”
– stała wystawa strojów ludowych, wycinanek, rzeźby, ceramiki, tkanin i eksponatów
z dziedziny papiero-plastyki; wstęp 2 zł.
Izba Pamięci Łowickich Żydów – wystawa stała, ukazuje dzieje społeczności żydowskiej w Łowiczu, od chwili
pojawienia się starozakonnych w mieście,
poprzez powstanie i intensywny rozwój
Gminy żydowskiej, aktywny udział
w społeczno-gospodarczym życiu miasta
w XiX i XX wieku, wybuch ii wojny
światowej, aż do ostatecznej jej zagłady;
wstęp 2 zł.
„Koń w malarstwie polskim od
początku XIX do początku XX wieku”
– wystawa czasowa ze zbiorów Muzeum
narodowego w warszawie z okazji
110-lecia Muzeum w Łowiczu, czynna
do 26 listopada; bilety: 5 zł, katalog 8 zł.
Skansen przy muzeum w Łowiczu –
do 31 marca czynny tylko z zewnątrz;
obowiązuje bilet spacerowy 2 zł,
wstęp bezpłatny – niedziela.
Łowicki Park Etnograficzny – Skansen
w maurzycach – do 31 marca nieczynny
muzeum Diecezjalne w Łowiczu –
zwiedzanie katedry wraz z eksponatami
znajdującymi się w wieży; możliwość oglądania panoramy miasta z tarasu – czynne
pon.-czw. w godz. 10-16; pt. i sob. w godz.
10-14; w ndz. i święta – nieczynne.
Łowicz, Stary rynek 20.
 Galeria Browarna w Łowiczu,
ul. podrzeczna 17. w celu zwiedzania należy umówić się telefonicznie: 691-979-262.
Foto Art. Galeria „Ekspozycja 34”:
„Krajoznawcze fascynacje” – wystawa
fotografii Jarka Supła, której pomysłodawcą był paweł paczkowski; czynna do końca
listopada w budynku Galerii Łowickiej
(wejście od strony ul. Stanisławskiego).
muzeum Guzików w Łowiczu – ekspozycja 500 guzików, w tym ok. 200 sztuk

guzików personalnych; Galeria Łowicka,
i piętro, ul. Stanisławskiego; czynna pon.-pt.
w godz. 10.-19., sob. 9.-15. wstęp wolny.
Izba Pamięci Stanisława Klickiego
w Łowiczu – wystawa urządzona przez
Grupę historyczną „Kampinos” na i piętrze
baszty im. gen. Klickiego; czynna w niedziele, w godz. 16.00-18.00. wstęp wolny.
Bolimów: „trzecie oko” – cykl okrągłych obrazów, wykonanych w technice
akrylowej na płótnie autorstwa Anny Kossakowskiej – wystawa plenerowa Galerii
przechodniej, na ogrodzeniu przy GoK.
Kiernozia: „Pejzaż ojczysty” – wystawa
prac autorstwa Anny Szcześniak; Gminna
biblioteka publiczna.
Pałac w Nieborowie, Wystawa majoliki
Nieborowskiej, Świątynia Diany w Arkadii: ekspozycje muzealne nieczynne
do końca lutego.
„Ogród jako organizm złożony.
O pracach prowadzonych w Ogrodzie
Nieborowskim przez prof. Gerarda
Ciołka z zespołem” – wystawa plenerowa poświęcona pracom konserwatorskim prowadzonym przez prof. Gerarda
ciołka w latach 1947-1952 w nieborowie;
czynna do końca listopada.
Ogrody w Nieborowie i Arkadii:
do 31 marca czynne od godz. 10.00
do zmierzchu. wstęp bezpłatny.
Nieborów: muzeum motoryzacji –
czynne: pt., sb., ndz. w godz. 10.-18.00 (lub
po uzgodnieniu tel. 46 838-50-68, 501-945960); nieborów 231a; bilety: normalny 10 zł,
ulgowy (dzieci i młodzież do lat 15, emeryci,
renciści) 7 zł, dzieci do lat 7 bezpłatnie.
Sanniki: Zespół Pałacowo-Parkowy
– czynny od pn.-pt. w godz. 8.00-17.00,
opieka przewodnika od pn.-pt. w godz. od
8.00-15.30. bilety do pałacu: 10 zł (normalny), 3 zł (ulgowy), dzieci do lat 6 – gratis;
park – wstęp wolny.
„Ożywić historię, czyli pałac w Sannikach za czasów Natansonów
i Dziewulskich” – wystawa stała dot. his
torii kolejnych właścicieli dóbr sannickich;

„ułani, ułani” – wystawa regulaminowego wyposażenia osobistego żołnierzy
z okresu ii rzeczypospolitej, czynna
do 30 listopada.
„Sannickie inspiracje” – poplenerowa
wystawa malarstwa, czynna do 2 grudnia.
„Anioły w moich lustrach” – wystawa
malarstwa haliny błażyńskiej, czynna od
3 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r.
Sromów: muzeum Ludowe rodziny
Brzozowskich – czynne: pon.-pt. 9.-17.00,
ndz. i święta 12.00-17.00. Sromów 11,
gmina Kocierzew; tel. 46-838-44-72.
Walewice: Pałac – zwiedzanie pon.-pt.
w godz. 9.00-20.00; w weekendy do końca
października w godz. 11.00-17.00; bilety:
ulgowy 10 zł; normalny 15 zł. Stadnina
koni – zwiedzanie pon.-pt. w godz. 8.-14.00,
po wcześniejszej rezerwacji; bilety: ulgowy
5 zł, normalny 8,50 zł. w kompleksie
można zobaczyć m.in. Apartament napoleoński, kaplicę pałacową, poznać historię
hodowli koni rasy półkrwi angloarabskiej.
Wystawa on-line: „Gloria Victis
1863-1864. Pamięć i tradycja w 150.
rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego na Ziemi Łowickiej” – wystawa
przygotowana na podstawie materiałów
archiwalnych prezentowanych w 2013 r.
w siedzibie oddziału w Łowiczu Archiwum
państwowego m.st. warszawy; www.
warszawa.ap.gov.pl/powstanie/lowicz/
Złaków Kościelny: obrazy matki
Boskiej Częstochowskiej w wykonaniu
dzieci ze Szkoły podstawowej w Mastkach;
wystawa w kościele pw. wszystkich Świętych, czynna do odwołania.

kino Kutnowskiego
Domu Kultury
ul. żółkiewskiego 4, tel./fax 24-254-21-37
Czwartek – niedziela, 23-26 listopada
kino nieczynne
Poniedziałek, 27 listopada:
godz. 16.00 – Emotki. Film (2d, dubbing) – animacja/komedia, prod. uSA
reż. Tony leondis; czas: 1 godz. 26 min. :
Każdego dnia wysyłamy w świat ponad
6 miliardów emotikonów. Tak naprawdę
stały się one odrębnym językiem, na zawsze zmieniając naszą kulturę. ich siłą
jest prostota i zabawny sposób, który pozwala nam wyrazić nas samych. i o tym
właśnie jest ten film – o wyrażaniu siebie
– opowiada Krstine belson, szefowa Sony
pictures Animation.
godz. 18.00 – Listy do m. 3 – – komedia
romantyczna, prod. polskiej; reż.
Tomasz Konecki; czas: 1 godz. 40 min.;
bohaterowie przeboju kinowego listy
do M. i listy do M.2 powracają! historia
kilku osób, którym w jeden magiczny
dzień przydarzają się wyjątkowe chwile.
bohaterowie przekonają się o potędze
miłości, rodziny, wybaczenia i wiary w to,
że ten niezwykły świąteczny czas pełen
jest niespodzianek.
godz. 20.15 – młynarski. Piosenka
finałowa – film dokumentalny; czas trwa-

nia: 90 min.; Jest to przede wszystkim
ostatni bardzo osobisty, szczery wywiad
z bohaterem. Film dopełnia ponad 30
wypowiedzi jego najbliższych przyjaciół,
rodziny i tych, którzy z nim tworzyli i dla
których tworzył: wybitni kompozytorzy,
Wtorek, 28 listopada:
godz. 16.00 – Emotki. Film
godz. 18.00 – młynarski. Piosenka
finałowa
godz. 20.00 – Listy do m. 3

Środa, 29 listopada:
godz. 16.00 – Emotki. Film
godz. 18.00 – Listy do m. 3 –

godz. 20.15 – młynarski. Piosenka
finałowa

bilety na seanse kinowe: 2d piątek-niedziela 16 zł (normalny), 14 zł (ulgowy), pozostałe dni 14 zł (normalny), 12 zł (ulgowy);
3d piątek-niedziela 20 zł (normalny), 18 zł
(ulgowy), pozostałe dni 18 zł (normalny), 16
zł (ulgowy).

Kino
Fenix
Łowicz ul. podrzeczna 20, tel. 46-837-40-01
Czwartek, 23 listopada:
godz. 17.00 – Listy do m. 3 – komedia
romantyczna, prod. polskiej; reż. Tomasz
Konecki; czas: 1 godz. 40 min.
godz. 19.00 – Listy do m. 3
Piątek, 24 listopada:
kino nieczynne
Sobota, 25 listopada:
godz. 20.30 – Listy do m. 3
Niedziela, 26 listopada:
godz. 16.30 – mikołaj w każdym z nas
– film familijny, prod. norwegia; reż. Terje
rangnes; czas: 1 godz. 10 min.
godz. 18.00 – XV edycja tipes topes:
Przeżyć: metoda Houellebecqa – film
dokumentalny, prod. holandia; reż.
Arno hagers/erik lieshou/treinier van
brummelen; czas: 1 godz. 10 min.
godz. 19.30 – Najlepszy – dramat
biograficzny/sportowy, prod. polska; reż.
Łukasz palkowski; czas: 1 godz. 50 min.
Poniedziałek – środa,
27-29 listopada:
godz. 16.30 – mikołaj w każdym z nas
godz. 18.00 – Najlepszy
godz. 20.00 – Listy do m. 3
bilety: seanse 2d: 16 zł (normalny), 14 zł
(ulgowy), 12 zł (tanie poniedziałki); seanse
3d: 18 zł (normalny), 15 zł (ulgowy).

koncerty
Czwartek, 23 listopada:
godz. 18.00 – 13. Ogólnopolski
Festiwal Jeremiego Przybory „Stacja
Kutno”: Hanna Banaszak –spotkanie
muzyczne; prowadzenie: Grzegorz wasowski. centrum Teatru, Muzyki i Tańca,
ul. Teatralna 1 w Kutnie. bilety: 30 zł.
Piątek, 24 listopada:
godz. 19.30 – XV edycja tipes topes:
Hugo Race & michelangelo Russo
grają „John lee hooker’s world Today”–
wyjątkowy i jeden z tylko czterech
koncertów w polsce; bilety: przedsprzedaż: 20 zł, w dniu koncertu: 30 zł. Łowicki
ośrodek Kultury, ul. podrzeczna 20.
Sobota, 25 listopada:
godz. 18.00 – 13. Ogólnopolski
Festiwal Jeremiego Przybory „Stacja
Kutno”: XIII Konkurs Piosenki mistrza
Jeremiego – przegląd konkursowy; Kutnowski dom Kultury, ul. żółkiewskiego 4.
bezpłatne wejściówki w kasie KdK.
Niedziela, 26 listopada:
godz. 18.00 – 13. Ogólnopolski
Festiwal Jeremiego Przybory „Stacja
Kutno”: „Elementarz” – koncert galowy;
wystąpią Monika borzym, dorota osińska, irena Melcer, Marcin Januszkiewicz,
Jarosław wasik oraz laureaci tegorocznego Konkursu „piosenki Mistrza
Jeremiego”. bilety: 50 zł. Kutnowski dom
Kultury, ul. żółkiewskiego 4.

inne
Piątek, 24 listopada:
godz. 18.00 – 13. Ogólnopolski Festiwal
Jeremiego Przybory „Stacja Kutno”:
Walc kameralny czyli Pan Wasowski
mniej znany – spektakl Teatru Muzycznego w Toruniu w wykonaniu Klementyny
umer. centrum Teatru, Muzyki i Tańca
w Kutnie, ul. Teatralna 1. bilety: 10 zł.
Sobota, 25 listopada:
godz. 11.00 – IV Artystyczny Ruch
Seniora – przegląd grup śpiewaczych
działających przy klubach seniora.
żychliński dom Kultury, ul. Fabryczna 3.
wstęp wolny.
godz. 11.00 – Promocja XIV tomu
„Roczników Łowickich”, w ramach
obchodów 25-lecia powstania Łowickiego Towarzystwa przyjaciół nauk.
w programie: występ dziecięco-Młodzieżowego Zespołu ludowego „Koderki”.
Sala barokowa Muzeum, w Łowiczu,
Stary rynek 5/7. wstęp wolny.
godz. 12.00 -14.00 – 13. Ogólnopolski
Festiwal Jeremiego Przybory „Stacja
Kutno”: Nawet w deszczu dzieci się
nie nudzą – akcja plastyczna dla dziec,
kolorowanki w formacie XXl; boczne
foyer Kutnowskiego domu Kultury,
ul. żółkiewskiego 4; wstęp wolny.
odz. 12.00-14.30 – Zbiórka krwi
na rzecz tadeusza Jaśniewskiego
- wieloletniego nauczyciela i dyrektora
szkoły w Gaju-wojewodzy, chorującego
na białaczkę; ambulans regionalnego
centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy urzędzie Gminy w bielawach,
ul. Garbarska 11.
Niedziela, 26 listopada:
godz. 10.30 – Zakończenie Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego –
przedstawienie okolicznościowe w szkołach pijarskich, podsumowanie podejmowanych działań, wręczenie stypendiów
kalasantyńskich dla uczniów; uroczysta
msza św. w kościele ojców pijarów (godz.
12.30) z udziałem prymasa polski abp.
wojciecha polaka.
Środa, 29 listopada:
godz. 18.00 – „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” – spektakl
przygotowany przez Teatr SuTw w
Kutnie; centrum Muzyki i Tańca w Kutnie,
ul. Teatralna 1. bilety: 7 zł.
Niedziela, 3 grudnia:
godz. 11.00 – „Zimowe niespodzianki”
– spektakl teatralny w wykonaniu Teatru
„psikus”; centrum Muzyki i Tańca
w Kutnie, ul. Teatralna 1. bilety: 12 zł.
godz. 14.00 – I ty możesz zostać mikołajem! – blok mikołajkowy wykonawców
w wieku od 3 do 10 lat z przygotowanymi
przez siebie wierszami, piosenkami lub
krótkimi scenkami teatralnymi; Kutnowski
dom Kultury, ul. żółkiewskiego 4.

