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kto otrzymał
dotację z urzędu

Harcerze wrócili Jak niemcy
likwidowali Żydów
z zimowiska

na działalność w Głownie. str. 7

na Podhalu. str. 10

Głowno | Podpisano ważną umowę

Budowa wakeparku
ruszy już w marcu
W miniony czwartek, 1 lutego,
w Urzędzie Miejskim w Głownie
nastąpiło podpisanie umowy w sprawie
wydzierżawienia spółce Neighbors
z Warszawy części zalewu Mrożyczka
i terenu nad nim pod budowę wakeparku.
elŻbieta woldan
-romanowicz
ela.woldan@lowiczanin.info

Podpisanie umowy przez burmistrza Głowna Grzegorza Janeczka oraz prezesa spółki Neighbors Jarosława Wygodę odbyło się
w obecności mediów. Przy sprzyjających wiatrach może okazać
się, że była to historyczna chwila
dla rozwoju Głowna jako centrum
wakeboardingu w tej części Polski
i kuźni talentów w tej dyscyplinie.
Taka wizja na pewno przyświeca inwestorom ze spółki Neighbors, których celem, oprócz prowadzenia intratnego biznesu z branży
sportowo-rekreacyjnej, jest popularyzacja tego sportu, polegającego
na pływaniu po powierzchni wody
stojąc na desce i trzymając się liny
poruszanej przez wyciąg zasilany
elektrycznie.

Podpisanie z miastem umowy na dzierżawę 12-hektarowego terenu pod wakepark stanowi
finalizację starań inwestora, rozpoczętych jesienią 2016 r. Przypominamy, że wówczas, po tym,
jak niemożliwe okazało się utworzenie wakeparku na Rydwanie
w Guźni, gdzie inwestor napotkał
na trudności z porozumieniem się
z właścicielem terenu, czyli Lasami Państwowymi, władze Głowna
zaprosiły firmę do obejrzenia zalewu Mrożyczka i zapoznania się
z lokalnymi uwarunkowaniami. To był przysłowiowy „strzał
w 10”, bo firmie Neighbors
spodobał się zarówno sam zbiornik, jak i przychylność samorządu dla projektowanej inwestycji. Rada Miejska wyraziła zgodę
na wydzierżawienie warszawskiej
spółce działki pod powstanie wakeparku już w grudniu 2016 r., ale
względy formalne i proceduralne

czerwca, by ośrodek zaczął działać jeszcze przed wakacjami.
– Jest to ambitne założenie, ale
liczymy, że nam się uda – mówi
Jarosław Wygoda.
Wakepark w Głownie będzie
składał się z trzech wyciągów do
wakeboardingu. Głównym elementem będzie najnowocześniejsza w Polsce, sześciomasztowa
konstrukcja wyciągu, z którego,
po uruchomieniu, jednocześnie
będzie mogło korzystać 10 osób,
poruszających się po okręgu, ślizgając się po powierzchni wody
z prędkością około 30 km/h. Pomysłodawca obiektu przewiduje
też ustawienie na trasie przejazdu przeszkód o różnych stopniach
trudności. Dwa mniejsze wyciągi dwusłupowe, do jazdy tam
i z powrotem, wybudowane zostaną z myślą o osobach stawiających pierwsze kroki na desce
lub chcących trenować indywidualnie.
Na lądzie powstanie zaplecze administracyjne i sanitarne
ośrodka, a także infrastruktura
rekreacyjno-turystyczna w postaci punktów gastronomicznych
i noclegowych dla gości (domków
ustawionych w konstrukcji modułowej, niezwiązanych na stałe
z gruntem).
str. 4

przesądziły, że umowę podpisano
dopiero teraz.
– Warto podkreślić, że władze
miasta stawiają na rozwój rekreacji i turystyki, a nasza inwestycja
jest spójna z główną osią promocji
i ujętą w strategii miasta ideą rozwoju Głowna jako miejsca przyjaznego turystom – wyjaśnia Jarosław Wygoda, prezes Neighbors
Sp. z o.o.
Prace budowlane, jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne,
mają ruszyć już w marcu, a cała
inwestycja, o wartości szacowanej
na 5 mln zł netto, planowana jest
do oddania do użytku w połowie

Prace budowlane mają
ruszyć już w marcu,
a cała inwestycja,
planowana jest do
oddania do użytku
w połowie czerwca,
by ośrodek zaczął
działać jeszcze
przed wakacjami.

Rzut oKIEm | BABcIe I DzIADek zNów PRzylecIAły

Głowno | Nowa spółka prowadzi już szpital

Remonty
w całym szpitalu

2 lutego w Krajowym Rejestrze Sądowym została
zarejestrowana wydzielona ze struktury spółki
ABiS nowa spółka, która przejęła prowadzenie
szpitala i przychodni przyszpitalnej w Głownie.
Spółka nosi już nazwę zgodną
z przeprowadzaną właśnie zmianą właścicielską: Szpital Głowno
Grupa Zdrowie.
Prezesem powołanej 2 lutego
spółki jest Dariusz Wojtasik, dotychczasowy dyrektor szpitala,
od listopada 2017 r. zarządzający
nim z ramienia Grupy Zdrowie.
Formalnym zakończeniem procesu zmiany właściciela szpitala będzie przejęcie przez grupę pełni
udziałów w nowej spółce od kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi Anieli

Zebranie w sprawie pomnika
W najbliższy poniedziałek, 12
lutego, o godz. 17.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Strykowie odbędzie się spotkanie dla mieszkańców osiedla
Wschód w sprawie budowy pomnika z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Zgodnie z planami pomnik
miałby zostać usytuowany u zbiegu ulic Cichej i Rolniczej. Swą
obecność na spotkaniu zapowie-

Proboszcz zainicjował
obywatelski sprzeciw
Zapowiedź z ambony
przerodziła się
w zbieranie podpisów.
Po Strykowie i okolicznych
wsiach od kilku dni krążą listy
opatrzone nagłówkiem: „Obywatelski sprzeciw wobec zagospodarowania terenu przy zabytkowym
kościele św. Marcina w Strykowie”. Zaczęło się zbieranie podpisów przeciw lokalizacji nowego
Domu Kultury w centrum miasta,
a inicjatywa w tej sprawie należy
do proboszcza parafii św. Marcina
ks. Karola Andrzejczaka.
Pierwszy sygnał, że coś takiego
może mieć miejsce, pojawił się na
niedzielnych mszach świętych 28
stycznia, kiedy to ks. Karol An-

Bednarek, szefowej spółki ABiS.
Nowy podmiot, czyli spółka Szpital w Głownie Grupa Zdrowie, jest
wolny od długów, jakie ABiS ma
wobec miasta, przede wszystkim
z tytułu zaległej dzierżawy. Ich
uregulowanie pozostaje więc po
stronie kanclerz uczelni i właścicielki ABiS.
Dość długie oczekiwanie na
zarejestrowanie nowej spółki
w sądzie spowolniło nieco proces inwestycyjny Grupy Zdrowie
w Głownie, który teraz rusza
„z kopyta”.
str. 6

Stryków | Osiedle wschód

Stryków | Plany budowy nowego Dk

JAkuB leNART

Już kolejny raz w historii,
6 lutego odwiedziła Głowno
niecodzienna grupa artystów –
seniorów. wywodzące się z łodzi
„Babcie w locie
z Dziadkiem” wystąpiły
w programie artystycznym dla
dzieci pt. „karnawał z Bajką” na
scenie Miejskiego Ośrodka kultury.
Grupa, wcześniej znana pod nazwą
„latające Babcie”, powstała
w 2010 roku. ze złożonymi
z własnych utworów programami
występuje w całym regionie.
Do MOk przyjechała dzięki
współpracy MOk z „Honorową
Babcią” – szefową firmy „Alles”
– Alicją wojciechowską, na co
dzień wspierającą „Babcie”.
Przygotowany program oparty był
na autorskich wierszach
i piosenkach dla najmłodszych,
w których przeważały postaci
zwierzęce. Dziecięca publiczność
chętnie włączała się
do śpiewania. kl

na naszym terenie. str. 20-21

drzejczak oficjalnie poinformował
parafian, że jest przeciwny budowie nowego obiektu w bliskiej odległości kościoła. Tydzień później,
czyli w ostatnią niedzielę, 4 lutego członkowie kościelnego chóru
otrzymali do rąk wydrukowane listy z miejscem na imię i nazwisko,
adres, pesel i podpis osoby wyrażającej swój sprzeciw. Listy poszły w teren.
Swoje podpisy mogą składać
nie tylko parafianie. Są one zbierane wśród wszystkich mieszkańców. Proboszcz Andrzejczak
w rozmowie z nami, na pierwszym miejscu podkreśla, żeby
nie używać określenia „protest
parafii”, a „protest obywatelski”,
którego on, jako proboszcz parafii jest inicjatorem. Na tę chwilę

dzieli m.in. burmistrz Strykowa
Andrzej Jankowski oraz pomysłodawca budowy pomnika radny
Krzysztof Bandurowicz.
Jest ono odpowiedzią na wystosowany do burmistrza pod koniec stycznia protest mieszkańców, którzy obawiają się, że plany
budowy pomnika nie idą w parze
z planami zagospodarowania tej
części osiedla, stworzonymi według ich pomysłu.
ljs

ksiądz akcji nie chce zdradzać ile
podpisów zebrano, ale mówi, że
zapełnione listy spływają do niego
sukcesywnie.
Burmistrz Andrzej Jankowski
w rozmowie z nami powiedział,
że o sprzeciwie dowiedział się na
własne uszy z ... ambony, choć
przyznaje, że kilka dni wcześniej
proboszcz poinformował go, że
ma zamiar to ogłosić. Gmina czeka teraz na oficjalne pismo parafii.

str. 35
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Bezpieczeństwo
Za mandat zapłacisz kartą
Niedawno pisaliśmy na naszych łamach o wprowadzeniu
w urzędach możliwości płacenia
kartami. Z duchem czasu idzie
także policja. Od 1 lutego za mandat można płacić bezgotówkowo,
przy pomocy terminalu płatniczego. Na ten moment terminalami
dysponują patrole wydziałów ruchu drogowego, zarówno te z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, jak i Komendy Powiatowej
Policji w Brzezinach. W pierw-

szej z tych jednostek jeden terminal znajduje się także na samej komendzie.
Nie można wykluczyć, ze
wkrótce ilość terminali zwiększy się. Zarówno w Zgierzu, jak
i Brzezinach policjanci przyznają bowiem, że już od pierwszego dnia funkcjonowania terminali
zainteresowanie jest bardzo duże.
Kierowcy są świadomi, że taka
możliwość istnieje i sami pytają,
czy mogą zapłacić kartą.
kl

Stryków | Interwencja straży

Przez okno do obiadu
Kolejną niecodzienną interwencję zanotowali 5 lutego strażacy. Około godziny 14.11, zostali
poinformowani o tym, że właścicielka jednego z mieszkań przy ul.
Stary Rynek w Strykowie, wskutek zatrzaśnięcia się zamka, nie
może dostać się do mieszkania,
w którym na gazie gotował się po-

siłek. Strażacy dostali się do środka poprzez podważenie okna.
Zakręcili gaz i przewietrzyli
mieszkanie, gdyż potrawa zaczynała się już przypalać.
Od środka otworzono drzwi
i przekazano mieszkanie właścicielce. Jakie były dalsze losy obiadu, nie wiadomo...
kl

Sierżnia | kolizja drogowa

Błąd przy wyprzedzaniu
Źle wykonany manewr wyprzedzania był powodem kolizji drogowej, do której doszło
31 stycznia około godziny 13.00
w Sierżni.
Jak ustalili policjanci, jadący
Volkswagenem Caddy w kierunku Strykowa 31-latek z powiatu
zgierskiego, nie zachował ostrożności i przystąpił do wyprzedzania bez upewnienia się, co do

możliwości wykonania manewru. W tym samym momencie jadący przed nim Volkswagen Passat, kierowany przez 70-latka
z powiatu zgierskiego wykonywał
sygnalizowany poprawnie manewr skrętu w lewo, na teren jednej z posesji.
Doszło do zderzenia. Nikomu
nic się nie stało. Sprawcę ukarano
mandatem.
kl

Telefon redakcyjny 42 710 82 55
e-mail: lila.staszewska@lowiczanin.info
lilianna Jóźwiak-StaSzewSka

Łowicz | Sprawa zabójstwa Mirona B. w domu przy ul. cegielnianej

Areszt przedłużony
o dwa miesiące
Sąd Rejonowy
w Łowiczu na
posiedzeniu niejawnym,
które odbyło się
2 lutego utrzymał
w mocy oraz przedłużył
o dwa miesiące – do 17
kwietnia do godziny 12.45
– areszt tymczasowy
dla Mariusza S. z Łodzi.

Mężczyzna jest podejrzany
o współudział w zabójstwie 41-letniego Mirona B. z Łowicza. W zabójstwie miała współuczestniczyć
wraz z nim żona Mirona – Marzena B. O sprawie oraz związanych
z nią, trwających wielotygodniowych poszukiwaniach ciała Mirona B. oraz o aresztowaniach żony
Mirona B. i jej kochankach szeroko informowaliśmy w poprzednim Nowym Łowiczaninie.
Według sędzi sądu rejonowego
Magdaleny Piwowarczyk zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy uprawdopodobnia,

MARcIN kucHARSkI

Region | Policja z terminalami

NASI DzIENNIKARzE Do WASzEJ DYSPozYCJI
oD 8.30 Do 15.30

mariusz S. został przywieziony do Sądu Rejonowego w łowiczu
przez policjantów.

przecież do Niemiec, gdzie został
zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i został deportowany do Polski.
Ponadto zbrodnia, o dokonanie
której jest podejrzewany Mariusz
S., zagrożona jest wysoką karą –
nawet dożywotniego więzienia.

że 36-latek z Łodzi dokonał zabójstwa. Ponadto łowicki sąd uznał,
że zachodzi obawa utrudniania
postępowania przez oskarżonego, matactwa oraz ukrywania się
przed wymiarem sprawiedliwości.
Tym bardziej, że Mariusz S. bezpośrednio po zabójstwie wyjechał

Swędów | OSP

Pierwsza próba kandydacka

Wyskoki | Droga krajowa nr 14

Jak ustalili policjanci, kierująca BMW 37-letnia zgierzanka, jadąca w kierunku Głowna samochodem marki BMW, zjechała na
przeciwległy pas i doprowadziła
do zderzenia z poruszającym się
z naprzeciwka Audi, prowadzonym przez 39-latkę z Łodzi.