OFERtY PRACY
powiATowy urZąd prAcy w KuTnie
(stan na 22.11.2017 r.)

nauczyciel przedszkola
pracownik fizyczny-oczyszczacz
pracownik produkcyjny
Technolog-inżynier sprzedaży
Specjalista do spraw handlu
pakowacz ręczny
pracownik fizyczny
Spedytor
Specjalista ds. administracji zamówień
Specjalista do spraw badań neuromarketingowych
 pracownik budowlany
 Analityk w międzynarodowych projektach badawczych
 rozbieracz-wykrawacz
 ubojowy
 Kierowca samochodu ciężarowego
kat. bc
 Sprzedawca
 Sprzątaczka
 dozorca
 pracownik obsługi biurowej
 pracownik serwisowy
 bufetowy
 Specjalista ds. zakupów
 przedstawiciel handlowy
 pracownik fizyczny
 Monter sieci gazowych
 Mechanik
 elektronik
 Konstruktor-technolog
 Sprzedawca na stacji paliw
 Monter płyt kartonowo-gipsowych
 pakowacz
 Mobilny doradca klienta biznesowego
 Jeliciarz
 pracownik zakładu prefabrykacji
 Sprzedawca w stacji paliw
 Specjalista kontroli jakości
 inżynier budownictwa - roboty torowe,
odwodnieniowe Kutno-cały kraj
 Majster-roboty ziemne, odwodnienia
torowe praca Kutno-kraj
 pracownik biurowy
 operator maszyn fleksograficznych
 operator maszyny laminującej
 Sprzedawca-doradca klienta
 Kominiarz
 Sprzedawca na targowisku / bazarze
 Spawacz Mig-Mag 135











SKARB ROLNIKA

noTowAniA Z TArGowiSKA MieJSKieGo
(ceny z dnia 21.11.2017 r.)
brokuły
szt.
buraki czerwone
kg
cebula
kg
czosnek
szt.
gruszki
kg
jabłka
kg
jaja fermowe
15 szt.
jaja wiejskie
15 szt.
kalafior
szt.
kapusta biała
szt.
kapusta kiszona
kg
kapusta pekińska
szt.
koperek
pęczek
miód
0,9 litra
marchew
kg
natka pietruszki
pęczek
ogórki kiszone
kg
ogórek zielony
kg
papryka czerwona
kg
papryka zielona
kg
papryka żółta
kg
pieczarki
kg
pietruszka
kg
pomidor malinowy
kg
pomidor polny
kg
pomidor szklarniowy kg
por
szt.
rzodkiewka
pęczek
sałata
szt.
seler
szt.
śliwki
kg
włoszczyzna
pęczek
ziemniaki
kg

w Łowiczu
3,50-5,00
1,50
1,50
2,00
5,00-6,00
2,00-3,50
10,00-12,00
13,00-14,00
4,50-5,00
2,50-4,00
4,00
3,00 zł/kg
2,00
30,00
2,00
1,50
6,00
10,00
10,00
10,00
10,00
6,00-7,00
4,00
5,00
5,00
2,00
2,00
2,50
4,00 zł/kg
8,50
4,00
1,00

w Głownie
3,00
1,50
1,50-2,00
1,00-1,50
4,50
1,50-4,00
9,00-11,00
11,00-14,00
2,00-4,00
3,00
4,00
2,50
1,50
30,00
1,00-1,50
1,50
5,00
6,00-7,00
5,00-7,00
5,00-7,00
5,00-7,00
4,00-5,60
3,00-4,00
6,00-7,00
1,50-4,00
4,00-5,00
2,00
1,00-1,50
2,00
2,50
7,50
2,50-3,00
1,00

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 21.11.2017)
Żywiec wieprzowy:


różyce: 4,10 zł/kg+VAT



domaniewice: 4,10 zł/kg+VAT



chąśno: 4,10 zł/kg+VAT



Kiernozia: 4,20 zł/kg+VAT



Skowroda płd.: 4,50 zł/kg+VAT



Karnków: 4,30 zł/kg+VAT

Żywiec wołowy:


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



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



domaniewice: jałówki 7,00 zł/kg+VAT;
krowy 5,00 zł/kg+VAT; byki 7,50 zł/kg+VAT.
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Sport
Koszykówka | 3. i 4. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików u-13 M

dynku tylko pięć punktów zabrakło łowiczanom, aby zrównać się
z drużyną ze Skierniewic. O porażce zaważyła druga kwarta meczu, którą Księżak przegrał 8:13,
ale całe spotkanie przebiegało na
bardzo wyrównanym poziomie
i nasz team do końcowego gwizdka walczył o wygraną.
W drugim spotkaniu łowiczanie świetnie spisali się w pierwszej odsłonie i nie pozwolili
odebrać sobie kontroli nad przebiegiem gry do ostatniej syreny.
Grali odważnie w ataku i ambitnie
w obronie. Pokazali, że mają duży
potencjał i widać, że praca na treningach przynosi super efekty. zł
2. runda wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików młodszych
u-13:
 umKS Księżak Łowicz – AZS
PWSZ Skierniewice 48:53
(13:13, 8:13, 16:17, 11:10)
Księżak: Antoni wróblewski 17,
Jan Załuski 14, Michał warzywoda
6, Miłosz liberski 5 (1×3), norbert
wojda 2, wojciech Szygulski 2,
bartłomiej Myszkowski 2, Jakub
polak, Jan doroba, Filip dziedzic,
Filip Kosiorek i Miłosz Kierkowski.
Najlepiej dla AZS: Jakub Sadowniczyk 20 i Adam Skrzypiński 18.

uczennice z SP Bednary wygrały zawody powiatowe, rejonowe

Sport Szkolny | unihokej dziewcząt
ZbiGniew ŁAZińSKi

Wspominaliśmy już, że w październiku ruszyły nowe rozgrywki w województwie łódzkim dla
młodych koszykarzy. Po kilku latach przerwy Łódzki Związek Koszykówki zdecydował,
że utworzone zostaną zawody dla
sportowców z roczników 2005,
czyli liga U-13. Do tej pory koszykarze z rocznika 2005 i 2006 musieli walczyć razem ze starszymi
o rok rywalami.
UMKS Księżak Łowicz zgłosił
do walki liczny zespół, który walczy w gronie 8 ekip z naszego województwa.
Zespół prowadzony przez trenerów: Michała Wójcika i Dragana Rsitanovića radzi sobie bardzo
dobrze. Drugi turniej łowiczanie
rozegrali we własnej hali na ulicy
Topolowej 3.
Niewiele brakowało, a ekipa UMKS Księżak-2005 Łowicz wygrałaby obydwa spotkania rozegrane w ramach
2. rundy wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików młodszych
U-13. W niedzielę, 5 listopada
2017 roku, Księżacy ulegli AZS
PWSZ Skierniewice 48:53, zaś
zwycięsko wyszli z pojedynku
z SKS Start Łódź, pokonując rywala 74:50. W pierwszym poje-

dAniel GrZywAcZ

Zwycięstwo młodzików
młodszych Księżaka

Wojtek Szygulski (z piłką) jest jednym z walecznbiejszych graczy
z rocznika 2005.
 SKS Start Łódź – umKS Księżak Łowicz 50:74 (4:18, 13:11,
17:23, 16:22)
Księżak: Antoni wróblewski 26
(2×3), Miłosz liberski 15 (1×3),
Filip Kosiorek 8, Jan Załuski 7,
Michał warzywoda 6, bartłomiej
Myszkowski 5, wojciech Szygulski
4, Miłosz Kierkowski 4, norbert
wojda 2, Jakub polak, Jan doroba
i Filip dziedzic.
Najlepiej dla Startu: Filip ręklewski 11 i Maciej Kidawa 10.

58:59, ŁKS Szkoła Gortata Łódź –
KKS pro-basket Kutno 85:63, KKS
pro-basket Kutno – MKS ósemka
Skierniewice 54:84, MKS ósemka
Skierniewice – ŁKS Szkoła Gortata
Łódź 65:102, GTK Głowno – pKK
99 pabianice 33:54.

Pozostałe wyniki: AZS pwSZ
Skierniewice – SKS Start Łódź

Koszykówka | wojewódzka liga kadetów u-16 M – grupa b

4 7

247-194

3 6

310-172

3. KKS pro-basket Kutno (2)

4 6 297-267

4. AZS pwSZ Skierniewice (3)

4 6 263-235

5. uMKS Księżak Łowicz (4)

4 6

6. SKS Start Łódź (7)

3 4 153-255

7. GTK Głowno (6)

3 3

112-239

8. pKK 99 pabianice (8)

3 2

54-73

180-181

ZbiGniew ŁAZińSKi

drużyną przegrywaliśmy wysoko, a teraz pojechaliśmy do nich,
chłopcy chcieli ambitnie z nimi
zagrać w obronie i to się zemściło
w postaci fauli. Bardzo dużo fauli złapali i musieli zejść z boiska.
Był jednak taki moment, że wygrywaliśmy dziesięcioma punktami. Trzeba pochwalić chłopaków za to, że walczyli. Mimo, że
graliśmy z drużyną, która zawsze
z nami wygrywała wysoko, tym
razem, zwłaszcza u nich, mocno
się zawiodła. Dlatego u nas może
być różnie. Dylik i Gładki szaleli
w ataku, a pozostali naprawdę starali się, ile mogli, walczyć o piłkę. Choć przegraliśmy, to jestem
w pewnym stopniu zadowolony.
Mogliśmy ten mecz nawet wygrać, ale w końcówce zabrakło

nieco sił – podsumował po meczu
trener Rutkowski.
W niedzielę 26 listopada, Księżak z rocznika 2002 podejmie
u siebie ŁKS Szkoła Gortata I
Łódź, rozgrywając mecz w ramach 4. kolejki wojewódzkiej ligi
koszykówki kadetów U-16.
zł
3. kolejka:
 KKS Pro-Basket tBS Kutno –
umKS Księżak Łowicz 105:91
(24:29, 23:19, 22:17, 36:26)
 AZS PWSZ II Skierniewice
– ŁKS Szkoła Gortata I Łódź
45:86
1. ŁKS Szkoła Gortata i Łódź (1)

3

6 305-152

2. KKS pro-basket TbS Kutno (2)

3

5 234-236

3. AZS pwSZ ii Skierniewice (3)

3

4 174-235

4. uMKS Księżak Łowicz (4)

3

3 218-308

grały: Wiktoria Boczek, Blanka Gala, Zofia Gładka, Andżelika Kardialik, Natalia Matysek,
Natalia Miodek, Klaudia Pacler,
Julia Plichta, Joanna Rutkowska,
Maria Sekuła, Maja Woś. Nauczyciel wychowania – fizycznego Daniel Grzywacz.
Po sukcesie w mistrzostwach
powiatu hokeistki z Bednar nie
zwolniły tempa i świetnie spisały
się w półfinałach wojewódzkich,
które odbyły się w piątek 17 listopada w Bedlnie. Team Daniela Grzywacza najpierw pokonał
1:0 zespół SP Białej Rawskiej
i awansował do finałowej trójki.
Tu nasze reprezentantki ograły 1:0
gospodarzy z SP Bedlno i 2:0 rywalki z SP Bolimów. Zwycięstwo
w półfinale dało dziewczynom
z Bednar awans do finałów wojewódzkich.
zł

Porażka i przełamanie Pelikana II
Gracze Pelikana
II Łowicz w ostatnich
dwóch kolejkach
IV ligi łódzkiej
zainkasowali trzy
punkty.

Ekipa umKS Księżak jak na razie nie poczuła smaku zwycięstwa

W czwartek 9 listopada uczennice szkół podstawowych z roczników 2005 i młodsze z powiatu
łowickiego walczyły w turnieju
unihokeja o awans do zawodów
rejonowych (półfinały wojewódzkie) w hali w Bielawach.
Po rozegraniu 10 spotkań okazało się, że dwa zespoły: ekipa
SP Bednary i SP Kocierzew Południowy mają taką samą ilość
punktów. O mistrzostwie powiatu łowickiego zadecydował wynik w bezpośrednim spotkaniu,
w którym 1:0 wygrały podopieczne Daniela Grzywacza
z Bednar i to one cieszyły się ze
zwycięstwa. Puchar za trzecie
miejsce wywalczyły uczennice
z SP w Waliszewie.
W składzie zwycięskiej drużyny SP Bednary, która zagrała w
zawodach rejonowych w Bedlnie

Piłka nożna | 16. i 17. kolejka iV ligi łódzkiej

Kadeci Księżaka blisko rywala w Kutnie
Dobry mecz w lidze wojewódzkiej kadetów (do lat 16) zagrali koszykarze UMKS Księżak
z rocznika 2002-2004. Nasz zespół kadetów, który rywalizuje
w grupie B w tym sezonie walczy
o jak najlepsze miejsce w gronie
9 zespołów województwa łódzkiego. Ekipa trenera Piotra Rutkowskiego pozostaje na razie bez
zwycięstwa. W meczu 3. kolejki łowiczanie byli blisko sprawienia niespodzianki, ale przegrali w
Kutnie z drużyną KKS Pro-Basket TBS 95:101.
Księżacy bardzo dobrze zaczęli ten mecz i pierwszą kwartę spotkania wygrali 29:24. To dodało
im wiary i zobaczyli, że ten mecz
można wygrać. Jednak w pozostałych odsłonach nasz team tracił przewagę i to gospodarze wygrali ten mecz. Zabrakło trochę
dobrej, mocnej obrony, ale gra
łowiczan była bardzo ambitna.
Wreszcie walczyli o każdą piłkę,
nie odpuszczając ani w obronie,
ani w ataku.
Patrząc na wynik widać postęp
naszej drużyny. Księżak do tej
pory każdy mecz z drużyną Pro-Basket TBS Kutno przegrywał
wysoko. Na wynik pracowała cała
drużyna, ale najwięcej punktów
zdobył Bartosz Dylik (57), który
aż siedmiokrotnie trafił do kosza
za trzy punkty oraz Szymon Gładki (27).
– Mimo tego, że przegraliśmy,
to był dobry mecz. Kiedyś z tą

1. MKS ósemka Skierniewice (1)
2. ŁKS Szkoła Gortata Łódź (5)

Sukces SP Bednary

Łowiczanie przegrali w 16. kolejce spotkań wyjazdowe spotkanie z Orkanem Buczek, zaś
w ostatniej kolejce podopieczni
grającego trenera Piotra Gawlika
pokonali prowadzony przez łowiczanina Andrzeja Grzegorka KS
Sand-Bus Kutno 3:0!
W meczu w Buczku łowiczanie
remisowali do przerwy bezbramkowo i to Pelikan II miał dogodne
sytuacje podbramkowe, ale niestety raził nieskutecznością. W drugiej połowie Orkan dwukrotnie
wykorzystał stałe fragmenty gry
i za sprawa Dawida Miedwiewniewa i Andrzeja Dolota strzelił dwa
gole po dośrodkowaniach. – Przegrywamy kolejne spotkanie po
dwóch stałych fragmentach gry.
Naszym problemem jest nieskuteczność pod bramką przeciwnika, marnujemy za dużą ilość sytuacji podbramkowych – ocenił
trener Gawlik.
W meczu z Kutnemdo przerwy
również kibice nie oglądali goli,
za to w 42. minucie kibice obejrzeli czerwoną kartkę, która ukarany został zawodnik gości Piotr