Wskutek uderzenia Audi wylądowało w rowie. Pierwszej pomocy
udzieliły uczestnikom przejeżdżające przez „Czternastkę” karetki. Po jakimś czasie pojawiły się
na miejscu policja, straż pożarna
i karetki wysłane przez dyspozytora. Do szpitali trafiły obie kierujące oraz 15-letnia pasażerka Audi.
Kierująca Audi została zwolniona
do domu tego samego dnia.
W tej sprawie postępowanie
będą prowadzić prawdopodobnie
śledczy Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, chyba, że okaże się,
iż obrażenia poszkodowanych nie
wymagały hospitaliacji dłuższej
niż 7 dni, to wtedy przejmą ją zapewne policjanci ze Strykowa. kl

OSP SwęDów

Groźne zderzenie
Trzy osoby trafiły do
szpitala w skutek groźnie
wyglądającego zdarzenia,
do którego doszło 5 lutego,
około godziny 15.50,
na drodze krajowej nr 14
w Wyskokach, a dokładniej
na odcinku przecinającym
las pod Głownem.

Marzena B. – żona zamordowanego, również pozostaje w areszcie
przy ul. Beskidzkiej w Łodzi.
Przypomnijmy, że 41-letni Miron B. został zamordowany najprawdopodobniej w nocy z 26
na 27 listopada ubiegłego roku
w swoim domu przy ulicy Cegielnianej. Podejrzewaną o zabójstwo
żonę zatrzymano 30 listopada, zaś
Mariusza S. – 2 grudnia. Granicę
Polski – w ramach deportacji –
przekroczył 17 stycznia – o godz.
12.45.
Zgodnie z kodeksem postępowania karnego, od teraz sądem
właściwym do ewentualnego dalszego przedłużania tymczasowego aresztowania oraz sądem
pierwszej instancji, który będzie
orzekał w tej sprawie będzie Sąd
Okręgowy w Łodzi. Sprawy m.in.
o zbrodnie zabójstwa są bowiem
rozpatrywane w pierwszej instancji zawsze przez sądy okręgowe.
W sprawach o przestępstwa, za
popełnienie których grozi kara
dożywotniego więzienia – a taką
karę można wymierzyć m.in. za
zabójstwo – orzeka dwóch sędziów zawodowych i trzech ławników. Jeżeli sprawa jest szczególnie
zagmatwana, sąd może rozpatrzyć
ją w składzie trzech sędziów zawodowych.
mak

I Próba Kandydacka w Swędowie. Na spotkanie stawiło się kilka
młodych osób, które chcą wstąpić w szeregi OSP.

OSP Swędów chce zaproponować młodym ludziom alternatywną formę spędzania czasu wolnego. 2 lutego w remizie odbyła się
I Próba Kandydacka dla lokalnej
młodzieży w wieku 12-16 lat. Na
spotkanie przyszło 8 osób. Druh
Piotr Burtka opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP
w Swędów na wstępie zapoznał
przyszłych strażaków z regulaminem MDP. Młodzież ćwiczy-

Glowno | Dwie stłuczki

Bliźniacze kolizje na Swobodzie
Do dwóch niemal
bliźniaczych kolizji doszło
1 lutego, między godziną
17 a 18, na tym samym
skrzyżowaniu w Głownie.
Najpierw, około godziny 17.15,
jadący ul. Swoboda 58-letni kierowca Volkswagena, mieszkaniec
powiatu zgierskiego, dojeżdżając

do „czternastki” nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu poruszającemu się nią od strony ul. Kopernika
Audi, za kierownicą którego siedział 38-latek, również z powiatu
zgierskiego. Doszło do stłuczki.
Nikt nie doznał poważniejszych
obrażeń, a sprawę zakończono
mandatem. Niedługo później, bo
około 17.55, jadący ul. Swoboda

Oplem 54-latek z powiatu zgierskiego, dojeżdżając do skrzyżowania z DK14, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu
od Bratoszewic Renault, kierowanemu przez 41-latka, również
z powiatu zgierskiego.
W wyniku tej stłuczki także nikomu nic się nie stało, a sprawcę
ukarano mandatem.
kl

ła podstawy musztry, poznawała
sprzęt, jakim dysponuje jednostka, a także przećwiczyła zwijanie
i rozwijanie odcinka W52.
Na kolejnych spotkaniach zainteresowani będą mogli wykazać
się zarówno podczas zajęć fizycznych, jak i intelektualnych, będą się
również uczyć pracy zespołowej.
O następnych zajęciach OSP Swędów poinformuje na swoim profilu
na portalu Facebook.
opr. ljs

Głowno

Silny wiatr
uszkodził lampę
30 stycznia na ul. Topolowej
strażacy wraz z energetykami usuwali zagrożenie miejscowe w postaci klosza latarni ulicznej, uszkodzonego przez wiatr. Na miejscu
zastęp strażaków spotkał się z wezwaną ekipą pogotowia energetycznego. Uszkodzony klosz lampy został zdjęty.
ewr

KRoNIKA PoLICYJNA | 4.02.2018
Stryków i okolice
4 lutego, około godziny 7.00,
w koźlu, jadący samochodem Peugeot 21-letni mieszkaniec powiatu
zgierskiego, zgłosił, że w przesuwane drzwi jego pojazdu uderzyła
sarna, uszkadzając je. zwierzę oddaliło się w nieznanym kierunku.
 Tego samego dnia, około godziny 9.40, na ul. warszawskiej w
Strykowie (droga krajowa nr 14)


kierowca Opla Astry, przy wykonywaniu manewru wyprzedzania,
zahaczył lusterkiem o lusterko Seata, prowadzonego przez 32-latka
z powiatu zgierskiego, nie zatrzymał
się jednak i odjechał. Policjantom
udało się ustalić, że oplem kierował
65-latek, również z powiatu zgierskiego. Funkcjonariusze „odwiedzili” mężczyznę w miejscu zamieszkania i wręczyli mu mandat karny.

Głowno | kolizja drogowa

Uszkodził słup i odjechał
3 lutego, około godziny 12.30,
nieznany
kierowca
uderzył
w słup energetyczny przy ulicy
Nałkowskiej w Głownie, powodując zwarcie, które doprowadziło do przerwy w dostawie prądu,
którą musieli usuwać pracowni-

cy zakładu energetycznego. Policjanci ustalili, że w słup uderzył 41-letni mieszkaniec powiatu
zgierskiego, kierujący Chryslerem
Voyagerem.
Mężczyznę odnaleziono i ukarano mandatem.
kl

Wola zbrożkowa | Straż pożarna

Pomagali karetce wyjechać
Zakopaną w błocie na jednym
z podwórek w Woli Zbrożkowej
karetkę, pomagali wyciągać 2 lutego, około godz. 15 strażacy.
Karetka przyjechała do mężczyzny, który wymagał hospitalizacji. Teren na posesji był jednak

rozmoknięty i pojazd nie mógł
wyjechać. Na miejsce przybył
ciężki sprzęt z JRG PSP w Strykowie. Byli także ochotnicy z Woli
Zbrożkowej. Karetkę wyciągnięto
z błota. Chorego udało się przetransportować do szpitala.
kl
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Rzut oKIEm
kOSTkA
DO kAPlIczkI

Głowno | Przed nowym rokiem szkolnym

Rusza rekrutacja
do przedszkoli i szkół

uRząD GMINy GłOwNO

Choć bieżący rok szkolny jest dopiero
na półmetku, to w głowieńskich przeszkolach
i szkołach wielkimi krokami zbliża się już moment
rekrutacji do placówek na rok szkolny 2018/19.

By ludzie nie grzęźli
w błocie. Na zlecenie urzędu
Gminy Głowno, w Mąkolicach
wykostkowane zostało podłoże
wokół przydrożnej kapliczki oraz
wyremontowano przepust nad
rowem, ułatwiając wiernym dojście
do niej. kapliczka Matki Bożej
została wzniesiona kilka lat temu
przez osoby prywatne. ewr

Głowno | Miejski Ośrodek kultury

W nadchodzącym roku szkolnym wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku 3-6
lat. Sześciolatki mają obowiązek
odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego.
Jak zwykle, w przypadku dzieci, które będą kontynuowały naukę w przedszkolu konieczne jest
jedynie złożenie między 12 a 19
lutego przez rodzica deklaracji
dalszego uczęszczania pociechy
do danej placówki.
W przypadku dzieci, które
dopiero rozpoczną swoją przygodę z przedszkolem, rekrutacja ruszy 27 lutego. Wypełniony
przez rodzica wniosek o przyjęcie do przedszkola należy złożyć
najpóźniej do 12 marca. Rodzic/
opiekun może zgłosić dziecko do
wszystkich trzech miejskich pla-

cówek, szeregując je pod względem preferencji. Deklaracje
i wnioski dostępne są w sekretariatach przedszkoli.
Listy dzieci zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do
przyjęcia mają być wywieszone
na drzwiach placówek 28 marca.
Ostateczna lista przyjętych/nieprzyjętych zostanie wywieszona
4 kwietnia.
Rodzic, którego dziecko nie zostanie przyjęte, w ciągu 7 dni ma
prawo wystąpić do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej
z wnioskiem o pisemne uzasadnienie odmowy. W ciągu dalszych
7 dni od jej otrzymania, może odwołać się od decyzji komisji do
dyrektora placówki.
Dodajmy, że instancją odwoławczą w procesie nie jest organ

Wystąpią autorzy
internetowych hitów
Ciekawie zapowiada się
niedziela 11 lutego
w MOK w Głownie.
Na scenie pojawi się
bijący ostatnio rekordy
popularności kabaret
Czwarta Fala. Przy okazji
odbędzie się także wernisaż
wystawy „Ilustracje”
Marty Zawiei.

prowadzący placówkę, czyli burmistrz miasta.
Szkoły
W przypadku szkół sytuacja
jest prostsza, gdyż obowiązuje rejonizacja. Jeśli dziecko ma
od września iść do I klasy w placówce, do której rejonu należy, rodzic/opiekun musi jedynie złożyć
do 19 lutego stosowny wniosek
o przyjęcie do szkoły rejonowej
(dostępne są w sekretariatach).
Jeśli dziecko miałoby uczęszczać do szkoły spoza rejonu, wówczas wnioski przyjmowane będą
między 27 lutego a 12 marca. Rekrutacja taka odbywa się jedynie
na wolne miejsca. Listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych pojawią się na
drzwiach 28 marca, a przyjętych/
nieprzyjętych 4 kwietnia.
Jeśli w przedszkolach i szkołach nadal będą wolne miejsca, to
rekrutacja uzupełniająca odbywać
będzie się od 30 kwietnia do 30
maja.
kl

Kabaret Czwarta Fala został
założony w 2009 r. w Kielcach,
przez trójkę przyjaciół: Mateusza
Lewkowicza, Damiana Lebiedę
i Bartłomieja Cedro. Grupa w głowieńskim MOK występowała już
w 2015 r. Wtedy kabaret nie był
jednak tak popularny jak obecnie. Rozgłos w sieci przyniosły
Czwartej Fali nagrane w zeszłym
roku prześmiewcze teledyski.
Przeróbka megahitu Luisa Fonsiego „Despacito” pod znamiennym tytułem „Wieśka Tico” na
You Tubie od końca czerwca 2017
roku do połowy stycznia br. zanotowała ponad 39,5 miliona odsłon!
Nie gorzej radzi sobie też teledysk
do piosenki „Mój Passat robi we
wsi szum”, który to od końca paź-

Modelki poszukiwane

Zofia Ogórek w Powiatowej Radzie Seniorów
W połowie stycznia w Zgierzu powołano 11-osobową Powiatową Radę Seniorów.
Z naszego terenu w jej szeregi weszła Zofia Ogórek, prezes głowieńskiego stowarzyszenia
„Senior” oraz przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.
wi realizację Programu Polityki
Senioralnej Powiatu Zgierskiego.
Członków rady powołał starosta
zgierski Bogdan Jarota, zapraszając do tego grona reprezentantów
organizacji społecznych i pozarządowych zrzeszających seniorów,
instytucji publicznych oraz stowarzyszeń, które działają na rzecz
poprawy jakości życia osób w podeszłym wieku.