Nawrocki. Pelikan II grał w przewadze jednego zawodnika tylko
do 55. minuty ponieważ wtedy
boisko opuścił Maciej Balik, również ukarany przez arbitra czerwoną kartką. Na boisku było więcej
miejsca, a z takim obrotem sprawy
lepiej poradzili sobie łowiczanie,
którzy w 65. minucie objęli prowadzenie po golu Marcina Budnika. Sześć minut później było już
2:0, a gola strzelił grający trener
Gawlik. W końcówce meczu Pelikan II dobił rywali, a zrobił to
konkretnie Michał Świdrowski,
ustalając wynik meczu w 88. minucie gry. W doliczonym czasie
gry czerwoną kartką ukarany został jeszcze Patryk Nasalski. – Po
fatalnej serii przegranych spotkań
przełamaliśmy się na zakończenie
rundy. Kluczem do zwycięstwa
była bardzo dobra gra całego zespołu w defensywie, w końcu także odzyskaliśmy skuteczność pod
bramką przeciwnika, co pozwoliło na zainkasowanie bardzo ważnych trzech punktów – dodał Piotr
Gawlik.
ever
16. kolejka IV ligi:
 GKS Orkan Buczek – KS Pelikan II Łowicz 2:0 (0:0); br.: dawid
Miedwiediew (47) i Andrzej dolot
(67).
Pelikan II: oktawian Zimny – patryk Krzeszewski, damian Janik
(30 Krystian rutkowski), piotr Gawlik – Maciej balik, roman perizhok,

bartłomiej Tkacz, damian Górowski – patryk nasalski (80 Kamil
bogusz), Tomasz dąbrowski, Michał Świdrowski (82 przemysław
Kochanek).
17. kolejka IV ligi:
 KS Pelikan II Łowicz – KS
Sand-Bus Kutno 3:0 (0:0); br.:
Marcin budnik (65), piotr Gawlik
(71), Michał Świdrowski (88)
Pelikan II: patryk orzeł – patryk
Krzeszewski, damian Górowski,
piotr Gawlik – Maciej balik, roman
perizhok, bartłomiej Tkacz (57 p.
nasalski), Krystian Mycka, Marcin
budnik (73 przemysław Kochanek), Tomasz dąbrowski (90 Szymon panek), Michał Świdrowski
(90 Kamil bogusz)
tabela:
1. MKS unia Skierniewice (1)

17

47

56-6

2. lKS Termy ner poddębice (2)

17

40

40-17

3. KS warta działoszyn (3)

17

36

37-19

4. KS paradyż (4)

17

41

38-19

5. lKS Kwiatkowice (6)

16

28

41-16

6. MuKS Stal niewiadów (10)

17

27

31-19

7. MKp boruta Zgierz (9)

17

26 42-32

8. MKS Zjednoczeni Stryków (5)

17

26 39-20

9. ZKS włókniarz Zelów (7)

16

25 27-25

10. lKS omega Kleszczów (11)

17

24 36-36

11. GKS orkan buczek (13)

17

24 35-28

12. KS pelikan ii Łowicz (12)

17

23 32-22

13. KS Sand-bus Kutno (8)

17

23 26-22

14. KS ceramika opoczno (14)

17

21 20-31

15. GKS ii bełchatów (15)

17

17 35-45

16. MKS pilica przedbórz (16)

17

10 23-43

17. lKS Zawisza pajęczno (17)

17

7

8-61

18. GlKS Zjednoczeni bełchatów (18) 17

0

4-109
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Sport Szkolny | powiatowe igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym chłopców

Wyniki spotkań:
 Grupa A: Szkoła podstawowa

Gimnazjaliści z Kompiny wygrali
turniej powiatowy.

w Kompinie– Zespól Szkół w waliszewie 3:1, pijarskie Gimnazjum
w Łowiczu – Gimnazjum nr 1
w Kompinie 0:3.
 mecze półfinałowe: Szkoła
podstawowa w popowie – pijarskie
Gimnazjum w Łowiczu 3:1, Gimnazjum nr 1 w Kompinie – Szkoła
podstawowa w domaniewicach
3:0,
 mecz o 3. miejsce: pijarskie
Gimnazjum w Łowiczu – Szkoła
podstawowa w domaniewicach
3:0 (w.o)
 mecz o 1. miejsce: Gimnazjum
nr 1 w Kompinie – Szkoła podstawowa w popowie 3:2

ZbiGniew ŁAZińSKi

rus, Jakub Jaskółka, Jarosław Pacler wygrali swoje cztery spotkania
i z kompletem punktów zajęli pierwsze miejsce, broniąc mistrzowski tytuł sprzed roku.
W finale bardzo dobrze zagrali tenisiści ze Szkoły Podstawowej
w Popowie, przegrywając jednak
2:3. Ekipa nauczyciela Roberta
Wojtasiaka (Bartosz Kozłowski,
Bartosz Wudkiewicz), zajmując
drugą lokatę, awansowała również
do zawodów rejonowych, czyli
półfinałów wojewódzkich.
Półfinały wojewódzkie odbyły
się 7 listopada w Białej Rawskiej,
ale żadna z naszych ekip nie zdołała awansować na szczebel wojewódzki. Reprezentacja z Kompiny
zajęła 5. miejsce, a tenisiści z Popowa za zawody nie pojechali. zł

Ekipa Pijarskiego Gimnazjum odniosła cenne zwycięstwo w finale.

Sport szkolny | piMS w ręcznej chłopców

Mistrz po dogrywkach

Końcowa klasyfikacja:
w popowie – Szkoła podstawowa
w domaniewicach 3:0
 Grupa B: Zespól Szkół w waliszewie – pijarskie Gimnazjum
w Łowiczu 1:3, Gimnazjum nr 1

1. Gimnazjum nr 1 w Kompinie
2. Szkoła podstawowa w popowie
3. pijarskie Gimnazjum w Łowiczu
4. Szkoła podstawowa w domaniewicach
5. Zespól Szkół w waliszewie

Sport Szkolny | powiatowe igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym dziewcząt

Gimnazjalistki z Bielaw najlepsze
Weronika Urbańska) przeszły jak
burza przez mecze eliminacyjne,
wygrywając wszystkie po 3:0 i dopiero w finale napotkały na mocniejszy opór.
W meczu o mistrzowski tytuł
Bielawy, po wyrównanym meczu
pokonały Gimnazjum Publiczne
z Soboty (Patrycja Bogus, Magdalena Buczek, Kinga Dziedziela,
nauczyciel w-f Krzysztof Chlebny) 3:2.
Obydwie ekipy wywalczyły sobie awans na zawody rejonowe,
czyli półfinały wojewódzkie, które odbyły się 7 listopada w Białej
Rawskiej. Tu nie udało się odnieść
sukcesu i awansować na finały
wojewódzkie. Tenisistki z Soboty
zakończyły rywalizację na miejscu 5-6, a dziewczyny z Bielaw na
pozycji 7-8.
zł

Wyniki spotkań:
Grupa A: Gimnazjum nr 1 w Kompinie– Gimnazjum w Sobocie 2:3.
Grupa B: Szkoła podstawowa w
domaniewicach – pijarskie Gimnazjum w Łowiczu 0:3, Gimnazjum w
bielawach– Szkoła podstawowa w
domaniewicach 3:0, pijarskie Gimnazjum w Łowiczu– Gimnazjum w
bielawach 0:3.

KrZySZToF olKo

Szkolne reprezentancie dziewcząt walczyły o miano mistrza powiatu łowickiego w tenisie stołowym. Turniej organizowany przez
Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy odbył się 31 października w hali sportowej OSiR nr 1
w Łowiczu. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej dziewcząt (roczniki 2002 – 2004) wystartowało
4 gimnazja i jedna szkoła podstawowa.
Tenisistki podzielone zostały na
dwie grupy, a dwie najlepsze ekipy awansowały do półfinałów. Po
rozegraniu ośmiu spotkań okazało się, że w tym roku najlepiej spisały się gimnazjalistki z Bielaw.
Ekipa nauczyciela wychowania
fizycznego Artura Tokarskiego
(Małgorzata Czaplicka, Magdalena Aleksandra Olejniczak, Anna

mecze półfinałowe: Gimnazjum
w Sobocie – pijarskie Gimnazjum
w Łowiczu 3:2, Gimnazjum w bielawach – Gimnazjum nr 1 w Kompinie 3:0.
mecz o 3. miejsce: pijarskie Gimnazjum w Łowiczu – Gimnazjum
nr 1 w Kompinie 0:3.
mecz o 1. miejsce: Gimnazjum
w bielawach -– Gimnazjum w Sobocie 3:2

tenisistki z Bielelaw zostały
mistrzyniami powiatu łowickiego.
Końcowa klasyfikacja:
1. Gimnazjum w bielawach
2. Gimnazjum w Sobocie
3. Gimnazjum nr 1 w Kompinie
4. pijarskie Gimnazjum w Łowiczu
5. Szkoła podstawowa w domaniewicach

Sport Szkolny | Miejskie igrzyska dzieci w ręcznej chłopców

nich dwóch latach zdobywała mistrzowskie tytuły.
W składzie mistrzowskiej ekipy Pijarskiej SPKP Łowicz grali: Oskar Płuska, Aleksy Kosiorek, Łukasz Włodarczyk, Piotr
Włodarczyk, Jan Siurek, Mateusz
Skonieczny, Szymon Ambroziak,
Dawid Cieślak, Paweł Golis, Jan
Miziołek, Piotr Czajka. Nauczyciel wychowania – fizycznego:
Sebastian Popiel.
zł

Szkoła Podstawowa nr 7 w Łowiczu – Pijarska SP w Łowiczu
0:7 (0:3)
 SP nr 4 w Łowiczu – Pijarska
SP w Łowiczu 0:7 (0:5)
 SP nr 2 w Łowiczu – SP nr 7
w Łowiczu 5:1 (3:1)
 SP nr 7 w Łowiczu – SP nr 4
w Łowiczu 1:1 (1:0)
 Pijarska SP w Łowiczu – SP nr
2 w Łowiczu 2:2 (2:1)


Końcowa tabela:
Wyniki miejskich ImS w piłce
ręcznej chłopców:
 SP nr 2 w Łowiczu – SP nr 4
w Łowiczu 6:1 (4:1)

1. pijarska Sp w Łowiczu

3

5

16-2

2. Sp nr 2 w Łowiczu

3

5

13-4

3. Sp nr 7 w Łowiczu

3

1

2-14

4. Sp nr 4 w Łowiczu

3

1

2-13

WYNIKI
 Grupa A: pijarskie Gimnazjum
w Łowiczu – publiczna Sp w Łaguszewie 11:2, Gimnazjum nr 1
w Kompinie – pijarskie Gimnazjum w Łowiczu 1:7, publiczna Sp
w Łaguszewie – Gimnazjum nr 1
w Kompinie 5:4.
tabela grupy A:
1. pijarskie Gimnazjum w Łowiczu
2. publiczna Sp w Łaguszewie
3. Gimnazjum nr 1 w Kompinie
 Grupa B: Gimnazjum nr 2
w dzierzgówku – Sp z oddziałami
gimnazjalnymi w popowie 0:3, Sp
nr 2 w Łowiczu – Gimnazjum nr 2
w dzierzgówku 16:1, Sp z oddziałami gimnazjalnymi w popowie – Sp
nr 2 w Łowiczu 1:8.
tabela grupy B:

1. Sp nr 2 w Łowiczu
2. Sp z oddziałami gimnazjalnymi w popowie
3. Gimnazjum nr 2 w dzierzgówku

mecze półfinałowe: pijarskie
Gimnazjum w Łowiczu – Sp z oddziałami gimnazjalnymi w popowie
7:2, Sp nr 2 w Łowiczu – publiczna
Sp w Łaguszewie 10:1.
 mecz 3. miejsce: Sp w popowie
– publiczna Sp w Łaguszewie 4:3.
Mecz 1. miejsce: pijarskie Gimnazjum w Łowiczu – Sp nr 2 w Łowiczu 7:7 (i dogrywka 1:1, i dogrywka
1:1), rzuty karne 2:1.


Dziewczyny z SP 4 mistrzem w szczypiorniaka

SebASTiAn popiel

Ekipa SP Pijarska wygrała zawody miejskie.

uczyciel wychowania – fizycznego: Sebastian Popiel.
zł

Sport Szkolny | Miejskie igrzyska dzieci w ręcznej dziewcząt

Chłopcy z Pijarskiej mistrzem Łowicza
Cztery zespoły ze szkół podstawowych zgłosiły się do rywalizacji o tytuł mistrza Łowicza
do zawodów w piłkę ręczną organizowanych przez Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy, które
odbyły się we wtorek 14 listopada
w hali OSiR nr 2 na ulicy Topolowej 2. W zawodach prawo startu mieli uczniowie z roczników
2005 i młodsi, którzy od tego roku
szkolnego rywalizują w ramach
Igrzysk Dzieci.
Drużyny zagrały systemem
każdy z każdym i po rozegraniu
sześciu pojedynków okazało się,
że najlepiej w Łowiczu w szczypiorniaku poradzili sobie uczniowie Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju. Podopieczni
Sebastiana Popiela wygrali swoje
dwa mecze i zremisowali z ekipą SP 2 Łowicz. Po podliczeniu
punktów i bramek okazało się, że
o mistrzostwie zadecydował bilans bramek, w którym o jedną
lepsza była Pijarska.
Do finału powiatowego zakwalifikowali się również zawodnicy
z SP 2 Łowicz. Ekipa Przemysława Plichty również wygrała pewnie dwa pojedynki i teraz zagra w
zawodach powiatowych.
Trzecie miejsce wywalczyła SP
7 w Łowiczu (nauczyciel w-f Zbigniew Łaziński), która w poprzed-

Niezwykle zacięta i wyrównana walka toczyła się w zawodach
o mistrzostwo powiatu łowickiego w piłce ręcznej gimnazjalistów.
Turniej o awans do zawodów rejonowych odbył się w poniedziałek
13 listopada. Do rywalizacji przystąpiło 6 szkół z naszego powiatu.
Z wygranej pierwszy raz w historii
cieszyli się uczniowie z Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju.
Po rozegraniu ośmiu spotkań
okazało się, że do finału, podobnie
jak rok temu, doszli szczypiorniści
z Gimnazjum nr 2 (SP 2 Łowicz
z oddziałami gimnazjalnymi) i Pijarskiego Gimnazjum Królowej
Pokoju. Po bardzo zaciętej walce
w meczu padł remis 7:7. Dwie dogrywki nie dały rozstrzygnięcia,
a rzuty karne lepiej wykonywali podopieczni Sebastiana Popiela
z Pijarskiej (2:1) i to oni awansowali na zawody rejonowe.
Dobrze zaprezentowali się również szczypiorniści z SP Popów
(z oddziałami gimnazjalnymi),
którzy zajęli 3. miejsce, pokonując
w meczu o pamiątkowy puchar
graczy z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszewie.
W składzie zwycięskiej drużyny Pijarskiego Gimnazjum KP
grali: Szymon Adamczyk, Jakub
Cichal, Jakub Cisak, Jan Kaźmierski, Jakub Kukieła, Jan Markowski, Maciej Mionsek, Jakub
Pykacz, Wojciech Sokołowski,
Paweł Tomala, Szymon Wilk. Na-

Komplet sześciu miejskich
szkolnych reprezentacji zgłosił się
do zawodów o tytuł mistrza Łowicza w piłkę ręczną dziewcząt.
W miejskim turnieju, 14 listopada udział wzięły uczennice z rocznika 2005 i 2006. Szczypiornistki
z podstawówek rozegrały w sumie
dziewięć spotkań.
Po bardzo zaciętych i wyrównanych meczach zwyciężyły
dziewczyny z SP 4 Łowicz. Podopieczne Justyny Miodek w finale pokonały ekipę SP 2 Łowicz
(nauczycielka w-f Agata Zapisek) 3:1. Obydwie ekipy zagrały
w grupie B i spotkały się w finale.
W grupie A świetnie w eliminacjach poradziła sobie SP 7 Łowicz, które pewnie wygrała dwa
mecze. Podopieczne Zbigniewa
Łazińskiego w półfinale przegrały jednak z ekipą SP 2 Łowicz 0:1
i zakończyły zawody na 3. miejscu razem z dziewczynami
z SP 1 Łowicz.
W składzie mistrzowskiej ekipy SP 4 Łowicz grały: Zuzanna
Ziółkowska, Karolina Choińska,
Karolina Blus, Natalia Boczek,
Amelia Barańska, Daria Duranowska, Justyna Bednarek, Daria
Wawrzynczyk, Nicola Duranowska, Basia Plichta. Nauczycielka
wychowania – fizycznego: Justyna Miodek.
zł

Wyniki miejskich ImS w piłce
ręcznej dziewcząt
Grupa A:
 SP nr 3 w Łowiczu – SP nr 7
w Łowiczu 2:5 (0:1)
 SP nr 1 w Łowiczu – SP nr 3
w Łowiczu 4:3 (2:1)
 SP nr 7 w Łowiczu – SP nr 1
w Łowiczu 4:1 (3:0)
tabela grupy A:
1. Sp nr 7 w Łowiczu

4 pkt.

2. Sp nr 1 w Łowiczu

2 pkt.

3. Sp nr 3 w Łowiczu

0 pkt.

Grupa B:
 SP nr 4 w Łowiczu – Pijarska
SP w Łowiczu 0:0
 SP nr 4 w Łowiczu – SP nr 2
w Łowiczu 1:1 (1:0)
 Pijarska SP w Łowiczu – SP nr 4
w Łowiczu 0:2 (0:2)

tabela grupy B:
1. Sp nr 4 w Łowiczu

3 pkt.

2. Sp nr 2 w Łowiczu

2 pkt.

3. pijarska Sp w Łowiczu

1 pkt.

mecze półfinałowe:
 SP nr 7 w Łowiczu – SP nr 2
w Łowiczu 0:1 (0:0)
 SP nr 4 w Łowiczu – SP nr 1
w Łowiczu 2:1 (0:0)
mecz o 1 miejsce:
 SP nr 2 w Łowiczu – SP nr 4
w Łowiczu 1:3 (1:0)
Klasyfikacja końcowa:
1. Sp nr 4 w Łowiczu
2. Sp nr 2 w Łowiczu
3. Sp nr 7 w Łowiczu
Sp nr 1 w Łowiczu
5-6. pijarska Sp w Łowiczu
Sp nr 3 w Łowiczu

JuSTynA MiodeK

Reprezentanci szkół z powiatu łowickiego urodzeni w latach
2002-2004 walczyli w mistrzostwach powiatu w tenisie stołowym, które odbyły się w poniedziałek 30 października w hali
OSiR nr 1 w Łowiczu W zwodach, które organizuje Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w rywalizacji chłopców w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej wystartowało 5 szkół z powiatu łowickiego, które walczyły o dwa
miejsca premiowane awansem
na półfinały wojewódzkie.
Turniej został przeprowadzony w dwóch grupach. Po rozegraniu ośmiu spotkań okazało się,
że w tym roku ponownie najlepiej zagrali w tenisa stołowego
gimnazjaliści z Kompiny, którzy
od kilku lat zawsze są w czołówce. Podopieczni nauczyciela w-f
Andrzeja Rybusa: Dominik Bi-

KrZySZToF olKo

Tenisiści z Kompiny ponownie mistrzami

Dziewczęta z SP 4 Łowicz zdobyły mistrzostwo Łowicza.
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Piłka nożna | Zaległe spotkania klasy okręgowej

Piłka halowa | Zina iii liga

W weekend 18-19 listopada rozegrane zostały trzy zaległe mecze
w skierniewickiej klasie okręgowej. Dwa zespoły z naszego regionu czyli Zryw Wygoda oraz Victoria Bielawy udanie zakończyły
rundę jesienną ponieważ wygrały
wyjazdowe spotkania.
Zryw w meczu 3. kolejki klasy okręgowej miał grać w Godzianowie, ale spotkanie zostało
przełożone i rozegrano ten mecz
w niedziele 19 listopada. Zryw
od pierwszych minut narzucił rywalom swój styl gry i od 7. minuty prowadził po trafieniu Sebastiana Sobieszka, którego świetnym
podaniem obsłużył Sebastian
Sumiński. W 64. minucie Zryw
strzelił drugiego gola, a tym razem
na listę strzelców wpisał się Jacek
Woźniak, który mocnym uderzeniem nie dał szans bramkarzowi
Pogoni. Gospodarzy tego meczu
stać było na gola na otarcie łez
w 87. minucie gry. Wtedy do siatki
Zrywu piłkę skierował doświadczony Dariusz Lipiński.
– Odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo. Od początku meczu dominowaliśmy, kontrolowaliśmy
grę i stwarzaliśmy sobie okazje
do zdobycia gola. Po zdobyciu
drugiej bramki graliśmy zbyt asekuracyjnie, ale rywale mieli pro-

VicToriA bielAwy Fb)

Zryw i Victoria zwycięskie

mieczysław Chamera tonie
w uściskach kolegów.

blemy ze stworzeniem dogodnej
okazji. Na trzy minuty przed końcem straciliśmy gola, ale wytrzymaliśmy. Rundę zakończyliśmy w
dobrych humorach – ocenił Dawid Sut, trener Zrywu.
Ważna wygraną odniosła również Victoria która po golach
Michała Wardy, Roberta Liberskiego i doświadczonego Mieczysława Chamery przywiozła
komplet punktów z Lipiec Reymontowskich. Victoria po tej wygranej zgromadziła na swoim koncie 20 punktów i zakończy jako
beniaminek rundę na wysokim
piątym miejscu.

W miniony weekend odbył się
jeszcze jeden zaległy mecz w Cielądzu Orlęta pokonały po dwóch
golach Mateusza Biała odwiecznych rywali GLKS Wołucza 2:1.
Po tej wygranej Orlęta kosztem
GLKS wskoczyły na druga pozycję w lidze. W niedzielę 26 listopada ostatni mecz w klasie
okręgowej w 2017 roku. Widok
Skierniewice o godzinie 11:00 zagra zaległe spotkanie z Pogonią
Godzianów.
ever

Zaległy mecz 11. kolejki skierniewickiej ligi okręgowej:
 KS Jutrzenka Drzewce – LZS
Victoria Bielawy 2:3; br.: Michał
warda, robert liberski, Mieczysław chamera
Victoria: Trupinda Jakub – Janikowski Kamil, wojciechowski Konrad, Kociak piotr, Jezierski Marcin,
pietrzak daniel, Grzegory przemysław, lewandowski piotr, warda
Michał, Zieliński Adrian, liberski
robert

Zaległy mecz 3. kolejki skierniewickiej ligi okręgowej:
 Pogoń Godzianów – Zryw Wygoda 1:2 (0:1); br.: dariusz lipiński (87) – Sebastian Sobieszek (7),
Jacek woźniak (64)
Zryw: Maciej Kowalski – błażej
Miazek (60 Mikołaj ulasiewicz),
przemysław pomianowski, wojciech rokicki, Tomasz rembowski
– Sebastian Sobieszek (70 Szymon płacheta), paweł wojda, rafał
Kowalczyk, Jacek woźniak, Sebastian Sumiński – Maciej Grzegory.

tabela:

Zaległy mecz 7. kolejki skierniewickiej ligi okręgowej:
 LKS Orlęta Cielądz – GLKS
Wołucza 2:1 (0:0); br.: Mateusz
białek 2 (65, 78) – paweł wyciszkiewicz (55)

Piłka nożna | 13. kolejka klasy A

li prowadzenie po golu Dawida
Stefaniaka w 35. minucie, a siedem minut później do wyrównania doprowadził Damian Taraska.
Zespół z Żelaznej w 56. minucie
meczu strzelił drugiego gola, jak
później się okazało było to trafienie na wagę zwycięstwa.
Świetnie spisała się Astra Zduny, która nie dała najmniejszych
szans ostatniej w tabeli Sierakowiance Sierakowice wygrywając
na terenie rywali aż 10:0! Gole dla
zespołu grającego trenera Jakuba
Jędrachowicza strzelili - Jakub Papuga (dwa), Rafał Ignaczak (dwa),
Maciej Jędrachowicz, Jakub
Wierzbiński, Kacper Kosmowski,
Rafał Ignaczak, Jakub Płóciennik
i Daniel Małek.
Odbyły się również dwa zaległe mecze z poprzednich kolejek.
Czarni Bednary wygrali z Sierakowianką 2:0 i dzięki tej wygranej
mają na swoim koncie 12 punktów, zaś Rawka Bolimów niespodziewanie łatwo rozprawiła się

z Laktozą Łyszkowice, zwyciężając aż 6:0!
W klasie A do rozegrania pozostały dwa ostatnie zaległe mecze.
Oba spotkania odbędą się w niedzielę 26 listopada. O 11:00 Astra
Zduny zagra wyjazdowe spotkanie z GLKS RZD Żelazna, zaś
o 13:30 Sierakowianka Sierakowice podejmie GKS Głuchów. ever
13. kolejka skierniewickiej kl.A:
 GKS Rawka Bolimów – mGKS
Białka Biała Rawska 4:2 (1:1);
 GLKS Laktoza Łyszkowice –
LKS Start Złaków Borowy 5:2
(2:2);
 LZS macovia maków – LKS
Czarni Bednary 3:0 (w.o.)
 GLKS RZD Żelazna – LKS Korona Wejsce 2:1 (1:1);
 LKS Wola Wola Chojnata –
LKS miedniewiczanka miedniewice 4:4 (0:3);
 GLKS Olimpia Jeżów – GKS
Głuchów 1:0 (1:0); br.: Michał
Strzyżewski (4)

Piłka nożna | i liga wojewódzka juniorów młodszych b1

Nieudane zakończenie Pelikana 2001
Nieudanie zakończyli rundę jesienną gracze MUKS Pelikan Łowicz z rocznika 2001. Podopieczni trenera Roberta Wilka przegrali
bowiem wyjazdowy mecz z Mazovią Tomaszów Mazowiecki 3:1.
Mecz w Tomaszowie nie miał
większego znaczenia na układ tabeli. Gospodarze byli już w II lidze
wojewódzkiej, zaś Pelikan 2001
kolejkę wcześniej zapewnił sobie
ligowy byt na najwyższym szczeblu w województwie. Do przerwy
żadna z drużyn nie strzeliła gola.
Rywale objęli prowadzenie w 63.
minucie, ale dziewięć minut później Hubert Matyjas doprowadził
do remisu. W końcówce Mazovia
strzeliła dwa gole i dzięki dobrej

końcówce wygrała pierwszy mecz
w tym sezonie.
– Na pewno szkoda tego meczu, bo przez większość spotkania gra była wyrównana i sytuacje stwarzali zarówno oni, jak
i my. Drugą bramkę, po rzucie
karnym, bierzemy na karb tego, że
Sebastian Gładki dopiero wchodzi
do bramki i stawia w tej roli pierwsze kroki i był to jego pierwszy
cały mecz. Mimo, że wynik wskazuje, iż był to mecz pod dyktando
Tomaszowa, to był bardzo wyrównany, nawet z lekką naszą przewagą w grze, ale niestety liczy się
wynik. Uciekły nam trzy punkty. Całe szczęście, że wcześniej
zapewniliśmy sobie utrzymanie

1. GKS olimpia chąśno (1)

13

29

2. lKS orlęta cielądz (3)

13

27 44-16

42-17

3. GlKS wołucza (2)

13

27

4. KS Jutrzenka drzewce (4)

13

21 32-20

5. lZS Victoria bielawy (6)

13

20 31-26

6. SKF Zryw wygoda (9)

13

19 23-22

7. MlKS widok Skierniewice (8)

12

17

19-19

8. GlZS pogoń Godzianów (5)

12

17

24-26
21-27

35-14

9. lKS orzeł nieborów (7)

13

16

10. luKS olympic Słupia (11)

13

14 26-30

11. lKS Vagat domaniewice (10)

13

13 23-29

12. luKS Juvenia wysokienice (12) 13

13 20-33

13. lKS dar placencja (13)

13

12 23-48

14. lKS pogoń bełchów (14)

13

3 20-56

Zaległy mecz 11. kolejki skierniewickiej ligi okręgowej: MlKS
widok Skierniewice – GlZS pogoń
Godzianów (26 listopada, godzina
11:00).