Na spotkaniu zorganizowanym
w Zgierzu 15 stycznia członkowie rady odebrali z rąk starosty
akty powołania oraz wybrali spośród siebie prezydium. Ustalili też,
że na kolejnym spotkaniu będą
wspólnie zastanawiać się nad planem pracy.
W skład rady weszli: Sławomierz Janiszewski (wybrany na
przewodniczącego, prawnik, wi-

Zbliża się czwarta już edycja
cieszącego się z roku na rok coraz
większą popularnością festiwalu „Kolej na Kobiety”, organizowanego w Głownie. Organizatorzy imprezy poszukują pań, które
w czasie festiwalu chciałyby się
wcielić w modelki.
Wymyślony przez Michała
Kmiecia festiwal to szereg imprez,
skierowanych, zgodnie z nazwą,
do pań. Są to różnego rodzaju
warsztaty, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin czy konkursy. Jednym z najistotniejszych
momentów jest pokaz mody pod
hasłem „Fashion Express”, w któ-

ceprzewodniczący Rady Powiatu Zgierskiego), Alina Łęcka-Andrzejewska
(wybrana
na wiceprzewodniczącą, prezes
Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku) Urszula Olszówka
(wybrana na sekretarza, naczelnik wydziału Spraw Obywatelskich w starostwie, sprawującego
merytoryczny nadzór nad radą),
Zbigniew Muras, Marian Miśkiewicz, Zofia Ogórek, Bożena Palmowska, Grzegorz Mikszewski,
Andrzej Piaskowski, Idzi Antczak
i Tadeusz Wojtczak.
str. 8

Głowno | Miejski Ośrodek kultury

rym w rolę modelek wcielają się
mieszkanki Głowna i okolic. Panie, które chciałyby spróbować
swoich sił, mogą zgłaszać się do
11 lutego. Nie liczy się wiek, rozmiar, ani doświadczenie, które
nie jest wymagane. Zgłoszenia ze
zdjęciem należy przesyłać na adres
mailowy: kolejnakobiety@op.pl.
Sam festiwal odbędzie się
w dniach 8-11 marca. O jego
atrakcjach będziemy informować
bliżej tego terminu. Zainteresowani mogą na bieżąco uzyskiwać
dodatkowe informacje na profilu
facebookowym festiwalu (www.
facebook.com/kolejnakobiety). kl

Koźle | OSP i kGw

Młodzi muzycy wcielili się w nauczycieli

90-lecie druhów i 50-lecie
gospodyń
W sobotę, 10 lutego, w OSP
Koźle odbędzie się podwójna uroczystość. Jubileusz 90-lecia obchodzić będą tutejsi druhowie, natomiast 50-lecie świętować będzie
lokalne Koło Gospodyń Wiejskich. Uroczystość rozpocznie się
o godz. 18. W programie m.in.:
odznaczenia dla druhów i gospodyń, krótkie filmy przedstawiające
historię obchodzących jubileusze

organizacji, część artystyczna
w wykonaniu KGW Koźle oraz
przyjęcie. Organizatorzy zaprosili wielu gości, wśród których
szczególne miejsce zajmą gospodynie –seniorki, prekursorki koła.
Ich młodsze koleżanki uhonorują
je dyplomami i kwiatami. Uroczystości poprzedzi roczne zebranie
sprawozdawcze OSP Koźle, które
zaplanowano na godz. 16.
ljs

Bratoszewice | SPB
MIeJSkI OśRODek kulTuRy

Podopieczni
Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Głownie oraz Studia Piosenki Miejskiego Ośrodka Kultury
w Głownie zaprezentowali 2 lutego na scenie ośrodka swoje talenty młodszym kolegom i koleżankom. W czasie warsztatów pt.
„Grające brzdące” wcielili się oni
także w role nauczycieli muzyki.
Występowali zarówno instrumentaliści, grający na akordeonie,
gitarze czy skrzypcach, jak i wokaliści. Występ miał pomóc oswajać się im z publicznością i występami na scenie.
Po części koncertowej młodzi
muzycy, nad którymi opiekę sprawowała dyrektor szkoły muzycznej Aleksandra Guni, opowiadali dzieciom historię powstania
i budowy poszczególnych instrumentów i pokazywali jak działają. Każdy chętny mógł spróbować swoich sił i zobaczyć, jak się
na czym gra.
opr. kl

ilustracje
Wieczór z kabaretem poprzedzi zaplanowany punktualnie na
17.00 wernisaż wystawy „Ilustracje”. Autorka prac, Marta Zawieja,
jest absolwentką Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi i Poznaniu. Zajmuje się na co dzień malarstwem,
grafiką projektową i ilustracją właśnie. Wykonywała ilustracje m.in.
do książek satyryka i poety Andrzeja Poniedzielskiego.
Marta Zawieja ma na swoim koncie m.in. nagrodę za malarstwo przyznaną w 2005 roku
przez Galerię Art NEW w XXII
konkursie im. Władysława Strzemińskiego. W 2014 r. otrzymała
stypendium artystyczne prezydenta miasta Łodzi za projekt autorskiej książki. Wystawę „Ilustracje”
można oglądać w MOK już od
1 lutego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-18.00. Potrwa ona do 27 lutego.
kl

Głowno | Festiwal „kolej na kobiety”

Powiat zgierski | Powołano nowy organ

Rada powstała z inicjatywy Zarządu Powiatu Zgierskiego, który w sprawie jej utworzenia podjął stosowną uchwałę. Wcześniej
o powołaniu jej, jako organu opiniodawczo-doradczego starosty,
starosta Bogdan Jarota rozmawiał
z seniorami na spotkaniach roboczych, w jakich uczestniczyła też
Zofia Ogórek. Utworzenie Powiatowej Rady Seniorów stano-

dziernika zeszłego roku ma prawie 21 milionów wyświetleń.
Występ Czwartej Fali rozpocznie się nieco po godz. 17.00.
Wstęp wolny.

uczestnicy warsztatów mogli sami zobaczyć jak działają instrumenty.

Choinka dla dzieci
W sobotę, 10 lutego, Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic
organizuje, jak co roku, choinkę
dla najmłodszych. Odbędzie się
ona w świetlicy wiejskiej przy ul.

Nowości 16, a rozpocznie o godz.
17. Organizatorzy zapewniają muzykę i liczne konkursy. Mile widziane przebrania karnawałowe.
Wstęp wolny.
ljs
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Głowno | Na sesji Rady Miejskiej

Głowno | zamontują czujnik jakości powietrza

Nie było niespodzianki
na sesji Rady Miejskiej
31 stycznia w czasie
głosowania nad projektem
uchwały o zmianach
w budżecie miasta,
wskutek której władze
Głowna otrzymały
od radnych zielone światło
dla zakupu równiarki.

W najbliższym czasie mieszkańcy Głowna będą mogli sprawdzić
w internecie jaka aktualnie jest jakość powietrza w mieście. W centrum
zamontowany zostanie bowiem zewnętrzny czujnik jakości powietrza.

Radni poparli pomysł
zakupu równiarki

O sprawie pisaliśmy szeroko w poprzednim numerze Wieści z Głowna. Przypomnijmy, że
władze miasta zaproponowały
radnym, by zamiast co roku zatrudniać zewnętrzną firmę, która
zajmie się równaniem kilkudziesięciu kilometrów dróg gruntowych, wyleasingować fabrycznie
nową maszynę. Dodatkowo zakupionoby także używany walec.
Pozwoliłoby to na możliwość
równania dróg wtedy, kiedy będzie to konieczne, praktycznie
„na telefon”. Leasing rozłożony

ma być na lata 2018-2023. W tym
roku na ten cel przeznaczone zostanie 248.697,54 zł, w kolejnych
czterech latach po 58.536,72 zł
rocznie, a w roku 2023 ostatnie
14.307,12 złotych, po czym równiarka stanie się własnością miasta.
Równiarką będzie dysponował
Miejski Zakład Komunalny. Miasto, poza ratą leasingową za maszynę, będzie też płacić w formie
ryczałtu dla zakładu około 4-5
tys. zł miesięcznie na ropę, serwis
i pensje dwóch przeszkolonych
pracowników.
Maszyna będzie mogła być także używana jako odśnieżarka czy
też służyć do wyrównywania plaży. Przewiduje się także możliwość świadczenia nią przez MZK
usług komercyjnie, na rzecz innych podmiotów.
Radni na sesji poparli projekt
uchwały jednogłośnie (w jej ramach zabezpieczono także pieniądze na inwestycję w infrastrukturę
sportową przy Szkole Podstawowej nr 1.
kl

Będzie można sprawdzić
czym oddychamy
Jakub
lenart
jakub.lenart@lowiczanin.info

O tym, że taki czujnik zostanie zamontowany, poinformowali radnych na posiedzeniu komisji
gospodarki 29 stycznia wiceburmistrz Grzegorz Urbanik i dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie. Pierwszy
problem jakości powietrza poruszył zajmujący się tym tematem wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Krzysztof Parol, który
od dawna zwraca uwagę na fatalną sytuację w okresie zimowym,

związaną przede wszystkim z paleniem w piecach czym popadnie
– śmieciami, odpadkami poprodukcyjnymi itp.
Chciał on zaprosić na któreś
z posiedzeń komisji przedstawicieli firmy Airly, która zajmuje
się monitoringiem jakości powietrza. Krzysztof Parol nie ukrywał,
że marzyłoby mu się, by w każdej dzielnicy miasta zamontowane
zostały czujniki jakości powietrza.
Wiceburmistrz i dyrektor przyznali wówczas, że mają dla radnego dobrą wiadomość. W Głownie,
a konkretniej przy Placu Wolności, taki czujnik zostanie założony. Urządzenie trafi do miasta bez-

czujnik będzie mierzył
jakość powietrza
w odstępach co około
1 godzinę. Informację
o tym, jaka jest ona
w danym momencie,
będzie można
na bieżąco sprawdzać
na mapie online.

kosztowo, w ramach akcji firmy
Aviva „Wiem, czym oddycham”.
Głowno znalazło się na liście 50
miast zakwalifikowanych przez
komisję konkursową do otrzymania darmowych czujników.
Czujnik będzie mierzył jakość
powietrza w odstępach co około
1 godzinę. Informację o tym, jaka
jest ona w danym momencie będzie można na bieżąco sprawdzać
na mapie online, którą można znaleźć pod adresem www.airly.eu
(akcja Avivy jest oparta na systemie właśnie wspominanej przez
radnego Parola firmy Airly). Wiceburmistrz Urbanik nie wykluczył, że być może będzie istnia-

ła opcja, by informacje z czujnika
były na bieżąco dostępne na stronie internetowej miasta.
Krzysztof Parol przyznał na komisji, że cieszy się iż choć ten jeden czujnik się w mieści znajdzie.
Ze swojego pomysłu zaproszenia
do Głowna przedstawicieli firmy
Airly nie rezygnuje. 

Głowno | Podpisano ważną umowę

Rada Miejska
zabezpieczyła wkład własny
Rada Miejska w Głownie na
sesji w środę, 31 stycznia, przyjęła uchwałę, na mocy której zabezpieczono 150 tys. zł na budowę
zaplecza sportowego na boisku
przy Szkole Podstawowej nr 1,
z którego korzysta także piłkarska
Iskra.
Temat poruszaliśmy w poprzednim numerze Wieści. Przypomnijmy, że Urząd Miejski
w Głownie złożył do Urzędu
Marszałkowskiego wniosek na
dofinansowanie budowy zaplecza sportowego przy „Jedynce”.
W ramach tej inwestycji, obok administrowanego przez szkołę boiska, na którym trenuje i gra ligowe mecze Iskra Głowno, powstać
miałyby estetyczne baraki, w któ-

rych znajdowałyby się oddzielnie
pomieszczenia dla zespołów gospodarzy, gości, sędziów (wyposażone w prysznice, toalety itp.).
Dodatkowo zakupione zostałyby
nowe piłkochwyty i ławki rezerwowych. Co ciekawe, w planach
jest też zakup małej przenośnej
składanej trybuny na około 52
miejsca.
Całość kosztować ma około
250 tys. zł. Magistrat liczy na to,
że z Urzędu Marszałkowskiego
uda się uzyskać dofinansowanie
w jak największym zakresie
(maksymalnie 100 tys. zł). Wkład
własny w kwocie 150 tys. zł zabezpieczono na sesji. Głosowanie
nad zmianami w budżecie było
jednogłośne.
kl

Budowa wakeparku ruszy już w marcu
dokończenie ze str. 1
Jarosław Wygoda zapowiada
też, że jego firma wybuduje ogólnodostępny plac zabaw, siłownię
na powietrzu, pumptrack (tor treningowy do jazdy na deskorolkach lub rowerach skonstruowany tak, by jazda odbywała się bez
konieczności pedałowania lub odpychania), tor do skimboardu (jazdy na desce po płytkiej warstwie
wody), batuty (rodzaje trampolin) itp.
Spółka przewiduje też założenie fundacji, której celem będzie
popularyzacja wakeboardingu,
wyławianie i szkolenie talentów
w tym sporcie. Będzie chciała też
nawiązać współpracę ze szkołami, by uczniowie mogli za darmo
uczyć się wakeboardingu w ramach zajęć wychowania fizycznego. Docelowo obiekt będzie czynny od kwietnia do września.

elżBIeTA wOlDAN-ROMANOwIcz

Głowno | zaplecze sportowe przy SP 1

Symboliczny uścisk dłoni. Sygnatariusze umowy podpisanej 1 lutego:
burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek i prezes spółki Neighbors
Jarosław wygoda.

Jarosław Wygoda przekonuje, że spółka Neighbors pozostaje

w dobrych relacjach z wędkarzami, a funkcjonowanie wakeparku

przyczyni się do lepszego dotlenienia wody, a co za tym idzie – poprawy jej jakości, jak to ma miejsce na zbiornikach w Niemczech,
gdzie uprawiany jest ten sport.
Spółka Neighbors 1 lutego wydzierżawiła od Głowna działkę
o pow. 12-hektarów, w większości
stanowiącą cześć zbiornika wodnego Mrożyczka, ale obejmującą
też tereny nad nim od strony drogi krajowej nr 14. Patrząc obrazowo, na wakepark zagospodarowana zostanie północno-wschodnia
część zalewu, od cypla vis a vis
Urzędu Miejskiego do mostu
na trasie. Roczny czynsz uiszczany przez spółkę z tytułu dzierżawy wyniesie około 45 tys. zł netto.
W rozmowie z burmistrzem
Głowna, już po podpisaniu umowy, Jarosław Wygoda zadeklarował, że docelowo siedziba spółki
zostanie przeniesiona z Warszawy
do Głowna.
ewr

ReklAMA

Głowno | ważny przetarg ogłoszony

Kto dostarczy autobusy elektryczne
Jedną z bardziej
kontrowersyjnych
inwestycji zapowiadanych
przez władze Głowna
w ostatnich latach
jest zakup nowych,
ekologicznych autobusów.
Po wielu dyskusjach na polu
Rady Miejskiej burmistrz Grzegorz Janeczek przekonał z czasem
większość radnych, że to dobry
pomysł. W końcu stycznia ogłoszony został wreszcie przetarg
na zakup autobusów.
Przypomnijmy, że inwestycja,
polegająca na zakupie dwóch au-

tobusów elektrycznych (początkowo brano też pod uwagę autobusy
z napędem hybrydowym), wraz
z budową stacji ładowania transportu zbiorowego, ma być realizowana ze dofinansowaniem w ramach Łódzkiego Stowarzyszenia
Metropolitalnego.
Dość długo trwały wszystkie procedury związane z przygotowywaniem wniosku i jego
rozpatrzeniem. W międzyczasie burmistrz Grzegorz Janeczek
wielokrotnie musiał przekonywać
radnych do tego pomysłu. Mieli oni bowiem wątpliwości co do
sensowności drogiej inwestycji
(łącznie z dofinansowaniem sza-

cuje się jej koszt na ponad 4 miliony złotych).
Ostatecznie, w 2017 roku, inwestycja zaczęła nabierać realnych
kształtów. Na początek wykonano
również planowaną w jej ramach
nakładkę asfaltową, wraz z remontem mostu przy ul. Dworskiej
(stacja tankowania będzie mieścić
się na terenie Miejskiego Zakładu
Komunalnego, mającego siedzibę
właśnie przy ul. Dworskiej).
W budżecie na 2018 rok wpisano w załączniku inwestycyjnym
kwotę na realizację inwestycji
w wysokości 4.057.073,27 zł,
z czego 2.828.890,67 zł ma pochodzić z dofinansowania w ra-

mach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Kolejny wielki krok
ku realizacji inwestycji urząd wykonał pod koniec stycznia, kiedy
to ogłoszony został przetarg na zakup dwóch fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów elektrycznych wraz z dostawą dwóch
ładowarek. Zamówienie obejmuje także obsługę gwarancyjną autobusów. Pod uwagę będą brane
zarówno cena (60% możliwych
do zdobycia punktów), gwarancja
(10%), jak i ocena techniczno-eksploatacyjna pojazdu (30%).
Przetarg ma charakter europejski, co oznacza, że mogą do niego
przystąpić także podmioty spoza
Polski. Otwarcie ofert w przetargu ma nastąpić 13 marca. W przypadku dokonania wyboru, zwycięzca będzie musiał dostarczyć
autobusy do 28 września.
kl
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Głowno | Odpowiedź na skargę ws. ul. Sowińskiego

Po ulewie, która przeszła nad miastem kilka lat temu, tak zapełniony był rów przy ul. Sowińskiego.

2005 roku. W połowie stycznia
radni odwiedzili ul. Sowińskiego i przyglądali się istniejącej tam
sytuacji.
Na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu 29 stycznia,
przewodnicząca Rady Miejskiej
Magdalena Szajder zaproponowała, by termin odpowiedzi na skargę przedłużyć do końca kwietnia.
Do tego czasu miasto wraz z Miejską Spółką Wodną ma spróbować
wypracować rozwiązanie, które
w jakiś sposób pomoże mieszkańcom ul. Sowińskiego.
Obecny na posiedzeniu wiceburmistrz Grzegorz Urbanik przyznał, że urząd postara się zabezpieczyć rów przed przesiąkaniem.
Magistrat rozpatruje też możliwość połączenia rowu biegnącego po lewej stronie Sowińskiego
(idąc od Łowickiej; po tej stronie mieszka m.in. autorka pisma)
z tym znajdującym się po jego
prawej stronie. Rów ten jest obecnie w kiepskim stanie, ale jego
odtworzenie może pomóc także przy odwodnieniu zalewanego
wodą terenu pałacu Jabłońskich
(dawnego muzeum). Rów miałby być podłączony do kanalizacji

deszczowej biegnącej w ul. Łowickiej. Wcześniej trzeba jednak
sprawdzić, czy będzie to technicznie możliwe. Wiceburmistrz nie
ukrywał przy tym, że rozwiązanie prawdopodobnie i tak nie załatwi problemu przy ul. Sowińskiego, gdyż ten związany jest w dużej
mierze z podsiąkaniem wód gruntowych.
Podobnego zdania był radny Wojciech Baleja, na co dzień
członek Miejskiej Spółki Wodnej.
Z dokumentów MSW wynika, że
teren przy Sowińskiego w ogóle
nie jest zmeliorowany i stąd problemy z wysokim stanem wód
gruntowych. Radny zauważał
także, że w takiej sytuacji nawet
opaski odwadniające posesje raczej nie spełniałyby swojego zadania. Spółka, ze swojej strony,
ma jednak w planach działania
w tym rejonie, m.in. odkrzaczenie
i udrażnianie rowu przy pobliskiej
ul. Czerwonej (na tyłach Miejskiego Zakładu Komunalnego).
Ma się również przyjrzeć drożności rowów przy samej ul. Sowińskiego.
Autorka skargi w rozmowie
z nami przyznała, że nie widzi

Rzut oKIEm | zAkwITły PRzeBIśNIeGI

elżBIeTA wOlDAN-ROMANOwIcz

Stan niektórych dróg
gruntowych w gminie
Głowno groził utratą
przejezdności, dlatego już
na przełomie stycznia
i lutego trzeba było
interwencyjnie nawieźć
na nie kruszywo. Zużyto
aż 18 25-tonowych
ładunków gruzu
ceglano-betonowego.

Lutowa
niespodzianka.
w podgłowieńskiej
Mięsośni, w trawie
przy posesji Henryka
wasiaka, wyrosły
kępy przebiśniegów,
które gospodarz sam
zasadził w ubiegłym
roku. Już 2 lutego
wszystkie kępki bieliły
się zwiniętymi jeszcze
pąkami, ale niektóre
rozwinęły już płatki.
śnieżyczka przebiśnieg
(Galanthus nivalis)
to roślina z rodziny
amarylkowantych,
w Polsce uchodząca za
symbol przedwiośnia,
kwitnąca od lutego
do kwietnia. ewr

problemu w tym, że odpowiedź
na jej pismo przyjdzie później.
Dla niej najważniejsze jest, że są
podejmowane działania, by zgłaszany problem chociaż spróbować
rozwiązać.
kl
ReklAMA

Za fatalny stan gruntówek odpowiadał bardzo wysoki poziom
wody z roztopionego śniegu, która zalegała na drogach, zamieniając ich nawierzchnię w głębokie
błoto. Najpoważniej sytuacja wyglądała w miejscowości Jasionna,
od której rozpoczęto działania interwencyjne, o czym już 29 stycznia informował nas wójt gm.
Głowno Marek Jóźwiak.
Drogę gruntową w miejscowości Jasionna uzupełniano gruzem
zarówno od strony miejscowości
Bogumin w gm. Bielawy, jak i od
Mąkolic. W następnych dniach
takie same prace zrealizowano
na drogach w: Feliksowie, Kamieniu (na drodze do Głowna), Karnkowie, Gawronkach i między Lubiankowem a Albinowem.
– Nie chcieliśmy, by mieszkańcy grzęźli w błocie. W tej chwili
wszystkie drogi na terenie gminy
są przejezdne – mówił w rozmowie z nami 5 lutego inspektor ds.
infrastruktury technicznej w Urzę-

uRząD GMINy GłOwNO

Z naprawami nie można
było czekać do wiosny

ARcHIwuM PRywATNe JeDNeJ z MIeSzkANek

O sprawie pisaliśmy szeroko na
łamach Wieści na początku 2018
roku. Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu pojawiła się jedna z mieszkanek
ul. Sowińskiego. Opowiedziała
ona radnym o pojawiających się
od dłuższego czasu problemach
z wodą, która po roztopach i większych opadach zalewa podwórka,
wdziera się do piwnic. Zwracała
ona uwagę na zbyt wąski, jej zdaniem, odpływ poprowadzony od
ul. Sowińskiego, w ulicy Nowej,
do rzeki. Podkreślała również, że,
w jej opinii, pomóc mogłoby doprowadzenie rowu odwadniającego drogę do ul. Łowickiej.
Przedstawiciele urzędu tłumaczyli wówczas, że przydrożny rów
przy Sowińskiego ma służyć odwodnieniu drogi i swoje zadanie
spełnia. Problemy z wodą wdzierającą się na podwórka tłumaczono też brakiem odwodnień na samych posesjach.
Zdesperowana
mieszkanka
przedłożyła pismo, w którym
zaznaczyła, iż należy je traktować jako skargę na bezczynność
organu administracyjnego. Została ona następnie poproszona
o doprecyzowanie swojego pisma i wskazania na kogo tę skargę wnosi. Wytłumaczyła więc, że
chodzi jej o urząd, a do tego załączyła całą swoją korespondencję prowadzoną z magistratem od
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Gmina Głowno | Drogi gruntowe

Jak sobie poradzić
z tą wodą?
Do końca kwietnia
Rada Miejska
w Głownie przedłużyła
termin odpowiedzi
na skargę wniesioną
przez mieszkankę
ul. Sowińskiego,
dotyczącą problemów
z wodą zalewającą
tutejsze posesje.
Magistrat przymierza
się do wprowadzenia
w tym rejonie nowego
rozwiązania.

8 lutego 2018

Kamień na Kamieniu. Droga
gruntowa w miejscowości kamień
po naprawie.

dzie Gminy Głowno Tomasz Kubiak. Roboty polegały na zasypywaniu ubytków, a w dużej mierze
także na położeniu nowej warstwy
tłucznia na większej powierzchni.
Użyto gruzu ceglano-betonowego zakupionego z Kutna, a prace
w terenie wykonała firma Danetpil, z którą gmina Głowno ma
podpisaną umowę na bieżące
utrzymanie dróg. Wyrównywanie gruntówek równiarką (bez konieczności sypania gruzu) zastosowano w: Konarzewie, Jasionnie,
Kadzielinie i na połączeniu Mąkolic z Feliksowem. Interwencyjnie,
masa asfaltową na zimno, załatano
też największe dziury w drogach
asfaltowych w: Piaskach Rudnickich, Władysławowie Bielawskim,
a także Lubianków – Borki i Lubianków – Ostrołęka.
Kolejne prace z zakresu napraw
gruntówek, takie jak przeprowadzono w 2017 r., planowane są na
wiosnę, gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne.
ewr
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Głowno | Nowa spółka prowadzi już szpital

Remonty w całym szpitalu

rtG na miarę XXi wieku
Najnowszą zmianą, którą mieliśmy okazję obejrzeć na miejscu,
we wtorek, 6 lutego, jest urządzana w pobliżu szpitalnego laboratorium pracownia RTG z aparatem
do robienia cyfrowych zdjęć rentgenowskich. To sprzęt najnowszej
generacji marki Moviplan, proReklAMA

Nowa sala porodowa jest jeszcze w przygotowaniu, okna zostaną
zalepione folią.

elżBIeTA wOlDAN-ROMANOwIcz

Aktualnie, bez wyłączenia bieżącej działalności oddziału, realizowane są prace remontowe
na internie, gdzie odmalowano
już ściany korytarza, wymieniono oświetlenie na ledowe, założono kątowniki i nową listwę poziomą, ściśle przylegającą do muru
(za poprzednią, przymocowaną na
kilkucentymetrowych uchwytach,
ludzie wrzucali mnóstwo śmieci).
Teraz na holu zdejmowane są stare
płyty sufitowe, rotacyjnie odmalowywane są też sale pacjentów.
W całym szpitalu następuje wymiana na nową starej instalacji gazów medycznych, łącznie
z wymianą ich zbiorników i paneli podawczych przy łóżkach. Na
oddziale ginekologiczno-położniczym jedną dużą salę podzielono na dwie mniejsze – porodową
i operacyjną, zakupiono nowy fotel i nową aparaturę do badań ktg
(tętna płodu), a Grupa Zdrowie
szykuje się też do doposażenia
neonatologii w nowe inkubatory
i remonty kolejnych pomieszczeń.

elżBIeTA wOlDAN-ROMANOwIcz

dokończenie ze str. 1

Nowa pracownia RtG z aparatem wartym około 400 tys. zł.

dukcji włoskiej, warty około 400
tys. zł. Pracownię, która zostanie uruchomiona lada dzień, gdy
dokonane zostaną wszelkie niezbędne odbiory techniczne, pokazała nam jej kierownik Jolanta
Budzyńska.
Dotychczas pracownia RTG
mieściła się w starej części szpitalnego gmachu, na skutek wieloletnich zaniedbań wyglądającej trochę jak z horroru. Prezes Dariusz

Wojtasik powiedział nam, że zależy mu na jak najszybszym uruchomieniu nowej pracowni także
ze względów oszczędnościowych
– szpital wydawał dotąd miesięcznie tysiące złotych na zakup klisz
fotograficznych do aparatury starego typu, które teraz nie będą
już potrzebne. Nowy aparat wykonuje bowiem zdjęcia cyfrowe,
które mogą od razu zostać przesyłane do gabinetów zlecających

je lekarzy lub zapisane na nośniku danych, wraz z opisem. Na
nowoczesnym sprzęcie wykonywane będą zdjęcia wszystkich narządów, a dawka promieniowania,
na jakie narażeni są pacjenci, ma
być znacznie niższa niż ta, jaką
wchłaniali podczas użycia starego
sprzętu. Aparaty takiej klasy, jaki
zakupiono do szpitala w Głownie,
są podobno standardem w placówkach Grupy Zdrowie, prowa-

dzącej – przypominamy – przychodnie w: Warszawie, Płońsku,
Raciążu, Baboszewie, Czerwińsku nad Wisłą i Czerwonce Włościańskiej. Dotychczas grupa, której założycielem i właścicielem
jest Arkadiusz Chmieliński, lekarz
rodzinny, internista i kardiolog,
zainwestowała w Głownie ponad
1,5 mln zł. Z koniecznych, plano-

wanych na kolejne miesiące prac,
prezes Dariusz Wojtasik wymienia jeszcze remont przeciekającego dachu.
Szpital w Głownie ma zamiar
być jednym z pierwszych odbiorców podłączonych do sieci gazowej, której budowę w 2018 r.
planuje firma Sime. Z zakupów
inwestycyjnych do szpitala mowa
jest jeszcze o nabyciu gammakamery do diagnostyki chorób onkologicznych.