GLKS Sierakowianka – SKS
Astra Zduny 0:10 (0:4);
 Zaległy mecz 1. kolejki: LKS
Czarni Bednary – GLKS Sierakowianka Sierakowice Lewe 2:0;
 Zaległy mecz 4. kolejki: GKS
Rawka Bolimów – GLKS Laktoza Łyszkowice 6:0;


Astra rozstrzelała Sierakowiankę
W ostatniej kolejce spotkań klasy A zawodnicy większości zespołów pokazali ofensywny futbol.
W sześciu meczach 13. kolejki padło bowiem aż 35 goli! Siódmy
mecz tej kolejki spotkań się nie
odbył, Macovia Maków pokonała walkowerem Czarnych Bednary 3:0.
W ostatnim meczu przed własną publicznością dobrze spisała się Laktoza Łyszkowice, która
pokonała Start Złaków Borowy
5:2. Do przerwy był remi 2:2,
a co warte podkreślenia mecz toczył się w katastrofalnych warunkach pogodowych (duży wiatr,
opady deszczu i śniegu). W trudnych warunkach atmosferycznych
lepiej w drugiej odsłonie poradzili sobie gospodarze, którzy strzelili trzy gole i zainkasowali komplet
punktów.
Remisowy wynik był do przerwy również w Żelaznej, gdzie
GLKS RZD remisował z Koroną Wejsce 1:1. Gospodarze obję-

Marbud pierwszym liderem

w I lidze. Dużo pracy przed nami
jeszcze i szukania nowych zawodników, bo ta kadra nie dość, że jest
bardzo młoda, to jeszcze bardzo
nieliczna – ocenił trener Wilk.
Łowiczanie utrzymali się
w I lidze i jest to naprawdę duży
sukces tej drużyny. Latem z zespołu odeszło wielu zawodników,
którzy ruszyli w Polskę w cele
podniesienia swoich umiejętności. Zawodnicy odeszli do poważnych zespołów takich jak Wisła Płock, Wisła Kraków, Znicz
Pruszków i trener Wilk budował zespół od zera. Praca i dobra
atmosfera pozwoliła na utrzymanie w lidze i dalszą rywalizację
w I lidze.
ever

1. GlKS olimpia Jeżów (3)

13

29

32-12

2. lKS Miedniewiczanka (1)

13

28

41-23

3. lZS Macovia Maków (4)

13

28 38-20

4. lKS Korona wejsce (2)

13

26

43-18

5. GlKS rZd żelazna (5)

12

25

27-11

6. GlKS laktoza Łyszkowice (7)

13

22 29-25

7. MGKS białka biała rawska (6)

13

19 38-26

8. SKS Astra Zduny (10)

12

16 26-23

9. GKS Głuchów (8)

12

13

10. lKS Start Złaków borowy (9)

13

13 32-44

11. GKS rawka bolimów (13)

13

13

12. lKS wola wola chojnata (11)

13

12 25-45

13. lKS czarni bednary (12)

13

12

18-36

14. Sierakowianka (14)

12

1

5-49

18-31
31-41

 Zaległe
mecze 11. kolejki skierniewickiej klasy A
(2017.11.26): GlKS rZd żelazna
– SKS Astra Zduny (n, godz. 11.00),
GlKS Sierakowianka Sierakowice
lewe – GKS Głuchów (n, godz.
13.30)

14. kolejka I ligi wojewódzkiej
juniorów młodszych B1:
 AP uKS mazovia tomaszów
mazowiecki – muKS Pelikan-2001 Łowicz 3:1 (0:0); br.:
Filip Kuba 3 (63, 73 karny i 78) –
hubert Matyjas (71).
Pelikan: Sebastian Gładki – Łukasz Sejdak, Mateusz Kardas, Maciej Grotkowski, hubert Kałużny –
olaf Andrzejewski, hubert Matyjas
– rafał Grochal, Jakub bylewski,
patryk papuga – patryk Kośmider
(73 Jakub Kirej).
1. ŁKS Łódź (1)

14

35

52-8

2. MKp boruta Zgierz (2)

13

29 29-15

3. rTS widzew Łódź (3)

14

24 23-13

4. KS ceramika opoczno (4) 13 22 28-12
5. GKS bełchatów (5)

13

19 23-22

6. MuKS pelikan Łowicz (6) 14

12 13-26

7. rKS radomsko (7)

13

8 13-41

8. Mazovia Tomaszów Maz. (8) 14 4 8-52

W pierwszej kolejce Zina III
ligi nie brakowało emocji, a pierwszym liderem został Marbud Chąśno, który rozgromił aż 7:1 OSP
Soccer Stachlew. Zespół z Chąśna
nie miał problemów z wygraniem
meczu.
W pozostałych meczach było
również ciekawie. Karczma Bednarska uległa FC Jeziorko 1:2. Zespół z Jeziorka prowadził po 8. minutach już 2:0, a rozmiary porażki
zmniejszył dopiero minutę przed
końcem Jakub Zagawa.
Strażacy ITV Media pokazali
dobrą formę w meczu z Victorią
Zabostów. Strażacy ITV wygrali 4:1, a spory wkład w wygraną
miał Sebastian Sumiński, który
zdobył dwa gole, a przed meczem
zagrał 90 minut w barwach Zrywu Wygoda w ligowym meczu!
Pewne zwycięstwo odnieśli
gracze KS Żychlin, którzy pokonali aż 4:0 Bezedurę Łowicz. Co
ciekawe dwa gole dla KS strzelił
Michał Sokołowicz, na co dzień
bramkarz IV-ligowego KS Kutno,
a wcześniej Widzewa Łódź.
Siedem goli padło w meczu
Ha-Ha-Ha Łowicz z Kropidłami
Niepokalanów. Kropidła wygrały 5:2, choć w pierwszej połowie
kibice nie oglądali żadnego gola.
O wyniku zadecydowała sama
końcówka meczu. Do 22. minuty był remis 2:2, a później Kropidła zadały trzy ostateczne ciosy i zgarnęły komplet punktów.
W ostatnim meczu GMG Elekstrosystem Łowicz przegrał z Błękitnymi II Dmosiń 0:2.
ever
1. kolejka XXV edycji Zina III ligi
ŁoLiF:
 Karczma Bednarska Bednary
– FC Jeziorko 1:2 (0:2); br.: Jakub

Zagawa (23) – piotr buczek (6)
i paweł burzyński (8).
 Strażacy ItV media Łowicz –
LKS Victoria Zabostów Duży 4:1
(1:0); br.: Łukasz Gładki (5), Marek
Guzek (13) i Sebastian Sumiński 2
(14 i 22) – henryk Kosiorek (19).
Żółta kartka: paweł czajkowski
(Victoria).
 marbud Chąśno – OSP Soccer
Stachlew 7:1 (3:1); br.: Kamil lenarczyk 2 (1 i 11), Kamil Gać (6),
Sebastian lenarczyk (15), robert
Tuszyński 2 (16 i 18) i Jędrzej Starzec (24 samobójcza) – robert
Kubiak (10).
 KS Żychlin – Bezedura Łowicz
4:0 (2:0); br.: dariusz Szcześniak
(2), Łukasz Skierski (2) i Michał
Sokołowicz 2 (5 i 24). Żółte kartki:
Łukasz Skierski i Adrian Kaczmarek (żychlin) oraz Sebastian cichal
(bezedura). Czerwona kartka:
Adrian Kaczmarek (żychlin).
 Ha-Ha-Ha! Łowicz – Kropidła
Niepokalanów 2:5 (0:0); br.:
Adam wojda 2 (14 i 22) – Mateusz
uczciwek (15), bartosz pełka 2 (20
i 24), bartłomiej Mitek (23) i Jakub
Kahan (23).
 GmG Elektrosystem Łowicz –
Błękitni II Dmosin 0:2 (0:0); br.:
radosław Filipiński (22) i damian
Szatan (24).
1. Marbud chąśno

1

3

7-1

2. KS żychlin

1

3

4-0

3. Kropidła niepokalanów

1

3

5-2

4. Strażacy iTV Media Łowicz

1

3

4-1

5. błękitni ii dmosin

1

3

2-0

6. Fc Jeziorko

1

3

2-1

7. Karczma bednarska bednary

1

0

1-2

8. GMG elektrsystem Łowicz

1

0

0-2

9. ha ha ha! Łowicz

1

0

2-5

10. lKS Victoria Zabostów duży

1

0

1-4

11. bezedura Łowicz

1

0

0-4

12. oSp Soccer Stachlew

1

0

1-7

Piłka halowa | robkol iV liga

Dwie kolejki w IV lidze
Pierwszy weekend grania w
Robkol IV lidze i od razu dwie kolejki spotkań. Pierwszym liderem
tabeli został Fenix Boczki Chełmońskie, który wygrał dwa mecze w imponującym stylu. Fenix
pokonał najpierw Genesis Łowicz
5:0, a w niedzielę ograł Yogi Team
Łowicz 3:0!
Komplet punktów mają na
swoim koncie również Vagat Domaniewice oraz ZSCKR Zduńska
Dąbrowa. Vagat wygrał z Kolejarzami Łowicz 5:2 i 5:0 z Mikoba
United Klewków. Zespół z Domaniewic miał w swoim składzie
chociażby Krystiana Siatkowskiego. Drużyna ze Zduńskiej Dąbrowy również świetnie zaczęła sezon. W sobotę ZSCKR wygrał
3:0 z Lamelą Łowicz, zaś w niedzielę ZSCKR pokonał 4:1 KS
Ostrowiec. Trzy drużyny mają na
swoim koncie komplet punktów,
a w dalszej kolejnością są drużyny które mają na swoim koncie
minimum jedną porażkę. Z trzema punktami w tabeli widać sześć
zespołów - OSP Seligów, Vinci
Łowicz, Żuberki Łowicz, Lamelę
Łowicz oraz Yogi Team Łowicz.
Trzy drużyny po dwóch seriach
spotkań nie mają na swoim koncie
choćby punkt to drużyny Mikoba
United Klewków, KS Ostrowiec
oraz Genesis Łowicz.
Z pewnością zapowiada się ciekawa walka o awans do Zina III
ligi. Po pierwszych meczach widać, że niektóre zespoły mają za
cel właśnie awans i to jest dobra
prognoza sezonu w Robkol IV lidze.
ever

1. kolejka XXV edycji Robkol IV
ligi ŁoLiF:
 Lamela Łowicz – ZSCKR Zduńska Dąbrowa 0:3 (0:0);
 Genesis Łowicz – LKS Fenix
Boczki Chełmońskie 0:5 (0:1);
Yogi team Łowicz – Żuberki Łowicz 2:0 (1:0)
 Vinci Łowicz – mikoba united
Klewków 1:0 (0:0)
 LKS Vagat Domaniewice – Kolejarze Łowicz 5:2 (1:0)
 OSP Seligów – KS Ostrowiec
6:2 (3:1)
2. kolejka XXV edycji Robkol IV
ligi ŁoLiF:
 ZSCKR Zduńska Dąbrowa –
KS Ostrowiec 4:1 (1:0)
 mikoba united Klewków – LKS
Vagat Domaniewice 0:5 (0:3)
 LKS Fenix Boczki Chełmońskie – Yogi team Łowicz 4:0 (1:0)
 Żuberki Łowicz – Vinci Łowicz
3:2 (0:1)
 Lamela Łowicz – Genesis Łowicz 5:2 (1:1)
 Kolejarz Łowicz – OSP Seligów 3:2 (0:2)
tabela:
1. lKS Fenix boczki chełmońskie

2

6

9-0

2. lKS Vagat domaniewice

2

6

10-2

3. ZScKr Zduńska dąbrowa

2

6

7-1

4. oSp Seligów

2

3

8-5

5. Vinci Łowicz

2

3

3-3

6. żuberki Łowicz

2

3

3-4

7. Kolejarz Łowicz

2

3

5-7

8. lamela Łowicz

2

3

5-7

9. yogi Team Łowicz

2

3

2-4

10. Mikoba united Klewków

2

0

0-6

11. KS ostrowiec

2

0

3-10

12. Genesis Łowicz

2

0

2-10
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Sport szkolny | powiatowe igrzyska dzieci - unihokej chłopców

pioTr KociAK

SP nr 7 w Łowiczu – SP
w Dzierzgówku 0:1
 SP w Kocierzewie – SP w Bąkowie 0:3
 SP w Bielawach – SP nr 7
w Łowiczu 3:0
 SP
w Kocierzewie – SP
w Dzierzgówku 0:0
 SP w Bąkowie – SP nr 7 w Łowiczu 2:0
 SP w Bielawach – SP w Dzierzgówku 2:1
 SP nr 7 w Łowiczu – SP w Kocierzewie 0:1
 SP w Bielawach – SP w Bąkowie 2:1.


Wyniki Powiatowych ImS w unihokeja chłopców – Bielawy,
10.11.2017:
 SP w Dzierzgówku – SP w Bąkowie 1:1
 SP w Kocierzewie – SP w Bielawach 0:0

1. Sp w bielawach
2. Sp w bąkowie
3. Sp w dzierzgówku
4. Sp w Kocierzewie
5. Sp nr 7 w Łowiczu

Dart | 5. kolejka i ligi ŁSd

Leg Łowicz pokonany przez Samych Swoich
Zgierz, a spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 3 grudnia. Gogo
pAweŁ A. dolińSKi

 5. kolejka I ligi ŁSD: leg Łowicz
– Sami Swoi Łódź 5:9, Autsajderzy
Łódź – bolteam Łódź 7:7, Aztex
Łódź – włóczykije Łódź 2:12, Vendetta Zgierz – orły ozorków 8:6,
czarny Koń Łódź – dartsway Łódź
przełożono.
Zaległy mecz 2. kolejki i ligi ŁSd:
orły ozorków – Aztex Łódź 8:6.

Artur Siekierski, jako jeden
z dwóch, punktował
na niedzielnym spotkaniu.

tabela I ligi ŁSD:
1. włóczykije Łódź (2)

4

8 43-13

2. Sami Swoi Łódź (1)

5

8 49-21

3. Vendetta Zgierz (5)

4

6 28-28

4. Autsajderzy Łódź (6)

5

5 33-37

5. orły ozorków (8)

5

5 32-38

6. leg Łowicz (3)

4

4 29-27

7. czarny Koń Łódź (4)

4

4 28-28

3

3 24-18

9. bolteam Łódź (10)

5

1 23-47

9. Aztex Łódź (9)

5

0 19-51

 6. kolejka I ligi ŁSD (2017.12.03):
Vendetta Zgierz – leg Łowicz, włóczykije Łódź – czarny Koń Łódź,
bolteam Łódź – Aztex Łódź, Sami
Swoi Łódź – Autsajderzy Łódź
i orły ozorków – dartsway Łódź.

Dart | 8. turniej XiX edycji oMŁ

24 listopada o godz. 19, w Barze
Maja przy ul. Dworcowej 8. Gogo

Grzanka ponownie najlepszy



8. turniej OmŁ w darcie 501 d.o.