Szpital wydawał dotąd
miesięcznie tysiące
złotych na zakup
klisz fotograficznych
do aparatury
starego typu.

nowy numer do nocnej
pomocy
Przy szpitalu w Głownie (w gabinetach przy holu głównym, na
parterze), od października ubiegłego roku realizowane są świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Numer
do rejestracji to 227 491 080. ewr
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Głowno | zespół Szkół Nr 1

zeSPół Szkół NR 1 w GłOwNIe

Nie wszyscy uczniowie
odpoczywają w ferie

Kurs obsługi wózków. Feryjne szkolenia dla uczestników projektu edukacyjnego „Dobry zawód – dobry start”.

ków projektu bezpłatny, obejmuje zarówno część teoretyczną, jak
i praktyczną. Uczniowie zdobywają wiedzę pod okiem profesjonalnych instruktorów, a zajęcia
odbywają się w komfortowych
warunkach. Uczniowie mają zapewniony dojazd do Łodzi.
Przyszli technicy mechanicy z kolei biorą udział w kursie
spawania w Centrum Kształcenia w Kutnie, należącego do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. 10-osobowa
grupa młodzieży po przeszko-

Mimo trwających ferii zimowych, uczniowie Technikum Logistycznego i Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół nr
1 im. Prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie szkolą się w ramach
realizacji projektu unijnego pod
nazwą „Dobry zawód – dobry
start”
Uczniowie Technikum Logistycznego rozpoczęli kurs obsługi wózków widłowych w Ogólnopolskim Centrum Szkoleń
Urządzeń Transportu Bliskiego
w Łodzi. Kurs jest dla uczestni-

8 lutego 2018
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leniu z zakresu bezpieczeństwa
na stanowisku pracy, przystąpiła
do pierwszych prób spawania metali metodą MAG 135 FM1. Przed
uczestnikami projektu jeszcze kilka wyjazdów na zajęcia praktyczne, a potem egzamin państwowy
przed komisją z Urzędu Dozoru
Technicznego.
Realizowany już drugi rok
w ZS nr 1 projekt „Dobry zawód
– dobry start” jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach
projektu, w szkole realizowane
są zajęcia z logistyki, mechatroniki, różnych dziedzin informatyki oraz doradztwa zawodowego.
oprac. ewr

Głowno | zadania pożytku publicznego

Kto otrzymał dotację z Urzędu Miejskiego
Jakub
lenart
jakub.lenart@lowiczanin.info

W tegorocznym konkursie złożono o dwie oferty więcej niż
przed rokiem. Kwota łączna,
o jaką wnioskowały organizacje
i stowarzyszenia, również była minimalnie większa. Rok temu 38
ofert opiewało na 550.804,03 zł.
Teraz było to 551.050 zł. Do rozdysponowania urząd przeznaczył
taką samą kwotę jak w 2017 r.,
czyli łącznie 285 tys. zł na wszystkie zakresy. Komisja, która rozpatrywała wnioski, bardzo dokładnie sprawdzała oferty pod kątem
spełnienia wszystkich wymogów
formalnych. O odrzuceniu oferty decydować mogły choćby brak
poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych kserokopii,
niedokładne wypełnienie formularza (np. brak dat, niewypełnienie
wszystkich wymaganych pól, niewpisanie tam, gdzie jest to wymagane formuły „nie dotyczy” itp.).
Ostatecznie, spośród 40 złożonych ofert, pozytywnie rozpatrzono 26. Resztę, czyli aż 14 wniosków, odrzucono z uwagi właśnie
na braki formalne.
ReklAMA

kultura fizyczna i sport
Tradycyjnie już, najwięcej ofert
złożono na zadania z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wpłynęło
ich w sumie szesnaście, z czego
siedem odrzucono. Urząd przewidział na ten cel kwotę 128.000 zł.
Trzy oferty złożyły Klub Sportowy „Stal” Głowno (oferty na:
103,6 tys. zł, 15,5 tys. zł oraz 13,5
tys. zł). Klubowi przyznano ostatecznie 90 tys. zł (65 tys. zł + 14 tys.
zł + 11 tys. zł). Pozostałą sumę rozdysponowano pomiędzy: Ochotniczą Straż Pożarną w Głownie (23
tys. zł), Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria” Głowno (dwa wnioski, dwie otrzymane dotacje po 1
tys. zł każda), Uczniowski Klub
Sportowy „Trójka” (6 tys. zł), Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”
(1 tys. zł) oraz BSC „Pro-Fart”
Głowno (6 tys. zł).
Odrzucono oferty: Głowieńskiego Towarzystwa Koszykówki Głowno, hufca ZHP im.
Kornela Makuszyńskiego, Stowarzyszenia „Senior”, Stowarzyszenia „Uśmiechnięta Jedynka”,
Klubu Karate Kyokushin Nintai,
Towarzystwa Koszykówki „Alles”
Głowno oraz Fundacji „Na rzecz
Oświaty i Wychowania”.

JAkuB leNART/ARcHIwuM wG

Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszył się
ogłaszany przez Urząd Miejski w Głownie konkurs
ofert na zadania z zakresu pożytku publicznego.
Organizacje i stowarzyszenia złożyły w sumie 40
ofert, opiewających na ponad 550 tys. zł.

Na dotacje z urzędu Miejskiego może liczyć Stal Głowno.

Przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
Sporo ofert, bo siedem, złożono
na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym. Miasto zamierzało
przeznaczyć na ten zakres 75 tys.
zł, ostatecznie przyznało dotacje
na kwotę 69 tys. zł.
Pieniądze przyznano: Stowarzyszeniu Klubu Abstynenckiego
„Krokus” (dwa wnioski, dotacje
na 30 tys. zł i 4 tys. zł), Głowieńskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz
Dzieci i Młodzieży „Zabrzeźnia” (19 tys. zł), Stowarzyszeniu
„Pomoc Rodzinie” (11 tys. zł)
oraz GTK Głowno (5 tys. zł).
Odrzucono
oferty:
ZHP
w Głownie oraz Stowarzyszenia
„Uśmiechnięta Jedynka”.

nauka, oświata,
edukacja,
wychowanie
Również siedem ofert przedstawiono na zadania z zakresu nauki,
edukacji, oświaty i wychowania.
Na ten zakres urząd przewidział
łącznie 15 tys. zł.
Pozytywnie rozpatrzono oferty: Stowarzyszenia na rzecz osób
z zaburzeniami psychicznymi
„Niezapominajka” (przyznana
dotacja w kwocie 4,5 tys. zł), Stowarzyszenia „Senior” (3,5 tys. zł),
Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” (2,2 tys. zł) oraz TK „Alles”
(4,8 tys. zł).
Ze względów formalnych odrzucono oferty: hufca ZHP, fundacji „Można inaczej” oraz Zabrzeźniańskiego Stowarzyszenia
św. Jana Bosko.

kultura i ochrona dóbr
Sześć ofert wpłynęło w konkursie na realizację zadań z zakresu
upowszechniania kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Miasto rozdysponowało kwotę 40 tys. zł.
Dotacje przyznano: Stowarzyszeniu „Senior” (dwa wnioski,
dwie dotacje – na 10 tys. zł i 6 tys.
zł). Ochotniczej Straży Pożarnej
w Głownie (23 tys. zł) oraz Stowarzyszeniu „Pomoc Rodzinie”
(1 tys. zł).
Warunków formalnych nie spełniły wnioski: Zabrzeźniańskiego
Stowarzyszenia św. Jana Bosko
oraz fundacji „Można inaczej”.
dla osób w wieku
emerytalnym
Na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku eme-

rytalnym wpłynęły dwie oferty,
Przewidywana pula łączna wynosiła 20 tys. zł. Dotacje, w kwocie
po 10 tys. zł, otrzymały: Oddział
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Głownie oraz Stowarzyszenie „Senior”.
Pozostałe zakresy
Na dwa pozostałe zakresy złożono po jednej ofercie. W zakresie
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotację w kwocie 2
tys. zł, czyli przewidywanej na ten
cel przez urząd, otrzymało Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”.
Z kolei na zadania dotyczące
ekologii i ochrony przyrody oraz
dziedzictwa przyrodniczego przewidywaną przez magistrat kwotę 5 tys. zł otrzymało tradycyjnie
Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt
„Arkadia”. 

w Jednym z zakreSów oGłoSzono „doGrywkę”
świetlice środowiskowe
Jak wspominaliśmy w tekście,
lub socjoterapeutyczne
na zadania z zakresu
dla dzieci i młodzieży,
z zakresu przeciwdziałania
zajmujące się terapią i poradami
uzależnieniom i patologiom
dla osób uzależnionych
społecznym miasto przyznało
i współuzależnionych, realizacją
mniej pieniędzy niż pierwotnie
programów profilaktycznoprzewidywało (69 tys. zł, przy
terapeutyczno-edukacyjnych
planowanych 75 tys. zł).
czy też organizujących wyjazdy,
w związku z niewykorzystaną
zajęcia terapeutyczne i imprezy
pulą 6 tys. zł, urząd ogłosił drugi
promujące życie bez uzależnień.
otwarty konkurs dla organizacji
O tym, czy ktoś pokusi się
pozarządowych na zadania
o złożenie oferty, przekonamy
z tego zakresu. zgłaszać mogą
się po 23 lutego. kl
się podmioty prowadzące
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Głowno | zespół Szkół licealno-Gimnazjalnych

Głowno | Miejski Ośrodek kultury

Lokomotywą
po wiedzę

Uczniowie oddali hołd ofiarom Holocaustu

Dzień ten został ustanowiony
rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2005 r. Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia
– dzień wyzwolenia zespołu obozów obozu Auschwitz – Birkenau
w 1945 r. Przed tym dniem, przypadającym w tym roku w sobotę,
uczniowie ZSLG zapalili znicze
pod znajdującymi się w placówce tablicami poświęconymi pamięci ofiar głowieńskiego getta

z lat 1940-1941 oraz siostry i matki pani Poli Hinenberg – naocznego świadka tragicznych wydarzeń.
Urodzona w 1925 r. w Zgierzu
Pola Hinenberg, która przetrwała
wojnę, przeżywszy m.in. niewolę w obozie w Auschwitz, zmarła
w 2014 r. W ostatnich latach życia
kilkakrotnie odwiedzała Głowno,
a podczas wizyt w ZSLG dzieliła się z nauczycielami i uczniami szkoły przeżyciami, ukazując
wolę walki o przetrwanie. Getto
w Głownie, które swoim zasięgiem
obejmowało tereny, na których dziś
znajduje się szkoła, było ostatnim
miejscem, gdzie pani Pola widziała
swoją matkę i siostrę.
Samorząd Uczniowski ZSLG,
którego opiekunem jest nauczycielka historii Magdalena Łysio,
co roku pamięta, by oddać hołd
ofiarom Holocaustu. oprac. ewr

zeSPół Szkół lIceAlNO-GIMNAzJAlNycH w GłOwNIe

Przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego Zespołu
Szkół LicealnoGimnazjalnych
w Głownie przypomnieli
szkolnej społeczności
o Międzynarodowym
Dniu Pamięci o Ofiarach
Holokaustu.

W hołdzie oficerom Holocaustu. Rada Samorządu uczniowskiego
zSlG uczciła Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu.

Głowno | Miejski Ośrodek kultury

MIeJSkI OśRODek kulTuRy w GłOwNIe

Nocne atrakcje
dla zespołu Gold

tancerki razem przygotowywały ozdobne talerzyki.

Jak co roku, od trzech lat,
w czasie ferii zimowych integruje
się w zespół taneczny Gold, działający przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Głownie. Członkinie
trzech najstarszych grup między
29 a 30 stycznia bawiły się razem
na Feryjnej Nocy Tanecznej.
Nocny biwak w murach MOK
pełen jest ciekawych aktywności.
Tancerki brały np. udział w warsztatach plastycznych pod okiem
Szymona
Adamczewskiego,
w czasie których przygotowywały
metodą transferu ozdobne szkla-

ne talerzyki z własnym imieniem
i zdjęciem.
W czasie gdy jedna grupa miała zajęcia plastyczne, kolejna doskonaliła choreografię pod okiem
swojej instruktorki Agnieszki
Waszkiewicz.
W czasie biwaku członkinie
Goldu miały okazję sprawdzić się
także w innych dziedzinach. Próbowały swoich sił w grze na fortepianie oraz w karaoke. Tancerki
wspólnie zjadły kolację. Po pobudce i śniadaniu uczestniczki biwaku udały się do domów.
kl

Uczniowie z Głowna
wezmą udział w wiosennej
edycji realizowanego
przez Łódzki Dom
Kultury projektu
ekologiczno-artystycznego
„Lokomotywą po wiedzę”.
Inauguracja odbyła się
25 stycznia.

Projekt koordynuje ŁDK, przy
współpracy z Akademią Sztuk
Pięknych, Instytutem Architektury i Urbanistyki Politechniki
Łódzkiej. Jest on dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a patronem honorowym jest marszałek województwa
łódzkiego Witold Stępień.
Głowno, które reprezentuje Miejski Ośrodek Kultury we
współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3, weźmie udział w akcji po
raz kolejny. W wiosennej edycji
„Lokomotywą...” znalazło się 21
miast i gmin z terenu województwa łódzkiego.
Projekt
zainaugurowano
w ŁDK 25 stycznia warsztatami z twórczynią Julitą Pierzchałą, w czasie których uczyła ona
wykonywania lalek z resztek tkanin i innych surowców wtórnych.
Z Głowna udział wzięło 20 osób
z klas IV-V ze Szkoły Podstawowej nr 3 – adresatów projektu. Tego samego dnia podpisano
umowę między Miejskim Ośrod-

kiem Kultury a ŁDK, która dotyczyła realizacji „Lokomotywą...”
na terenie Głowna.
co ich czeka
W Głownie projekt „Lokomotywą po wiedzę” realizowany będzie między 12 lutego a 14 maja.
Przewidziano sporo aktywności.
Co ważne, wszystkie będą darmowe, gdyż całość kosztów pokrywa
ŁDK.
Głównym celem projektu jest
stworzenie
ukierunkowanego
na ekologię spektaklu teatralnego „Zielona Rewolucja”. W tym
celu uczniowie wezmą udział
w serii warsztatów, dotyczących
m.in. przygotowywania scenografii, kostiumów, aranżacji wnętrz
– wszystko będzie wykonane
z wykorzystaniem materiałów
z odzysku. Nie zabraknie też
warsztatów aktorsko-teatralnych.
Wszystkie zajęcia będą poprzedzane prelekcjami o ekologii
(m.in. o recyklingu, oszczędzaniu
energii, dbaniu o środowisko naturalne, o zagrożeniach dla środowiska itp.).
Projektowi będzie towarzyszył
konkurs w czterech kategoriach:
na najbardziej ekologiczny kostium i scenografię, najlepsze wykonanie finalnego spektaklu oraz
najlepszą relację z realizacji projektu.
O działaniach w ramach projektu „Lokomotywą po wiedzę”
będziemy pisać na bieżąco na naszych łamach.
kl

Powiat zgierski | Powołano nowy organ

dokończenie ze str. 3
Wymienione osoby przez kolejne cztery lata, pełniąc swoje funkcje społecznie, mają we
współpracy z władzami powiatu
działać na rzecz integracji społecznej, opiniować działania samorządu dotyczące seniorów
i podejmować inicjatywy umacniające więzi międzypokoleniowe.
ReklAMA

otwarte konsultacje
Powiatowa Rada Seniorów
uznała za konieczne przeprowadzenie konsultacji społecznych
nad opracowywanym przez siebie planem pracy, by w marcu
br. przyjąć jego ostateczną wersję.
Chcąc jak najlepiej służyć środowisku ludzi starszych, rada
pragnie zapoznać się z ich opiniami i potrzebami, dlatego wszyst-

kich zainteresowanych zaprasza
na konsultacje. Odbędą się one
podczas posiedzenia 27 lutego
o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Zgierzu na ul. Sadowej 6a.
Przed terminem posiedzenia pisemne propozycje do planu można składać osobiście w siedzibie starostwa w pok. nr 311 lub
mailowo, wysyłając je na adres
j.galanciak@powiat.zgierz.pl.ewr

BIuRO PROMOcJI STAROSTwA POwIATOweGO w zGIeRzu

Zofia Ogórek w Powiatowej
Radzie Seniorów

Powiatowa Rada Seniorów Powołana. Na zdjęciu członkowie rady, w tym zofia Ogórek z Głowna
(druga od prawej w pierwszym rzędzie) z przedstawicielami władz powiatu, w tym starostą Bogdanem Jarotą
(pośrodku) i wojciechem Brzeskim z zarządu (po prawej).
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Głowno | Seniorzy oświaty przywitali Nowy Rok

Oni nie będą się nudzić

9

Na przełom maja
i czerwca planowana
jest wyprawa
na Suwalszczyznę
z wypadem na litwę.
latem zorganizowane
zostaną wyjazdy
do włoch
i nad polskie morze.
Pewne jest więc, że emeryci i renciści z Głowna i okolic, jeżeli tylko
zechcą, nudzić się nie będą.
Oddziałowa Sekcja Emerytów
i Rencistów ZNP w Głownie liczy 165 członków, natomiast do
Stowarzyszenia „Senior” należy
140 osób. Członkami „Seniora”
są w dużej mierze emerytowani
oświatowcy, ale jest ono otwarte
na przedstawicieli wszelkich środowisk i różnych zawodów, do
wszystkich seniorów z Głowna
kieruje też swoją ofertę.
ewr

Spotkanie noworoczne. Na pierwszym planie członkinie chóru Słoneczny krąg z dyrygentem Mirosławem
chaberskim.

ZNP Zofii Ogórek, będącej zarazem prezesem Stowarzyszenia
„Senior”, styczniowe spotkanie
było okazją do poinformowania
członków o propozycjach spędzania czasu wolnego na rok 2018. Są
to wspólne propozycje różnych
form aktywności, przygotowane
przez „Seniora” oraz Zarząd Oddziału ZNP w Głownie. Na niektóre warsztaty i inicjatywy (np.
piknik międzypokoleniowy nad
zalewem) stowarzyszeniu udało się pozyskać dotacje z budżetu

miasta, na inne ubiega się o środki
z budżetu powiatu czy budżetu województwa. Dzięki temu
wsparciu, koszty uczestnictwa seniorów w dotowanych wydarzeniach są minimalizowane.
Zainteresowanie
wszelkimi
propozycjami spędzania wolnego
czasu jest w lokalnym środowisku
tak duże, że Zofia Ogórek już 5 lutego miała komplety chętnych na
prawie wszystkie planowane wyjazdy, a na sierpniowe wczasy nad
morzem (w Łazach) chce poje-

chać ponad 80 osób, podczas gdy
miejsc zarezerwowanych w wybranym ośrodku, w preferencyjnej
cenie dla grupy, jest 50-kilka. Zofia Ogórek powiedziała, że będzie
starała się jeszcze wynegocjować
z właścicielem ośrodka dodatkowe miejsca.
W czym będą mogli uczestniczyć głowieńscy seniorzy w tym
roku? Na luty zaplanowano wyjazd do Filharmonii Łódzkiej na
transmisję opery „Cyganeria”
z Metropolitan Opera w Nowym

zOFIA OGóRek, ODDzIAłOwA SekcJA eMeRyTów I ReNcISTów zNP w GłOwNIe

Tradycyjnie odbyło się ono
w gościnnych murach Zespołu
Szkół Nr 1 im. prof. R.A. Cebertowicza. Dla seniorów środowiska
oświatowego z Głowna i okolic
spotkanie to zawsze jest okazją do
podtrzymania koleżeńskich relacji, złożenia sobie serdecznych życzeń, a także do snucia planów na
rozpoczynający się rok. Z życzeniami przybywają do nich przedstawiciele władz samorządowych,
księża z głowieńskich parafii oraz
przyjaciele. W tym roku stawili
się m.in. burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek, starosta zgierski
Bogdan Jarota i Wojciech Brzeski z zarządu powiatu – wszyscy wykonywali kiedyś zawód
nauczyciela. O oprawę muzyczną sympatycznej uroczystości zadbał niezawodny chór Słoneczny
Krąg pod kierunkiem Mirosława
Chaberskiego. Zabrzmiały kolędy
i pastorałki. Dla przewodniczącej Sekcji Emerytów i rencistów

zOFIA OGóRek, ODDzIAłOwA SekcJA eMeRyTów I ReNcISTów zNP w GłOwNIe

Około osiemdziesięciu
osób 24 stycznia wzięło
udział w spotkaniu
noworocznym,
zorganizowanym przez
Zarząd Oddziałowej
Sekcji Emerytów
i Rencistów Związku
Nauczycielstwa
Polskiego w Głownie.

Jorku, na marzec – wycieczkę na
trasie Żyrardów – Radziejowice – Podkowa Leśna – Otrębusy,
zakończoną koncertem Mazowsza. Również w marcu seniorzy
będą zażywać rekreacji na basenie (zaplanowano 4 wyjazdy),
w kwietniu pojadą na koncert
„Step by step” do Teatru Muzycznego w Łodzi oraz na wycieczkę
w Tarnowskie Góry.
Na przełom maja i czerwca planowana jest wyprawa na Suwalszczyznę z wypadem na Litwę. Najprawdopodobniej na początku
wakacji odbędzie się wspomniany piknik międzypokoleniowy
nad Mrożyczką, latem zorganizowane zostaną wyjazdy do Włoch
i nad polskie morze, we wrześniu
wycieczka do Lichenia, w październiku – do Kozienic i Czarnolasu, a także wyjazd do Teatru
Muzycznego i wycieczka integracyjna „Seniora” z dziećmi ze Stowarzyszenia „Zabrzeźnia”. W sumie, w drugiej połowie roku odbyć
się mają jeszcze dwa wyjazdy do
teatrów i jeden do kina. W marcu,
maju i grudniu przewidziano organizację warsztatów plastycznych.
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Spotkanie noworoczne. występ chóru Słoneczny krąg.

Niesułków | wieczór kolęd w Domu kultury

Jeszcze w świątecznym nastroju

DOMu kulTuRy w NIeSułkOwIe

Choć luty już za pasem,
to 28 stycznia w Domu
Kultury w Niesułkowie
można było jeszcze na
chwilę poczuć atmosferę
Bożego Narodzenia.
Zapełniona do ostatniego miejsca widownia obejrzała i posłuchała pięknych świątecznych
utworów na tradycyjnym Wieczorze Kolęd.
Śpiewano zarówno kolędy znane wszystkim, jak i dużo mniej popularne. Jako pierwsze na scenie

Ługowiankom akompaniowali Andrzej Janeczko i Agnieszka Palczewska.

pojawiły się gospodynie wieczoru, czyli zespół „Lipkowianka”,
wraz z kapelą, które zaśpiewały
„Wśród nocnej ciszy”.
Wszyscy występujący wykonywali po kilka utworów. Na scenie
usłyszeć można było „Dziecięcy
Zespół Muzyczny” oraz „Rozśpiewaną Ferajnę” z Domu Kultury
w Niesułkowie, a także „Brzezinianki”, „Ługowianki” (akompaniował im Andrzej Janeczko oraz
prowadząca także „Dziecięcy Zespół Muzyczny” i „Rozśpiewaną
Ferajnę” Agnieszka Palczewska)
i „Byszewian”. W Niesułkowie

wystąpiły dwa chóry: „Echo” ze
Strykowa pod kierunkiem prowadzącego całą imprezę Marka Nowickiego oraz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Lipce pod
dyrekcją Janusza Kubickiego.
Jedynym solistą wieczoru był
Beniamin Eliaszuk, który zaprezentował przygotowane specjalnie
na tę okazję aranżacje „Przybieżeli do Betlejem” oraz „Wśród nocnej ciszy”.
Na finał wszyscy wykonawcy
zaśpiewali razem „Bóg się rodzi”.
Po części artystycznej na wszystkich czekał poczęstunek.
kl

Gmina Głowno | Ośrodek upowszechniania kultury
Od początku ferii zimowych
codziennie na zajęciach prowadzonych w Ośrodku Upowszechniania Kultury i Bibliotece
w Bronisławowie spotyka się po
kilkanaścioro dzieci. Zawsze mają
coś ciekawego do zrobienia.
My byliśmy w Bronisławowie 2 lutego. Na miejscu zastaliśmy dwanaścioro dzieci, które
po głośnym czytaniu wybranych

książek zajmowały się tym, na
co akurat miały ochotę. Grupka
dziewcząt, od najmłodszej w tym
gronie przedszkolaczki Rozalki,
do trzecioklasistek ze szkoły podstawowej, lepiła figurki z plasteliny. Inne osoby grały w planszówki, jeszcze inne rysowały (w tym
np. 5-letni Patryk), a kilka najstarszych dziewcząt ćwiczyło śpiew
i taniec w ramach przygotowania

Dmosin | Gminna Biblioteka Publiczna

Wyjazd do Teatru Nowego
Gminna Biblioteka Publiczna
w Dmosinie do 15 lutego przyjmuje zapisy na wycieczkę na
spektakl „Wszystko o kobietach”
do Teatru Nowego do Łodzi.

Przedstawienie odbędzie się 15
marca, o godzinie 19.15.
Koszt wyjazdu to ok. 40 zł. Zainteresowani powinni zgłosić się
do siedziby GBP.
kl

do feryjnego przeglądu talentów.
Uczestnicy zajęć organizowanych
w Bronisławowie przyjeżdżają
z różnych części gminy Głowno,
a także z miasta. To przede wszystkim uczniowie szkół w Popowie
Głowieńskim, Lubiankowie (np.
Weronika z klasy II, ćwicząca breakdance) oraz SP nr 3 w Głownie
(np. Zuzia i Amelka z klasy III).
Większość dzieci zna się bądź ze
szkoły, bądź z ubiegłorocznych
zajęć feryjnych lub wakacyjnych
w Bronisławowie.
W tym tygodniu, na ostatnie dwa dni ferii zimowych, zaplanowano przedstawienie „Kot
w butach” i warsztaty teatralne (na
czwartek) oraz robienie walentynek i pieczenie pizzy (w piątek).
Zajęcia odbywają się od godz.
11.00 do 15.00, a dowóz dzieci na
miejsce zapewniają rodzice. ewr

elżBIeTA wOlDAN-ROMANOwIcz

Ferie w Bronisławowie

Ferie w Bronisławowie. Na zdjęciu – uczestnicy zajęć 2 lutego.
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zHP Głowno | Aktywny wypoczynek na harcerskim zimowisku

Poznali historię, szkolili się
i zwiedzali

W zakopanem. uczestnicy harcerskiego zimowiska zaraz ruszą w trasę, by realizować zadania i poznawać
historię harcerstwa.

wieczór pląsów. We wtorek zwiedzano zamek w Niedzicy, zbudowany na wapiennym wzniesieniu
(556 m. n.p.m.), około 80 metrów
nad poziomem Dunajca. Był węgierską strażnicą i warownią na
granicy Polski. Uczestnicy wyprawy dowiedzieli się też, gdzie
znajdowała się Pustelnia dh Olgi
Małkowskiej. Po zwiedzaniu dru-

Spotkanie z historią harcerstwa. uczestnicy zimowiska przed cisowym Dworkiem w Sromowcach wyżnych.