1. Sylwester Grzanka – ŁKd leg Łowicz (2) 102
2. Jacek Kocus – ŁKd leg Łowicz (1)
3. Marcin wroński – ŁKd leg Łowicz (3)

102

 Bieg na 1500 m mężczyzn:
Grupa A

1. Sverre lunde pedersen (norwegia) 1:45.07

2. Joey Mantia (uSA)

1:45.28

3. Sindre henriksen (norwegia)

1:45.37

12. Konrad niedźwiedzki

1:46.55

17. Jan Szymanski

1:47.00

dzie to praktycznie ostatnia okazja
do uzyskania kwalifikacji olimpijskiej. Jak na razie Polacy są pierwszymi oczekującymi w kolejce po
tę kwalifikację. Tory a Ameryce
Północnej należą do najszybszych
na świecie i właśnie tam najłatwiej
będzie można uzyskać dobre wyniki, które pozwolą awansować na
Igrzyska z czasem a nie miejsce
według rankingu Pucharu Świata. Zawody te rozgrywane będą
w pierwszy i drugi weekend grudnia. Do tego czasu Zbigniew
Bródka powinien dojść do pełni
formy i dyspozycji startowej.
W Stavanger najlepiej z polskich panczenistów zaprezentowali się: Artur Waś, zajmując
3 miejsce w grupie A na dystansie
500 metrów i dość niespodziewania Katarzyna Bachleda-Curuś,
która zajęła w grupie A 4 miejsce
na dystansie 1500 metrów. tafel

Grupa B
1. denny Morrison (Kanada)

1:46.01

2. Shane williamson (Japonia)

1:47.09

3. Zbigniew Bródka

1:47.11

9. Sebastian Kłosiński

1:48.07

Start Zbigniewa Bródki w Stavanger może napawać optymizmem. Mistrz Olimpijski z Sochi zaprezentował się lepiej niż
w poprzednim starcie w Heerenveen. Widać, że forma rośnie,
a uraz mięśnia czworogłowego
uda coram mniej daje się we znaki. Czas uzyskany przez Bródkę
jest zbliżony do czasów uzyskanych przez kolegów z drużyny,
co dobrze rokuje przed startami
drużyny w Kanadzie i USA. Starty te będą bardzo ważne gdyż bę-

Szachy | Mistrzostwa powiatu w szachach i warcabach

Gry planszowe w Bednarach
W dniach 18-19 listopada
w świetlicy przy OSP w Bednarach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Zrzeszenia LZS w szachach
błyskawicznych i warcabach.
Najpierw zawodnicy podzieleni na trzy grupy turniejowe
(dziewczęta, juniorzy i seniorzy)
rozegrali turniej w szachach błyskawicznych. Tempo gry P-3’+2”

sprawiało, że nie było czasu na
głębszą analizę pozycji i decyzję
„na dece” trzeba było podejmować jak najszybciej.
Rywalizację „płci pięknej” wygrała reprezentantka UKS „Pałac”
Nieborów Magdalena Walczak
zdobywając komplet punktów.
Druga była Wiktoria Mitrega,
a trzecia jej siostra Lena Mitręga,

92

4. Michał Kryszkiewicz – ŁKd leg Łowicz (4) 80

pAweŁ A. dolińSKi

8. turniej XIX edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza w darcie 501 d.o., rozegrany w piątek
17 listopada, zgromadził dziesięciu uczestników. Również i tym
razem do rozgrywek zgłosił się
nowy zawodnik, Piotr Zarzecki.
W piątkowej rywalizacji na
pierwszym miejscu uplasował się
Sylwester Grzanka, który zgromadził dzięki temu w klasyfikacji
generalnej taką samą liczbę punktów, jak Jacek Kocus. Na drugiej
pozycji znalazł się Artur Siekierski, a trzecim był Kocus. Tuż za
przysłowiowym podium znalazł
się Artur Wójcik, zaś kolejne miejsca zajęli odpowiednio: Michał
Kryszkiewicz i Piotr Pernak (5-6),

8. dartsway Łódź (7)

Zbigniew Bródka na zawodach pucharu Świata w berlinie.

Piotr Zarzecki po raz pierwszy
uczestniczył w tej edycji darta.

Artur Borowiec i Kamil Kryszkiewicz (7-8) oraz Paweł Adamczyk i
Piotr Zarzecki (9-10).
Następne spotkanie turniejowe
odbędzie się w najbliższy piątek,

5. paweł Adamczyk (5)

66

6. Artur wójcik – ŁKd leg Łowicz (6)

64

7. Artur Siekierski – ŁKd leg Łowicz (7)

36

8. Kamil Kryszkiewicz (8)

36

9. Artur borowiec (10)

16

piotr pernak (12)

16

11. bogusław Zagawa (9)

14

12. bogdan Adamczyk (10)

10

13. Marcin podrażka (12)

8

14. przemysław Markowski (14)

6

Sylwester owczuk (14)

6

Tomasz wilk (14)

6

Marcel wolski (14)

6

18. Zbigniew Kruś (18)

4

piotr Zarzecki (-)

4

roberT choJnowSKi

Nie najlepiej poszło ekipie Leg
Łowicz podczas 5. kolejki I ligi
Łódzkiego Stowarzyszenia Darta.
W niedzielę, 19 listopada łowiczanie przegrali z drużyną Sami Swoi
Łódź 5:9. Rywale nie byli łatwym
przeciwnikiem dla Lega Łowicz,
gdyż w rozgrywkach zajmują
pierwsze miejsce w tabeli, które
osiągnęli nie tylko ze względu na
szczęście w grze.
W pięcioosobowej drużynie
z Łowicza dobrze radzili sobie jedynie Artur Siekierski i Sylwester
Grzanka, którzy zdobyli po 2,5
punkta. Pozostali uczestnicy: Marcin Wroński, Jacek Kocus, Michał
Kryszkiewicz i Artur Wójcik pozostali bez punktów.
Kolejnym rywalem Lega Łowicz będzie drużyna Vendetta

W dniach 17-19 listopada
w Stavanger odbyły się drugie zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Tym razem Zbigniew Bródka miał tylko jedną
okazję aby pokazać się na torze.
Wystąpił na swoim koronnym dystansie 1500 metrów. W Norwegii nie były rozgrywane biegi drużynowe. Aby ograniczyć ryzyko
odnowienia się kontuzji mięśnia
czworogłowego uda nasz najbardziej utytułowany zawodnik rezygnuje jak na razie ze startów na
dystansie 1000 metrów.
Podczas zawodów w Heerenveen Bródka zajął 11 miejsce
w grupie B co skutkowało tym,
że w Stavanger wystąpił ponownie w grupie B. Miejsce w rankingu Pucharu Świata i los ponownie skojarzył w parze panczenistę
z Domaniewic z Dennym Morrisonem, brązowym medalistą
Igrzysk Olimpijskich w Soczi.
Podczas zawodów w Holandii minimalnie lepszym od naszego zawodnika okazał się Kanadyjczyk.
Teraz w Norwegii nadarzyła się
okazja do rewanżu.
Początek biegu należał do Zbigniewa Bródki, jednak od połowy
dystansu Kanadyjczyk coraz wyraźniej wysuwał się na prowadzenie by ostatecznie na mecie wyprzedzić Polaka o 1,1 s. Były to
jednak dwa jak do tej pory najlepsze wyniki. Do końca rywalizacji
Bródkę pokonał jeszcze tylko jeden zawodnik i pierwsze podium
w sezonie stało się faktem. Wynik
ten może dać w następnych zawodach rozgrywanych w pierwszy weekend grudnia w Calgary
możliwość występu w grupie A,
czyli rywalizację z najlepszymi
zawodnikami na tym dystansie.
W Stavanger w grupie A wystąpili
Konrad Niedźwiedzki – 12. miejsce i Jan Szymański – 17. miejsce.
Zwyciężył reprezentant gospodarzy – Sverre Lunde Pedersen.

TAFel

Pierwsze w sezonie
podium Bródki

Hokeiści z Bielaw wygrali zawody powiatowe, ale w rejonie zabrakło
szczęścia.

strzostwa rejonu zabrakło dosłownie jednej bramki.
W pierwszym meczu chłopcy
z Bielaw wygrali 1:0 z ekipą z SP
Biała Rawska i awansowali do finałowej trójki. Tu w pierwszym
meczu reprezentanci powiatu łowickiego zremisowali 0:0 z ekipą
ze Skierniewic oraz 1:1 ze szkołą
z Grabowa. Takie wyniki nie pozwoliły na zdobycie mistrza rejonu. Wygrała ekipa SP Grabów,
która pokonała SP Skierniewice
3:0.
zł
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Łyżwiarstwo szybkie | puchar Świata w Stavanger

Chłopcy z SP Bielawy mistrzami powiatu
W piątek 10 listopada o puchary i o awans na zawody rejonowe
(półfinały wojewódzkie) w unihokeju przystąpili chłopcy ze szkół
podstawowych z rocznika 2005.
Turniej powiatowy rozgrywany
w ramach Igrzysk Dzieci odbył
się w hali sportowej w Bielawach.
Do rywalizacji przystąpiło pięć
ekip, które zagrały systemem
„każdy z każdym”, zatem zespoły rozegrały w sumie 10 spotkań,
każdy zespół po 4 pojedynki.
Walka o mistrza była wyrównana. Po zaciętym meczu podopieczni Piotra Kociaka ze Szkoły
Podstawowej w Bielawach pokonali 2:1 dobrze grających zawodników z SP w Bąkowie. Wydawało się, że to ekipa Mariusza
Sibielaka jest nieco lepsza, ale
w decydującym spotkaniu ściany pomogły gospodarzom, którzy wygrali mecz 2:1 i zdobyli mistrzostwo powiatu łowickiego.
Puchar za 3. miejsce w turnieju
w Bielawach wywalczyła ekipa
Piotra Zrazka z SP Dzierzgówek.
W składzie mistrzów powiatu łowickiego z SP Bielawy grali: Adrian Karolak, Kaper Klima, Przemysław Łukasiewicz,
Kacper Małasiński, Adam Polak,
Adam Szczśniak, Mateusz Walasiak, Krzysztof Warda, Hubert
Wojciechowski, Adrian Zapisek.
Nauczyciel wychowania fizycznego: Piotr Kociak.
W turnieju rejonowym, w piątek 17 listopada ekipa Piotra Kociaka z SP Bielawy zajęła drugie
miejsce – awans na finały wojewódzkie był bardzo blisko. Do mi-

23 listopada 2017

Złoci medaliści turnieju: Kacper Zakrzewicz, roman Zimochocki
i Magdalena walczak.

która na swój brązowy medal musiała zapracować dwoma wygranymi w dogrywce.
W grupie juniorów złoty medal
zdobył Kacper Zakrzewicz ogrywając po drodze wszystkich swoich przeciwników. Srebrny medal
zdobył Dawid Grzelak, a najniższe miejsce na podium zajął miejscowy zawodnik Eryk Zabost.
W najstarszej grupie tryumfował Roman Zimochocki, który
stoczył bardzo wyrównaną walkę o złoto z Dominikiem Fudałą,
a trzeci był Robert Chojnowski.
W takiej samej formule rozegrano turniej warcabowy. Grupę
dziewcząt wygrała Wiktoria przed
Magdaleną Walczak i Ewą Mitręgą. Trójkę zwycięskich juniorów
ustanowiła 6-rundowa rywalizacja,
a zostali nimi Kacper Zakrzewicz,
Stanisław Pacler i Dawid Grzelak.
W finale seniorów Zdzisław
Czyżak okazał się zdecydowanie
lepszy od Roberta Chojnowskiego
wynikiem 3:0.
Fischer
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Gimnazjada 2017 | Finał Mistrzostw powiatu w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców

Sport szkolny | iMS w unihokeju

Trzecie miejsce chłopców
Gimnazjum Żychlin

Reprezentacja chłopców Gimnazjum Żychlin: Tomasz niewiadomski, Klaudiusz durys, piotr
Karasek, Mateusz Jarota, Kamil
Fijałkowski, bartosz Głogowski,

MArcin rAnAchowSKi

14 i 15 listopada w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie rozegrano Gimnazjalne Mistrzostwa Powiatu w Piłce
Ręcznej Chłopców i Dziewcząt.
Organizatorem zawodów był MOSiR Kutno oraz Zespół Szkół Nr1
w Żychlinie.
Spośród trzech najlepszych
gimnazjów powiatu kutnowskiego biorących udział w zawodach
14 listopada zwyciężyli chłopcy
z Gimnazjum Nr 2 w Kutnie. Reprezentacja chłopców Gimnazjum
w Żychlinie zajęła w rozgrywkach piłki ręcznej trzecie miejsce.
Natomiast 15 listopada odbył
się turniej finałowy Mistrzostw
Powiatu Dziewcząt w Piłce Ręcznej w ramach Gimnazjady 2017.
Zwyciężyły dziewczęta z Gimnazjum Nr 2 Kutno, które pokonały w finale Gimnazjum Nr 1 Kutno 14:8. Zwycięzca – Gimnazjum
Nr 2 Kutno będzie reprezentować
powiat kutnowski w zawodach rejonowych.
mr

Awans chłopców ze Szkoły
Podstawowej w Grabowie

Reprezentacja chłopców Gimnazjum w żychlinie.
Adam cyganek, bartosz Sampolski, Jakub Adamczyk, damian berlikowski. opiekun: Jarosław Kapes.
Reprezentacja dziewcząt Gimnazjum Żychlin: Julia białkowska,
Aleksandra Jagniątkowska, Justyna Komur, Maja Kornatowska,
patrycja Kunikowska, Marcelina
lewandowska, ewelina Misztal, Ju-

lia nowicka, Klaudia Krysiak, Amelia urbańska, weronika lisiecka,
wiktoria Jędrzejczak, Aleksandra
wrońska, wiktoria pawlata. opiekun: Marcin ranachowski
Wyniki zawodów chłopców:
 Gimnazjum Nr 1 Kutno – Gimnazjum Nr 2 Kutno 11:12

Gimnazjum Nr 1 Kutno – Gimnazjum Żychlin 13:3
 Gimnazjum Nr 2 Kutno – Gimnazjum Żychlin 6:5


Końcowa klasyfikacja
chłopców:
1. Gimnazjum nr 2 Kutno
2. Gimnazjum nr 1 Kutno
3. Gimnazjum żychlin

Wyniki zawodów dziewcząt:
 Gimnazjum Nr 1 Kutno – Gimnazjum Żychlin 10:2
 Gimnazjum Nr 2 Kutno – Gimnazjum Strzelce 8:4

MArcin rAnAchowSKi

mecz o III miejsce:
 Gimnazjum Strzelce – Gimnazjum Żychlin 7:1

Reprezentacja dziewcząt Gimnazjum w Żychlinie podczas finału powiatowego w piłce ręcznej.

Finał dziewcząt:
 Gimnazjum Nr 2 Kutno – Gimnazjum Nr 1 Kutno 14:8
Końcowa klasyfikacja:
1. Gimnazjum nr 2 Kutno
2. Gimnazjum nr 1 Kutno
3. Gimnazjum Strzelce
4. Gimnazjum żychlin

PROGNOZA POGODY | 23.11.2017 – 29.11.2017
SYtuACJA SYNOPtYCZNA:
pogodę kształtuje zatoka niżowa znad Morza
północnego. Z południowego-zachodu napływa
ciepła masa powietrza polarno-morskiego.
CZWARtEK – PIątEK:
pogodnie, zachmurzenie umiarkowane
i bez opadów. widzialność dobra, lokalnie słaba
mgła. wiatr południowo-wschodni i południowy,
słaby, okresowo umiarkowany, 3-6 m/s.
Temp. max w dzień: + 10 st. c do + 12 st. c.
Temp. min w nocy: + 5 st. c do + 3 st. c.
SOBOtA – NIEDZIELA:
pochmurno z przejaśnieniami, zachmurzenie
duże, w dzień bez opadów, ale w nocy opady
deszczu, chłodniej. widzialność dobra,
rano umiarkowana, zamglenia.
wiatr południowo-zachodni, słaby,
okresowo umiarkowany, 3-6 m/s.
Temp. max w dzień: + 9 st. c do + 5 st. c.
Temp. min w nocy: + 4 st. c do + 0 st. c.
PONIEDZIAŁEK – WtOREK – ŚRODA:
Zachmurzenie duże do umiarkowanego,
bez opadów, chłodniej. widzialność dobra.
wiatr zachodni i południowo-zachodni,
słaby do umiarkowanego, 3-8 m/s.
Temp. max w dzień: + 4 st. c do + 5 st. c.
Temp. min w nocy: + 2 st. c do 0 st. c.

15 listopada w hali sportowej
Gimnazjum w Bedlnie odbyły się
Mistrzostwa Rejonu Szkół Podstawowych w unihokeju. Organizatorem zawodów był MOSiR Kutno.
W mistrzostwach wzięły udział
drużyny dziewcząt i chłopców
ze szkół podstawowych, które wywalczyły sobie wcześniej awans
podczas rozgrywek powiatowych.
Zespoły dziewcząt: Szkoła
Podstawowa w Bedlnie (powiat
kutnowski), Szkoła Podstawowa
w Białej Rawskiej (powiat rawski), Szkoła Podstawowa Bednary (powiat łowicki), Szkoła Podstawowa w Bolimowie (powiat
skierniewicki ziemski), Szkoła
Podstawowa Nr 9 w Skierniewicach (powiat skierniewicki grodzki). Reprezentacje chłopców to:
Szkoła Podstawowa w Grabowie
(powiat kutnowski), Szkoła Podstawowa w Białej Rawskiej (powiat rawski), Szkoła Podstawowa
Godzianów (powiat skierniewicki
ziemski), Szkoła Podstawowa Nr 9
w Skierniewicach (powiat skierniewicki grodzki), Szkoła Podstawowa Bielawy (powiat łowicki).
Bardzo dobrze zaprezentowały się chłopcy z Grabowa, którzy
uzyskali awans do finału wojewódzkiego, który rozegrany został
21 listopada w Łodzi.
mr
WYNIKI DZIEWCZąt:
mecze półfinałowe:
 SP Bednary – SP Biała Rawska 1:0
 SP Nr 9 Skierniewice – SP Bolimów 0:0 k 0:1
mecz o IV miejsce:
 SP Biała Rawska – SP Skierniewice 0:0
mecze finałowe:
 SP Bednary – SSP Bedlno 1:0

biuro MeTeoroloGicZne cuMuluS

Klasyfikacja końcowa:
1. Sp bednary (pow. łowicki)
2. SSp bedlno (pow. kutnowski)
3. Sp bolimów (pow. skierniewicki ziemski)
4. Sp biała rawska (pow. rawski)
Sp nr 9 Skierniewice (pow. skierniewicki)

WYNIKI CHŁOPCÓW:
mecze półfinałowe:
 SP Nr 9 Skierniewice – SP Godzianów 0:0 k 1:0
 SP Bielawy – SP Biała Rawska
1:0
mecz o IV miejsce:
 SP Godzianów – SP Biała Rawska 2:1
mecze finałowe:
 SP Nr 9 Skierniewice – SP Grabów 0:3
SP Grabów: dawid Kaczmarek,
Kacper witkowski, Szymon nowotniak, patryk Szczepaniak, patryk
Kłys, rafał lasota, hubert Kaczmarek, Antoni Kowalczyk, Jakub
ludwiczak, Filip woźniak, Szymon
pietrzak, Adrian Fałowski, Krystian
Kasztelan. opiekun: włodzimierz
dziedzic.
 SP Nr 9 Skierniewice – SP Bielawy 0:0
 SP Bielawy – SP Grabów 1:1
Klasyfikacja końcowa:
1. Sp Grabów (pow. kutnowski)
2. Sp bielawy (pow. łowicki)
3. Sp nr 9 Skierniewice (pow. skierniewicki grodzki)
4. Sp Godzianów (pow. skierniewicki ziemski)
5. Sp biała rawska (powiat rawski)

Piłka nożna | Łódzka iV liga

Przegrana KS Kutno
na zakończenie jesieni
W niedzielę, 19 listopada na boisku w Łowiczu rozegrano mecz
17. kolejki IV Łódzkiej Ligi pomiędzy Pelikanem II Łowicz a KS
Sand Bus Kutno. Tym spotkaniem
zakończono rozgrywki łódzkiej
IV ligi.
Podopieczni Andrzeja Grzegorka wrócili bez zdobyczy punktowej, przegrywając 3:0 (0:0).
Decydujący moment spotkania
przypadł na końcówkę pierwszej
części meczu, gdyż w 43. minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został
piłkarz KS Kutno. Od początku
drugiej połowy meczu gospodarze grając w przewadze jednego
zawodnika stwarzali większe zagrożenie pod bramką KS. Pierwsza bramka dla Pelikana padła w
62. minucie, kolejne gole w tym
spotkaniu były tylko kwestią czasu. Drugi gol padł w 70. minucie,
a w samej końcówce spotkania piłkarze z Łowicza podwyższyli wynik na 3:0. Po wyjazdowej przegranej zespół z Kutna spadł na 13
miejsce w tabeli, mając 23 punkty
na swoim koncie.
mr
Pelikan II Łowicz – KS Kutno
3:0
KS Sand-Bus Kutno: Sobczak,
placek, nawrocki, cichacki, padzik, Kowalczyk, pietrow, Jakubowski, Mitura, dębowski, Mysona,
wielgus, Góralczyk, nawrocki,


PROGNOZA BIOmEtEOROLOGICZNA
pogoda na ogół korzystnie wpływać będzie
na nasze samopoczucie. dobra sprawność
psychofizyczna i fizyczna.

SP Bedlno: Alicja Marczak, Aleksandra Łuczak, Klaudia Kopeć,
natalia Mękarska, Sara Sliva, Anna
Filipiak, Kamila pawlik, Karolina
Kuś, Karolina witkowska. opiekun:
Grzegorz Kłosik.
 SP Bednary – SP Bolimów 2:0
 SP Bolimów – SSP Bedlno 0:1

Zagajewski, Kralkowski, Marcioch.
Trener: Andrzej Grzegorek.
 Boruta Zgierz – Orkan Buczek
1:1
 Ner Poddębice – Zjednoczeni
Stryków 4:0
 Zawisza Pajęczno – KS Paradyż 0:4
 Pilica Przedbórz – GKS II Bełchatów 1:2
 Włókniarz Zelów – Stal Niewiadów 1:2
 Ceramika Opoczno – Warta
Działoszyn 0:3
 Omega Kleszczów – Zjednoczeni Bełchatów 6:0

unia Skierniewice – LKS
Kwiatkowice 1:0

1. unia Skierniewice

17

47

56:6

2. ner poddębice

17

40

40:17

3. warta działoszyn

17

36

37:19

4. KS paradyż

17

31

38:19

5. lKS Kwiatkowice

16

28

41:16

6. Stal niewiadów

17

27

31:19

7. boruta Zgierz

17

26 42:32

8. Zjednoczeni Stryków

17

26 39:20

9. włókniarz Zelów

16

25

10. omega Kleszczów

17

24 36:36

27:25

11. orkan buczek

17

24 35:28

12. pelikan ii Łowicz

17

23 32:22

13. KS Kutno

17

23 26:22

14. ceramika opoczno

17

21 20:31

15. GKS ii bełchatów

17

17 35:45

16. pilica przedbórz

17

10 23:43

17. Zawisza pajęczno

17

7

8:61

18. Zjednoczeni bełchatów

17

0

4:109
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Piłka siatkowa | woj. liga Kadetek
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Awans Volley Team

Reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w żychlinie.

Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Grabowie.

Sport szkolny | Gminne rozgrywki w Mini piłce ręcznej dziewcząt i chłopców z Sp

Dziewczęta z SP Nr 2 Żychlin i chłopcy
z SP Grabów najlepsi w szczypiorniaka
Podstawowej w Grabowie. Zwycięzcy będą reprezentować rejon
w finale powiatowym, który odbędzie się 21 listopada 2017 w Żychlinie.
mr
Skład drużyny dziewcząt ze
Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Żychlinie: iga bałazy, Sandra
Sobieszek, Magdalena Szczerbiak, dominika Krulikowska, Julia
Morawiec, Zuzanna bonińska,
oliwia Jóźwiak, oliwia Materek,
Małgorzata babecka, Martyna lewandowska, olga ranachowska,
Aleksandra popławska. opiekun:


Jolanta Kapes
Skład drużyny dziewcząt ze
Szkoły Podstawowej w Grabowie: Magdalena Gajewska, natalia
Gajewska, izabela lewandowska, Karolina Ziółkowska, Amelia
urbańska, Klaudia Maciejewska,
Angelika wojdecka. opiekun: włodzimierz dziedzic



Skład drużyny chłopców ze
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie: Adam Andrzejczyk, bartosz ratajczyk, Ziemowit Michalak,
dawid Kujawa, Mateusz włodar-



czyk, Michał petera, Maksymilian
wiśniewski, Szymon Kotecki, dawid Kwiatkowski, Filip lewandowski. opiekun: Jacek Filiński
Skład drużyny chłopców ze
Szkoły Podstawowej w Grabowie: dawid Kaczmarek, Szymon
pietrzak, Szymon nowotniak, błażej plewa, hubert Kaczmarek, patryk Szczepaniak, Kacper Szczepaniak, Kacper witkowski, rafał
lasota, Jakub ludwiczak, Kacper
Kucharski, Filip woźniak, Antoni
Kowalczyk. opiekun: włodzimierz
dziedzic

Kadetki Volley team Żychlin
wystąpiły w składzie: Aleksandra Sitkiewicz, Marysia Frydrysiak,
wiktoria czubińska, Katarzyna
Markiewicz, wiktoria żernicka, Zuzanna Tomasik, patrycja owsik,
Julia Felczak, Alicja ranachowska.
Trener: Tomasz Maciak.
Wyniki spotkań:
muKS Libero Pajęczno – Volley team Żychlin 1:2 (14:25,
14:25, 15:11)
 muKS Libero Pajęczno – Wieluński Klub Sportowy Siatkarz
2:1 (26:28, 25:23, 15:12)
 Wieluński Klub Sportowy Siatkarz – Volley team Żychlin 1:2
(24:26, 17:25, 15:12)


Klasyfikacja końcowa:
1.Volley Team żychlin
2.MuKS libero pajęczno
3.wKS Siatkarz wieluń



Volley TeAM żychlin

W hali sportowej przy Zespole
Szkół Nr 1 w Żychlinie, w piątek
17 listopada odbył się gminne rozgrywki w piłce ręcznej dziewcząt
i chłopców ze szkół podstawowych. Udział w zawodach wzięły
reprezentacje dwóch szkół: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie
oraz Szkoła Podstawowa w Grabowie.
Wśród dziewcząt najlepszą drużyną okazała się reprezentacja
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie. Natomiast wśród zespołów chłopięcych pierwsze miejsce wywalczyli uczniowie Szkoły

W sali sportowej w Pajęcznie
w niedzielę 19 listopada rozegrany został IV turniej rundy zasadniczej wojewódzkiej ligi kadetek.
W turnieju wzięły udział drużyny kadetek: Volley Team Żychlin,
Libero Pajęczno, WKS Siatkarz
Wieluń. Mecze zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”
do dwóch wygranych setów.
Bardzo dobrze zaprezentowała się drużyna siatkarek z Żychlina, wygrywając dwa mecze – zajęły pierwsze miejsce, tym samym
awansowały do piątej grupy w wojewódzkich rozgrywkach kadetek.
Do grupy piątej awansował zespół
z Żychlina, drużyna z Pajęczna
pozostała w grupie szóstej, natomiast spadek zaliczyła drużyna
z Wielunia.
Następny turniej kadetek w niedzielę 3 grudnia, miejsce jeszcze
nie zostało ustalone.
mr

W spotkaniu z WKS Siatkarz Wieluń lepsze były dziewczęta VT żychlin.

Piłka siatkowa | ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki chłopców „3” o puchar żychlińskiej Akademii Siatkówki Volley Team

W rozgrywkach uczestniczyło 18 zespołów m.in. z: Łodzi,
Warszawy, Rawy Mazowieckiej i Żychlina. W zawodach wystartowało 70 młodych siatkarzy
z klas V i młodszych. Zespoły zostały rozlosowane do trzech grup.
W grupach grano systemem ,,każdy z każdym” jednego seta do 15
punktów. Turniej wygrała drużyna KS Metro Warszawa I (wicemistrz Polski 2017,,dwójek”).
Mecze sędziowali: Bartek Jóźwiak, Kacper Walczak, Witold
Marczak, Patryk Obrębski, Damian Wiśniewski i Mateusz Kurjata.
Młodych siatkarzy Volley
Team Żychlin reprezentowały
trzy drużyny, które zajęły: siódme, dwunaste i szesnaste miejsce. Zawodnicy zapewnili nam
dużą dawkę emocji sportowych
i wysoki poziom rozgrywek.
Niedzielnym zmaganiom młodych siatkarzy w żychlińskiej hali

przyglądał się oraz dopingował
swojego syna Timote – Stefan Antiga, obecny trener ekstraklasowej
drużyny ONICO Warszawa i reprezentacji Kanady oraz były trener reprezentacji Polski, z którą
zdobył złoty medal na Mistrzostwach Świata 2014 roku.
Wszyscy zawodnicy otrzymali
nagrody rzeczowe i pamiątkowe
medale.
mr

Skład reprezentacji chłopców
Volley team Żychlin:
VtŻ I: Szymon Kotecki, Ziemowit
Michalak i bartosz ratajczyk;
VtŻ II: Szymon ratajczyk, Kacper
drążkiewicz i Kujawa dawid;
VtŻ III: Szymon olejnicki, Aleksander Furman, patryk czubiński
i Jakub Kubiak. Trener: Jacek Filiński.
WYNIKI VOLLEY tEAm
ŻYCHLIN:
Grupa I:
 Vt Żychlin III – KS metro Warszawa II 8:15
 Vt Żychlin III – KS Saska Warszawa I 15:11
 Vt Żychlin III – KS metro Warszawa IV 9:15
 Vt Żychlin III – SP 91 Łódź II
11:15
 Vt Żychlin III – muKS Juvenia
Rawa mazowiecka III 16:14

nowy Łowiczanin Tygodnik Ziemi Łowickiej
członek Stowarzyszenia Gazet lokalnych
WYDAWCA:
oficyna wydawnicza „nowy Łowiczanin”
waligórscy s.c. w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. pijarska 3a, tel./fax 46 837-46-57,
e-mail: redakcja@lowiczanin.info
adres dla korespondencji:
99-400 Łowicz, skrytka pocztowa 68.
Kontakt w sprawie wydania dla Żychlina i okolic:
tel. 796-455-333, e-mail: zychlin@lowiczanin.info
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19 listopada w hali
sportowej Zespołu Szkół
Nr1 w Żychlinie odbył się
Ogólnopolski Turniej
Mini-Siatkówki Trójek
Chłopców o Puchar
Żychlińskiej Akademii
Siatkówki Volley Team.