Wola Cyrusowa Kolonia | Pożar domku letniskowego

Strażacy uratowali z pożaru kota
Strażacy wielokrotnie
udowadniali, że są ludźmi,
którzy starają się pomóc za
wszelką cenę. Kiedy jest
taka potrzeba, pomagają
nawet zwierzętom. Kolejny
przykład dali 1 lutego.
Dzięki szybkiej pomocy strażaków udało się bowiem uratoReklAMA

żyna podzieliła się na dwie grupy,
najdzielniejsi zdobyli szczyt 777
m. n.p.m., zaliczając wędrówkę
z mapą i busolą.
Kolejny dzień był poświęcony postaci Andrzeja Małkowskiego, jednego z twórców polskiego
skautingu, instruktora harcerskiego i działacza niepodległościowego, męża Olgi Małkowskiej.

wać kota, który ucierpiał wskutek pożaru w domku letniskowym
w Woli Cyrusowej Kolonii.
Do zdarzenia doszło około godziny 15.45. Na miejscu stwierdzono, że zapalił się opał leżący
blisko pieca typu koza. Ze względu na to, że budynek był zamknięty, a na działce nie przebywali
właściciele, strażacy ugasili ogień
podając prąd wody przez okno,

które musieli do tego celu wybić.
Gdy już opanowali sytuację, weszli do środka, by upewnić się, że
nie ma żadnych osób poszkodowanych. Nie stwierdzili żadnych
przebywających w budynku ludzi.
W jednym z pomieszczeń znaleźli za to kota, który nie wykazywał
funkcji życiowych.
Strażacy wynieśli go ostrożnie w bezpieczne miejsce i przez

maseczkę do tlenoterapii zaaplikowali mu stuprocentowy tlen.
Wkrótce nietypowy poszkodowany zaczął oddychać. Po kilkunastu
minutach łasił się już do strażaków. Zwierzak został przekazany
przybyłej na miejsce właścicielce, z zaleceniem, by zabrała go na
konsultację medyczną do weterynarza.
W tej udanej, acz nietypowej
akcji w Woli Cyrusowej Kolonii,
wzięły udział dwa zastępy z JRG
PSP w Brzezinach oraz po jednym z OSP Dmosin, OSP Lubowidza i OSP Wola Cyrusowa. kl

Podczas wędrówki po górach
uczestnicy zimowiska dowiedzieli się, jak dawniej wyglądało szkolenie harcerzy w górach, obozy i
ćwiczenia z terenoznawstwa.
Po południu zaliczano stopnie i sprawności, losowo podzielono drużynę na pięć nowych zastępów, każdemu przydzielono po
20 zadań, a całe przedsięwzięcie
nazwano „Super 100”. Harcerze
i zuchy poznawali historię, technikę, uczyli się piosenek i prowadzili zabawy w terenie.
– Cała Watra (nazwa pensjonatu – dop.red.) śpiewała, tańczyła, bandażowała, wiązała węzły
i odpowiadała na pytania. Kolacja
z olbrzymią jajecznicą tylko na
trochę przerwała zajęcia... – relacjonuje Iwona Waśkiewicz.
W środę uczestnicy zimowiska wyjechali do Zakopanego. Na
miejscu zastępy otrzymały mapy
oraz wytyczne, dokąd muszą się
udać i co odwiedzić, by wypełnienie zadania potwierdzić pieczątką lub podpisem. Po sanktuarium
MB Fatimskiej oprowadził gości
kapelan ZHP ks.Wojciech Jurkowski. Na cmentarzu na Pękso-

OSP DMOSIN/www.kPPSPBRzezINy.Pl

Każdy nowy dzień wprowadzał
też jakąś ważną postać dla roku
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 100-lecia harcerstwa, a także
nową piosenkę dnia. W poniedziałek, po apelu i odprawie kursu
zastępowych, harcerze wyruszyli śladami druhny Olgi Małkowskiej, jednej z założycielek harcerstwa we Lwowie w 1911 roku.
Zadanie nie było proste, bo
na trasie należało posługiwać się
mapą i busolą, co dla nowych
osób w harcerskich szeregach stanowiło poważne wyzwanie. Wędrówka wiodła z Niedzicy do Sromowców Wyżnych, gdzie odbyło
się spotkanie z historią harcerstwa
w Cisowym Dworku, który własnymi rękami zbudowały instruktorki i który działał do II wojny
światowej. Kursanci odbyli swoje zajęcia, a na koniec dla wszystkich zorganizowano kominek i

HuFIec zHP w GłOwNIe

W niedzielę, 28 stycznia, harcerski wyjazd w góry rozpoczął
się obchodami 115. rocznicy urodzin bohatera chorągwi łódzkiej
Aleksandra Kamińskiego, pod
pomnikiem którego w Łodzi złożono bukiet kwiatów.
Komendę zimowiska tworzyli:
hm. Iwona Waśkiewicz, hm. Albert Waśkiewicz, pwd. Piotr Karwacki (komendant hufca), pwd.
Agnieszka Woreta i Ilona Retych. Program pt. „Rzeczypospolita Podhalańska” podążał dwoma
torami – turystyczno-krajoznawczym oraz szkoleniowym.
Podążając za patriotycznym
scenariuszem, uczestnicy wyjazdu wcielili się w role bojowników
o niepodległość Polski sprzed stu
lat, co w sposób zgodny z duchem
epoki tak relacjonuje Iwona Waśkiewicz: „Hufiec Głowno wyruszył do Galicji, aby u boku komendanta odzyskać Niepodległą,
Po drodze harcerze zabrali trochę
skarbu z kopalni soli w Wieliczce
austrowęgierskim zaborcom. Spotkali się potajemnie z Marszałkiem, aby wspólnie podjąć plan.
W kaplicy św. Kingi złożyli przysięgę. Swe gniazdo założyli u podnóża zamku w Nidzicy, w Watrze.
Podjęci, jak na dwór przystało,
jadłem wyśmienitym, zasiedli do
ognia, by wysłuchać gawędy komendanta”
Tego wieczora miało też miejsce dalsze świętowanie 115. urodzin „Kamyka” (Aleksandra Kamińskiego), które przyjęło formę
turnieju wiedzy o jego życiu.
Każdego dnia zimowiska
uczestnicy wypełniali różne zadania, a część harcerzy realizowała program kursu na zastępowych.

HuFIec zHP w GłOwNIe

Blisko 40 zuchów oraz harcerzy hufca ZHP
Głowno w czasie ferii zimowych przez tydzień
wypoczywało na zimowisku w Niedzicy. Atrakcji
nie brakowało, a każdy dzień stawiał przed
młodzieżą nowe wyzwania.

wym Brzysku, na mogile patrona
głowieńskiego hufca Kornela Makuszyńskiego harcerze przyczepili
plakietkę, złożyli kwiaty i zapalili
znicz. Zwiedzili też willę Kolibę,
Muzeum Tatrzańskie i Muzeum
Kornela Makuszyńskiego.
Po powrocie do Niedzicy hufiec stanął do Wielkiej Harcerskiej Mapy Niepodległej – gry
planszowej, rozgrywanej na planszy po wymiarach 6x6 m, na której zaznaczone są miasta związane
z najważniejszymi wydarzeniami
dla Polski i harcerstwa na przestrzeni 100 lat.
Następnego dnia uczestnicy zimowiska wybrali się do słowackiego Popradu, gdzie obejrzeli
starówkę, podziwiali pokaz laserowy i spędzili 5 godzin w ogromnym aquaparku. Dzień zakończyło wspomnienie twórcy skautingu,
gen. Roberta Baden Powella.
W piątek przed kursantami
postawiono specjalne zadanie
– wyprawę po największy skarb
harcerza, czyli harcerski krzyż.
Zastępowi wyruszyli na szlak wg
wskazówek komendanta, a śnieg
zasypywał ich ślady. W trudnych
warunkach atmosferycznych nie
lada wyzwaniem okazało się rozpalanie ogniska. Na górze Żor
(882 m.n.p.m.), do złożenia przyrzeczenia harcerskiego przystąpili
druhowie z drużyny Czarne Stopy: dh Jakub Koneczny, dh Igor
Grzegorczyk, dh Wiktor Pieczara
i dh Filip Skowron.
Po zejściu, na wszystkich czekało ognisko z kiełbaskami oraz
tort z okazji urodzin komendanta
hufca Piotra Karwackiego. Podsumowaniem tego pełnego emocji
dnia było przedstawienie postaci
z „Kamieni na szaniec”: Alka,
Zośki i Rudego.
– Podczas zimowiska przeszliśmy ponad 50 km, nauczyliśmy
się 20 piosenek i pląsów, zdobyliśmy 80 sprawności zuchowych
i harcerskich, 4 harcerzy złożyło
przyrzeczenie harcerskie, 10 osób
zdobyło nowy stopień harcerski,
11 ukończyło kurs zastępowych,
a 3 kurs przybocznych – podsumowuje druhna Iwona.
Prowadzone od początku feryjnego tygodnia współzawodnictwo między zastępami wygrał
zastęp Sokoły zastępowego Alberta Waśkiewicza, II miejsce zajęły Żywioły z zastępową Julią
Wiką, a miejsce III Wnuczki Piłsudskiego z zastępową Katarzyną
Malką.
oprac. ewr

Strażacy podali kotu stuprocentowy tlen.
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Gmina Bielawy | Rozwiązywanie problemów alkoholowych

Picie i bicie nie pozostaje
w czterech ścianach
Rada Gminy Bielawy na sesji 17 stycznia uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

W 2017 r. na terenie gm. Bielawy
funkcjonowało 15 takich miejsc.
Od lat obserwowana jest tendencja do zamykania małych sklepów
bądź rezygnacji z wykupu drogiej
koncesji, a rynek przejmują sklepy sieciowe, często oferujące promocyjne ceny, a także stacje benzynowe.

elŻbieta woldan
-romanowicz
ela.woldan@lowiczanin.info

Zasadniczo nie różni się od
programu realizowanego w roku
2017, ale tym, co zwraca uwagę,
są dane ujęte w części diagnostycznej dokumentu, mówiące
o skali problemów związanych
z nadużywaniem alkoholu. Z informacji Komendy Powiatowej
Policji w Łowiczu wynika, że
w minionym roku na terenie gminy Bielawy odnotowano aż 102
interwencje domowe, w których
sprawcy awantur znajdowali się
pod wpływem alkoholu.
Dla porównania, dane z policji za rok 2016 mówią o 11 takich przypadkach, a za rok 2015
– o 14. W 2017 r. do wytrzeźwienia zatrzymano 19 sprawców
awantur, podczas gdy rok wcześniej 3, a w 2015 r. – 5.
Niższa była natomiast liczna założonych tzw. Niebieskich
Kart (dokumentów zakładanych
w przypadkach stwierdzenia
przemocy w rodzinie) – w 2017
r. założono ich 2, w 2016 – 4,
a w 2015 – 9. Statystyka za rok
ubiegły inaczej jednak wygląda
w świetle najnowszych danych za
styczeń br., z których wynika, że
tylko w tym miesiącu na terenie
gminy założono 4 nowe Niebieskie Karty.
O znacznym wzroście policyjnych interwencji domowych,
gdzie sprawcy byli pod wpływem alkoholu, 2 lutego rozmawialiśmy z kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Teresą Kociak, dla której również
informacje te były zaskakujące.
Kierownik Kociak jest członkinią Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i z tej perspektywy obserwuje
wzrost liczby osób, a co za tym
idzie także i rodzin, borykających
się z problemem uzależnienia
od alkoholu. Nie jest to jednak
wzrost lawinowy, na jaki wskazywałyby przytoczone liczby.
Na pewno większa ilość interwencji domowych idzie w parze
ze wzrostem w społeczeństwie
świadomości, że można i trzeba zwracać się po pomoc oraz
z wiedzą, jak tę pomoc uzyskać.
Awantury wszczynane przez pijane osoby zdecydowanie rzadziej pozostają dramatami rozgrywającymi się za zamkniętymi
drzwiami, o których nikt się nie
dowiaduje. Wszelkie materiały
informacyjne, jakie gminna komisja otrzymuje z Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykłada
do wzięcia m.in. w urzędzie, bardzo szybko „rozchodzą się”, co
świadczy o dużym zainteresowaniu tematem.
Ze statystyk dotyczących działalności GKRPA w Bielawach
wynika, że w roku 2017 wpłynęło 12 wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób, co do
których istnieje podejrzenie nadużywania alkoholu, w wyniku
podjętych działań do sądu skie-

w minionym
roku leczenie
odwykowe podjęło
18 mieszkańców
gminy (byli to sami
mężczyźni) oraz
7 współuzależnionych
kobiet.

rowano wniosek o zobowiązanie
do podjęcia leczenia jednej osoby.
Poza tym, z informacji Poradni
Leczenia Uzależnień w Łowiczu
i Głownie wynika, że w minionym roku leczenie odwykowe
podjęło 18 mieszkańców gminy
(sami mężczyźni) oraz 7 współuzależnionych kobiet. Różnice
między danymi komisji i poradni wynikają z tego, że nie każdy
przypadek uzależnienia kierowany jest na komisję. Część osób podejmuje leczenie samodzielnie, za
namową rodziny lub przyjaciół.
Ważny element gminnego systemu wsparcia dla osób szukających pomocy w różnych życiowych kryzysach, w tym także
w
przypadku
uzależnienia
i współuzależnienia od alkoholu,
stanowi działalność punktu konsultacyjnego pomocy psychologicznej, czynnego przez 3 godziny
w miesiącu w każdej szkole oraz
3 godziny w urzędzie. Szczegółowy harmonogram dyżurów psychologa w każdym z tych miejsc
na każdy kolejny miesiąc dostępny jest w GOPS, gdzie też można telefonicznie umawiać się na
konsultację. W ciągu całego 2017
r. mieszkańcom gminy udzielono

większa ilość
interwencji
domowych idzie
w parze ze wzrostem
w społeczeństwie
świadomości,
że można i trzeba
zwracać się po pomoc
oraz z wiedzą, jak tę
pomoc uzyskać.

ogółem 187 nieodpłatnych konsultacji psychologicznych.
Jeśli chodzi o uchwalony 17
stycznia Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, to na
jego realizację zaplanowano 65
tys. zł – są to pieniądze pochodzące z tzw. kapsolwego, uiszczanego
przez punkty sprzedaży alkoholu.
ReklAMA

Środki pozyskiwane z kapslowego wydawane są na działania profilaktyczne (spotkania
z ekspertami, biegi trzeźwościowe i inne imprezy, a także turnieje profilaktyczne z nagrodami dla
uczestników. Z kapslowego finansowana jest praca członków GKRPA (w kwocie 80 zł/os. za każde
posiedzenie robocze lub kontrolę punktu sprzedaży alkoholu),
jak również szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, pedagogów
szkolnych i innych osób zaangażowanych w prowadzenie działań
profilaktycznych. W roku 2018
doroczny Gminny Turniej Profilaktyki odbędzie się w październiku.
ewr
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Jamno | Blisko tragedii

Matka nie zlekceważyła
objawów zaczadzenia
1,5-roczna dziewczynka trafiła do szpitala wraz ze swoją
mamą, 31 stycznia zatruli się poważnie tlenkiem węgla.
Uratowało ich to, że mama zachowała czujność i nie
zbagatelizowała objawów, które mogła wziąć za zmęczenie.
Dyżurny Komendy PSP w Łowiczu odebrał o 20.50 zgłoszenie
od kobiety, która poinformowała
go, że w czasie kąpieli jej córka
zaczęła się dziwnie zachowywać:
ciężko oddychała, miała otwarte
oczy, ale nie można było nawiązać
z nią kontaktu. Z rozmowy dyżurny dowiedział się, że w łazience
znajduje się podgrzewacz wody
zasilany z butli na propan-butan,
dlatego kazał domownikom otworzyć okna w domu i jak najszybciej go opuścić.
Rzecznik prasowy łowickiej
straży Arkadiusz Makowski powiedział nam, że kobieta zastosowała się do polecenia. Kilka minut
później pod domem zjawiły się
dwa zastępy zawodowych strażaków. Podejrzenia dyżurnego okazały się słuszne, u dziewczynki
stwierdzono w wydychanym powietrzu wysoki poziom hemoglobiny – ok. 30%, u matki, która
skarżyła się na ból głowy – 11%.
Udzielono im pierwszej pomocy
przedmedycznej, m.in. przez podanie tlenu. Po przybyciu na miejsce pogotowia przetransportowano je do szpitala. Mniej poważne
objawy zatrucia miał także mężczyzna przebywający w domu
– zadeklarował on, że samodzielnie stawi się na badaniach.
Strażacy sprawdzili pomieszczenia domu pod kątem obecności w nich tlenku węgla, okazało
się, że najwyższe, mimo wietrzenia, jest w łazience – wynosiło
ono 140 jednostek. – Niewątpliwie przy zamkniętych drzwiach,
w czasie kąpieli, stężenie przekraczało 200 jednostek – i mogło stanowić zagrożenie. Objawy u dziecka nie dziwią mnie,
na mniejszy organizm stężony tlenek węgla działa szybciej – powiedział nam Makowski.