MArcin rAnchowSKi

Trójkami walczyli o puchar

Sędziowie turnieju o puchar żychlińskiej Akademii Siatkówki Volley
Team z byłym trenerem kadry narodowej Stefanem Antiga.

Siatkarze Żychlińskiej Akademii Siatkówki Volley team odbierają
medale z rąk prezesa Stowarzyszenia VTż Tomasza wojciechowskiego.

Grupa II:
 Vt Żychlin I – Kontra Łódź
11:15
 Vt Żychlin I – Krótka Piłka
Łódź II 15:2
 Vt Żychlin I – KS metro Warszawa I 7:15
 Vt Żychlin I – SP 91 Łódź III
15:11
 Vt Żychlin I – muKS Juvenia
Rawa mazowiecka III 15:5
Grupa III:
 Vt Żychlin II – Krótka Piłka
Łódź I 12:15
 Vt Żychlin II – KS metro Warszawa III 8:15
 Vt Żychlin II – KS Saska Warszawa I 13:15

 Vt Żychlin II – muKS Juvenia
Rawa mazowiecka II 15:11
 Vt Żychlin II – Krótka Piłka
Łódź II 18:16
 Vt Żychlin II – muKS Juvenia
Rawa mazowiecka I 16:14
 Vt Żychlin II – ASVt Żychlin
III 15:9
 Vt Żychlin III – muKS Juvenia
Rawa mazowiecka III 13:15
 Vt Żychlin III – Krótka Piłka
Łódź II 15:12
 Vt Żychlin III – muKS Juvenia
Rawa mazowiecka I 15:11
 Vt Żychlin III – muKS Juvenia
Rawa mazowiecka II 13:15

REDAKCJA:
Redaktor naczelny: wojciech waligórski
Dyrektor zarządzający: ewa Mrzygłód-waligórska
Dziennikarze:
dorota Grąbczewska, Agnieszka Antosiewicz,
Tomasz bartos, Marcin A. Kucharski,
Tomasz Matusiak, Mirosława wolska-Kobierecka;
Marcin ranachowski i paweł A. doliński (sport)
Stale współpracuje:
mł. asp. urszula Szymczak (kronika policyjna)

 Vt Żychlin II – SP 91 Łódź I
6:15
 Vt Żychlin II – muKS Juvenia
Rawa mazowiecka I 15:12
mecze o miejsca VII – XII:
 Vt Żychlin I – KS Saska Warszawa I 15:11
 Vt Żychlin I – Krótka Piłka
Łódź I 15:12
 Vt Żychlin I – KS metro Warszawa IV 15:11
 Vt Żychlin I – SP 91 Łódź III
15:11
 Vt Żychlin I – KS Saska Warszawa II 15:10
mecze o miejsca XIII – XVIII:
 Vt Żychlin II – muKS Juvenia
Rawa mazowiecka III 17:15

1. KS Metro warszawa
2. Sp 91 Łódź i
3. KS Metro warszawa ii
4. Sp 91 Łódź ii
5. KS Metro warszawa ii
6. Kontra Łódź
7. Volley Team żychlin i
8. Krótka piłka Łódź i
9. KS Metro warszawa iV
10. KS Saska warszawa ii
11. Sp 91 Łódź iii
12. KS Saska warszawa i
13. Volley Team żychlin ii
14. MuKS Juvenia rawa Mazowiecka ii
15. Krótka piłka Łódź i
16. Volley Team żychlin iii
17. MuKS Juvenia rawa Mazowiecka iii

Klasyfikacja końcowa:

18. MuKS Juvenia rawa Mazowiecka i

redakcja zastrzega sobie prawo skracania
nadesłanych tekstów, zmiany ich tytułów,
dodawania śródtytułów.
nie odsyłamy niezamówionych tekstów.

Ogłoszenia drobne przyjmowane są osobiście
w biurze ogłoszeń, punktach wymienionych na
stronie 28, a także przez stronę www.lowiczanin.info
Skład tekstu własny.

Ogłoszenia ramkowe i reklamy
przyjmujemy telefonicznie, faxem: (46 837-37-51,
46 830-34-08), e-mailem (reklama@lowiczanin.info)
lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. pijarska 3a,
w pon., wt. i pt. w godz. 7.30-18.00,
śr. i czw. w godz. 7.30-16.00,
sob. w godz. 8.00-14.00.

Druk: SereGni prinTinG Group Sp. z o.o.
03-796 warszawa, ul. rzymska 18a.
nakład kontrolowany nowego Łowiczanina
7.850 egz. nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKdp: 10.100 egz.

100%

własności polskiej

Sport

Ogólnopolski
turniej mini Siatkówki

Przegrana KS Kutno
na zakończenie

Chłopców „3”. str. 39

rundy jesiennej. str. 38

Czwartek 23 listopada 2017 | nr 47 (1277) | rok XXVii

www.lowiczanin.info

Piłka nożna halowa | 1. kolejka Łowickiej iii ligi Futsalu

Udany występ KS Żychlin
na inaugurację ligi

PIątEK, 24 LIStOPADA:
 17.30 – hala sportowa oSir
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2;
2. kolejka XIX edycji SAm;
 19.00 – bar Maja w Łowiczu, ul. dworcowa 8; 9. edycja
XIX Otwartych mistrzostw Łowicza w dartsie 501 d.o.;

 marbud Chąśno – OSP Soccer
Stachlew 7:1 (3:1)
 KS Żychlin – Bezedura Łowicz
4:0 (2:0)
KS Żychlin: daniel Szczepaniak,
Adrian Kaczmarek, Maciej Galus,
Łukasz Guzek, Kamil Guzek, piotr
ochman, Łukasz Skierski, daniel
plewa, Łukasz Gunerka, dariusz
Szcześniak, Michał Sokołowicz.

SOBOtA, 25 LIStOPADA:
 9.30 – hala sportowa oSir
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana pawła ii 3;
IX Puchar Dyrektora OSiR Łowicz w szachach szybkich;
 10.00 – hala sportowa oSir
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2;
6. kolejka wojewódzkiej ligi
koszykówki młodzików u-14 –
grupa A: umKS Księżak-2004
Łowicz – KKS Pro-Basket Nijhof
Wassink Kutno;
 12.30 – Stadion w Łowiczu, ul.
Starzyńskiego 6/8; Zaległy mecz
14. kolejki III ligi piłki nożnej –
grupa I: KS Pelikan – mKS Ełk;
 13.00-16.00 – hala oSir nr 1
w Łowiczu, ul. Jana pawła ii 3;
2. kolejka XXV edycji Zina III ligi
ŁoLiF;
 16.00-19.20 – hala oSir nr 1
w Łowiczu, ul. Jana pawła ii 3;
1. kolejka XXV edycji Kia Open
I ligi ŁoLiF;

 HA! HA! HA! Łowicz – Kropidła
Niepokalanów 2:5 (0:0)
 GmG Elektrosystem Łowicz –
Błękitni II Dmosin 0:2 (0:0)

FAcebooK /ŁowicKA liGA FuTSAlu

W sobotę, 18 listopada w hali
sportowej w Łowiczu zainaugurowano rozgrywki Łowickiej Ligi
Futsalu. Jest to 25. edycja, organizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu i jedna
z największych rozgrywek futsalowych w Polsce. Liga potrwa począwszy od listopada przez cztery kolejne miesiące, gromadząc
w rozgrywkach ponad 500 zawodników, rywalizujących w czterech ligach.
W niedzielę, 19 listopada rozegrano 1. kolejkę Łowickiej
III Ligi Futsalu, podczas której KS
Żychlin zagrał mecz z Bezedura
Łowicz. Przypomnijmy, iż KS Żychlin w zeszłym sezonie rywalizował w IV lidze, z której uzyskał
awans do III ligi. W inauguracyjnym spotkaniu żychlinianie pokonali Bezedurę Łowicz 4:0 (2:0).
Bramki w tym spotkaniu dla ekipy
KS Żychlin strzelili: Michał Sokołowicz (2), Dariusz Szcześniak,
Łukasz Skierski.
Najbliższe spotkanie KS Żychlin zagra podczas 2. kolejki III

KALENDARZ
ImPREZ
SPORtOWYCH

Wygrane spotkanie piłkarzy KS Żychlin z Bezedura Łowicz, grających w iii lidze łowickiego futsalu.

ligi futsalu 25 listopada z OSP
Soccer Stachlew.
mr

Karczma Bednarska Bednary
– FC Jeziorko 1:2 (0:2)


Strażacy ItV media Łowicz –
Victoria Zabostów 4:1 (1:0)



tabela:
1. Marbud chąśno

1

3

7:1

2. KS żychlin

1

3

4:0

3. Kropidła niepokalanów

1

3

5:2

4. Strażacy iTV Media Łowicz

1

3

4:1

5. błekitni ii domosin

1

3

2:0

6. Fc Jeziorko

1

3

2:1

7. Karczma bednarska bednary

1

0

1:2

8. GMG elektrosystem Łowicz

1

0

0:2

9. hA! hA! hA! Łowicz

1

0

2:5

10. Victoria Zabostów

1

0

1:4

11. bezedura Łowicz

1

0

0:4

12. oSp Soccer Stachlew

1

0

1:7

NIEDZIELA, 26 LIStOPADA:
10.00 – hala oSir nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; 4. kolejka
wojewódzkiej ligi koszykówki
kadetów u-16: umKS Księżak-2002 Łowicz – ŁKS Szkoła
Gortata I Łódź;
 10.00-13.00 – hala oSir nr 1
w Łowiczu, ul. Jana pawła ii 3;
2. kolejka XXV edycji Robkol IV
ligi ŁoLiF;
 13.30-17.00 – hala oSir nr 1
w Łowiczu, ul. Jana pawła ii 3;
2. kolejka XXV edycji Julomax
II ŁoLiF;
 17.00-20.20 – hala oSir nr 1
w Łowiczu, ul. Jana pawła ii 3;
1. kolejka XXV edycji Kia Open
I ligi ŁoLiF.


Piłka siatkowa | Kutnowska Amatorska liga Siatkówki Kobiet

Derby dla ZS Żychlin/ALO Kutno
Drugie rozegrane podczas tej
kolejki spotkanie to mecz derbowy drużyn z Żychlina: Volley
Team Żychlin kontra ZS Żychlin/
ALO Kutno. W tym pojedynku
lepsze okazały się podopieczne
Elżbiety Dobińskiej, wygrywając
mecz 2:0, w setach do 24 i do 14.
Tytułem najlepszej zawodniczki tego spotkania wyróżniono Magdalenę Jóźwik. Natomiast
w drugim spotkaniu ZS Żychlin/
ALO Kutno zamierzyły się z Łęczycą Team. Po wyrównanej
walce siatkarki ZS/ALO musiały uznać wyższość rywalek z Łęczycy – mistrzyń ubiegłorocznych

rozgrywek Ekstraklasy KALS.
Mecz ten zakończył się przegraną ZS/ALO 1:2 (11:25; 25:19;
04:15).
Następna kolejka Ekstraklasy KALS odbędzie się w sobotę,
2 grudnia. Wówczas zespoły siatkarek z Żychlina rozegrają spotkania: ZS Żychlin/ALO Kutno
kontra Hurt Pap Ars Vita Kutno
oraz przeciwko drużynie Strzelce,
zaś Volley Team Żychlin zmierzy
się z Victorią Koło oraz z Łęczycą
Team.
mr

Kutno

Lodowisko
już czynne

Skład drużyny Volley team Żychlin: Aleksandra Kowalczuk, Mo-

ZS żychlin

W ekstraklasie KALS w sobotę 18 listopada zostały rozegrane
mecze: Volley Team Żychlin kontra Strzelce, mecz derbowy Volley
Team Żychlin – ZS Żychlin/ALO
Kutno oraz mecz ZS Żychlin/
ALO Kutno przeciwko Łęczyca
Team. Obydwie drużyny z Żychlina wygrały i przegrały po jednym
meczu.
W pierwszym tego dnia meczu siatkarki Volley Team Żychlin przystąpiły do rywalizacji
z zespołem Strzelce, z którymi wygrały 2:0 (25:19, 25:12).
W tym spotkaniu MVP otrzymała
Alicja Ciszewska.

Volley TeAM żychlin

Siatkarki ZS Żychlin/ALO Kutno grające w ekstraklasie Kobiet KAlS,
które wygrały mecz derbowy z Volley Team żychlin.

Siatkarki Volley team Żychlin w derbowym meczu przeciwko ZS żychlin/Alo Kutno.

nika Szymańska, Justyna Topolska, weronika bieniak, Michalina
lewandowska, Alicja ciszewska,
daria Karasiewicz, natalia Kubica,
Julia żurawik, Aleksandra Garboś,
Julia beszczyńska, weronika ciszewska. Trener: piotr wojciechowski.
Skład drużyny ZS Żychlin/ALO
Kutno: weronika obrębska, Magdalena Józwik, Małgorzata Kiełbasa, Marta Kiełbasa, Aleksandra
Kowalska, Aneta dobińska, elżbie-

ta dobińska, olivia damra. Trener:
elżbieta dobińska.
 Strzelce – Volley team Żychlin
0:2 (19:25; 12:25)
 Volley team Żychlin – ZS Żychlin/ALO Kutno 0:2 (24:26;
14:25)
 ZS Żychlin/ALO Kutno – Łęczyca team 1:2 (11:25; 25:19;
4:15)
 Salos Kutno – Strzelce 2:1
(25:22; 22:25; 15:13)

Od poniedziałku 21 listopada
działa lodowisko miejskie zlokalizowane na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kutnie. Spragnieni lodowych
szaleństw z obiektu mogą korzystać od poniedziałku do czwartku
w godz 8-20, w piątki od 8 do
21, w soboty, niedzielę i święta
w godz. 10-21. Aby wejść na taflę lodowiska należy wykupić bilet wstępu. Bezpłatnie mogą korzystać z lodowiska dzieci do lat 7
tylko pod opieką dorosłych. mr