Strażacy zalecili sprawdzenie
czy w łazience prawidłowo działa wentylacja oraz sieć zasilająca
podgrzewacz, jak i samo urządzenie. Makowski w rozmowie nami
powiedział, że bardzo możliwe
jest, iż przyczyną powstania dużego stężenia tlenku węgla w powietrzu była źle działająca wentylacja
w łazience, w której funkcjonuje
gazowy podgrzewacz wody. Ze
względu na brak wymiany powietrza mogło nie dochodzić w nim
do pełnego spalania gazu.
Dodał też, że czujka tlenku węgla zainstalowana np. w łazience
zaalarmowałaby o jego obecności
domowników. – Jeszcze raz podkreślę, że czujka tlenku kosztuje
około 100 zł. To wydatek, który
może uratować życie nam i naszym bliskim. Powinna ona być
standardowym
wyposażeniem
domu – powiedział nam.

Bardzo możliwe jest,
iż przyczyną powstania
dużego stężenia
tlenku węgla
w powietrzu była źle
działająca wentylacja
w łazience, w której
funkcjonuje gazowy
podgrzewacz wody.
W styczniu strażacy interweniowali dwukrotnie w: Kocierzewie
i Gągolinie Południowym, gdzie,
jak się okazywało, w domach
stwierdzali obecność tlenku węgla
i zatrucie mieszkańców. Na szczęście w każdym z tych przypadków
nikt nie stracił życia.
tb
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Aktualności
Igrzyskowo

Jak przed każdymi igrzyskami
olimpijskimi, tak i teraz, przed zimowymi w Korei Południowej,
sporo szumu w mediach, nie tylko
sportowych. Nasz łowicki wkład
będzie niezwykle istotny podczas
piątkowego uroczystego otwarcia, bowiem chorążym polskiej
reprezentacji mianowano chlubę
i dumę łowickiej straży państwowej, mistrza olimpijskiego sprzed
czterech lat, mieszkańca Domaniewic Zbigniewa Bródkę.
Panu Zbyszkowi wszyscy życzymy jak najlepiej, ale prawdzie
trzeba spojrzeć w oczy i stwierdzić, że szanse na obronę tytułu są praktycznie niemal równe zeru. O powtórce z wyścigu
drużynowego (w Soczi był medal
brązowy) w ogóle nie ma mowy,
bo nasza drużyna tym razem nie
zakwalifikowała się na igrzyska.
Młodsi koledzy naszego dzielnego strażaka odgrażają się wprawdzie, że powalczą, ale jakikolwiek
medal w panczenach tym razem byłby mega niespodzianką.
Może przypadkiem trafi się coś
w short tacku, który bywa sporą
loterią. Ale jak to na loterii – trzeba czasem mieć więcej szczęścia
niż… nie rozumu, ale umiejętności. Nie wierzę też w medal Justyny Kowalczyk, choć nasza multimedalistka twierdzi, że skóry
tanio nie sprzeda i – jak to mawiają wszyscy sportowcy – da
z siebie wszystko. Tyle, że na takiej imprezie, jak olimpijskie
igrzyska wszyscy dają z siebie
„wszystko”, a decyduje przede
wszystkim aktualna forma
i odrobina szczęścia.
ReklAMA

To szczęście najbardziej będzie potrzebne skoczkom, którzy
bez wątpienia są w najściślejszej
światowej czołówce, a lider drużyny, Kamil Stoch marzy o tym, by
powtórzyć wyczyn z Soczi i dokonać tego, co było dziełem Szwajcara Simona Ammana (cztery złote medale, po dwa na kolejnych
igrzyskach, w Salt Lake City, czego byłem osobistym świadkiem
i komentatorem w TVP oraz
w Vancouver). A że w skokach
bywa różnie, to było widać na
ostatnich konkursach, w Zakopanem (gdzie jeden konkurs zupełnie nie wyszedł Stochowi)
i w ostatnią niedzielę w Willingen,
gdzie z kolei „plamę” dał najgroźniejszy zdawało by się rywal Stocha, Niemiec Freitag. Ale są jeszcze
inni, przede wszystkim znakomici
Norwegowie. Już w tę sobotę, do
obiadu, będzie można emocjonować się rywalizacją skoczków na
mniejszej, a w następną sobotę na
większej skoczni. Potem pozostaną
jeszcze zawody drużynowe, gdzie
po raz pierwszy w historii Polacy
będą mieli realne szanse na podium. Tak mocnej drużyny, jak od
roku, nie mieliśmy bowiem jeszcze
nigdy w historii. Nic dziwnego, że
w miniony poniedziałek skoczków
pożegnał sam pan Premier, bo to
zawsze przyjemnie i korzystnie
wizerunkowo pokazać się w towarzystwie dobrych sportowców. Jak
zdobędą medale, za trzy tygodnie
będzie powtórka śniadania u Premiera. A pewnie i u Prezydenta.
Korea Południowa, dla nas kraj
niezwykle egzotyczny i odległy, organizuje igrzyska olimpijskie już

po raz drugi. Pierwsze były letnie
w Seulu w 1988 roku. Dla mnie
pamiętne, bowiem moje pierwsze
w roli komentatora. Potem jeszcze
dziewięć, po pięć letnich i zimowych. Na tamtych w Seulu wszyscy przeżywali chwile niepewności, bowiem gospodarze bardzo
obawiali się jakichś prowokacji ze
strony swych rodaków z Północy, dowodzonych wówczas przez
Kim Ir Sena, dziadka obecnego
wodza Kim Dzong Una. Niebezpiecznego młodzieńca (niespełna
34 lata) grożącego światu wojną
atomową. W przeciwieństwie do
igrzysk w Seulu, kiedy to Korea
Północna zbojkotowała igrzyska,
tym razem, wbrew niezwykle napiętej sytuacji, jakoś Koreańczycy
z Południa i Północy potrafili się
dogadać i wystawić mają wspólną
reprezentację. Może coś w chorym
umyśle wodza z Północy zaczyna się zmieniać. Facet jest u siebie tyranem, jakich nie zna świat
współczesny, ale być może zdaje sobie sprawę z tego, że z Amerykanami zadzierać nie warto, bo
można samemu polec na tym placu boju. A ma przecież życie pełne
przepychu, dobrego jadła i seksu
z najpiękniejszymi rodaczkami.
Bo narodem to on akurat chyba
mało się przejmuje. Sport bywał
już w najnowszej historii środkiem do porozumienia zwaśnionych krajów, a słynna stała się na
początku lat siedemdziesiątych
dyplomacja pingpongowa, kiedy
to normalizacja stosunków USA
z Chinami rozpoczęła się od zaproszenia amerykańskich pingpongistów do Chin. 

Łowicz | Robak w batonie Milky way

Cukierek z „niespodzianką”
Po tym, jak opublikowaliśmy na naszym portalu
internetowym Lowiczanin.info tekst o tym, że w cukierkach
Milky Way, kupionych na wagę w Biedronce
przy ul. Łęczyckiej w Łowiczu, pan Piotr znalazł robaka,
w internecie zawrzało. Mars Polska zapewnia, że dołoży
starań, by niezwłocznie wyjaśnić sytuację.
– Pojechałem kupić dziecku
słodycze, otwieram, a tu takie coś
– opowiada nam pan Piotr spod
Łowicza. Dodaje, że to nie pierwszy raz, kiedy natknął się na nieświeże produkty w supermarkecie Biedronka. Poprzednio była to
pleśń na mrożonkach. Reklamacji
nie zgłaszał, bo uznał, że zapłacona kwota 4 zł jest zbyt drobna. Reklamówkę z cukierkami wyrzucił
do najbliższego kosza, ale niesmak pozostał. – Sam prowadzę
działalność gospodarczą z małą
gastronomią i nigdy bym do czegoś takiego nie dopuścił – dodaje.
Pan Piotr postanowił opublikować na swoim Facebooku post,
w którym napisał: „To już kolejny produkt, który kupuję w tym
sklepie w ciągu miesiąca z niespodzianką. Jak nie pleśń, to robale.
(...) Czy tylko ja mam takie szczęście?”. Na komentarze nie czekał
długo. Szybko okazało się, że inni
internauci też natknęli się na produkty z „lokatorami”.
Producent reaguje
Także na naszym Facebooku,
pod postem o tym zdarzeniu, rozgorzała dyskusja. Niektórzy internauci żartowali, że robak w batoniku, to dodatkowe „białko”. Byli też
tacy, którzy przytaczali podobne
sytuacje z własnego doświadczenia. Pani Anna podzieliła się komentarzem, w którym napisała, że
robaka znalazła w kupionej przez
męża Mieszance Wedlowskiej.

czyTelNIk

KRÓtKo I NA tEmAt | FelIeTON NIezAleżNy
kRzySzTOF MIklAS

oto dowód.

W końcu w dyskusji głos zabrała firma Mars Polska, która
opublikowała oświadczenie o treści: „Bardzo zaniepokoił nas powyższy post dotyczący jakości
naszych cukierków Milky Way®.
Przykro nam z powodu nieprzyjemności, która spotkała pana Piotra. Dokładamy wszelkich starań,
by nasze produkty w najwyższym
stopniu spełniały standardy jakości i były odpowiedzią na potrzeby
naszych klientów. Bardzo prosimy
Pana Piotra o kontakt z Obsługą
Konsumenta Mars Polska. (...) Zależy nam na niezwłocznym wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji”.
mars produkuje
cukierki w fabryce
w Holandii
Skierowaliśmy do Mars Polska dodatkowe pytania o to, kto

ponosi odpowiedzialność za pojawienie się robaka w cukierku.
– Jest nam przykro z powodu zaistniałej sytuacji, niezależnie od
okoliczności, jakimi była spowodowana – napisała w odpowiedzi
Martyna Wiśniewska-Kuczyńska, specjalista ds. Kontaktów
z Konsumentami w Mars Polska.
– Dzięki wdrożonym systemom
jakości i bezpieczeństwa produktu wszystkie wyroby opuszczające
nasze fabryki spełniają najwyższe
standardy. Dotyczy to także naszej
fabryki w Holandii, gdzie Mars
produkuje cukierki Milky Way.
Dalej specjalistka tłumaczy,
że w przypadku zaistnienia sytuacji, w której produkt budzi zastrzeżenia konsumenta, firma niezwłocznie zajmuje się zgłoszoną
reklamacją. Wszelkie uwagi wraz
z próbką produktu zostają przekazane specjalistom ds. jakości.
wielu z nas
ma doświadczenia
z nieświeżymi
produktami
W zamieszczonej przez nas na
Lowiczanin.info sondzie zapytaliśmy Was o to, czy zdarzyło Wam
się kupić coś nieświeżego w sklepach. Do 7 lutego do godz. 9.00
oddaliście łącznie 235 głosów. Aż
132 respondentów (56%) odpowiedziało, że doświadczyło tego
przynajmniej raz, 21 osób (9%)
słyszało o takich sytuacjach od
znajomych, 38 osób (16%) trafia
na nieświeże produkty w sklepach
notorycznie, a 44 osobom (19%)
nigdy się to nie zdarzyło.
W takich sytuacjach widniejący
na końcu paragonu napis: „Dziękujemy, zapraszamy ponownie”
brzmi jak kpina.
aa

nr 6

www.lowiczanin.info

8 lutego 2018

13

Rolnictwo | Duże zmiany w ARiMR

Wnioski o dopłaty
już tylko przez internet
 Od 2018 roku wszystkie
wnioski o dopłaty bezpośrednie
mają być składane przez internet. To duża zmiana dla Agencji. Czy wcześniej, poza formą papierową, dostępna była
możliwość składania wniosków
przez internet? Czy rolnicy
chętnie z niej korzystali?
W najbliższej kampanii rzeczywiście wnioski o przyznanie
płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW winny być złożone przez internet, za
pomocą aplikacji eWniosekPlus.
Dotychczas rolnicy mogli składać
wnioski w formie papierowej, jak
również za pomocą aplikacji eWniosek, która w naszym powiecie nie cieszyła się popularnością,
gdyż w kampanii 2017 wpłynęło
do nas tylko 45 wniosków przez
internet. Aplikacja eWniosekPlus, zgodnie ze swoim przezna-

korzystać również w nowej aplikacji, natomiast w przypadku braku
konta istnieje możliwość utworzenia nowego, do którego będzie potrzebny numer producenta, osiem
ostatnich cyfr numeru rachunku
bankowego zgodnego z numerem
ewidencji producentów i kwota
ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR (w przypadku braku
płatności w 2017 r. należy wprowadzić równowartość zero). Pragniemy już pomagać rolnikom przy zakładaniu kont internetowych, toteż
zapraszamy do odwiedzin naszego
BP w tymże celu, gdyż im szybciej zakończymy pierwszy etap,
tym szybciej będziemy mogli rozpocząć nowy.

czeniem, daje nam wielkie możliwości, a mianowicie pozwala
w dostępny sposób przenieść dane
z wniosku w wersji papierowej
do formularza geoprzestrzennego. Krok po kroku prowadzi użytkownika przez kolejne etapy wypełniania wniosku, sygnalizując
błędy, czy brakujące załączniki.
Od 16 lutego 2018 r. zaczynamy szereg szkoleń dla rolników,
będziemy już dysponować wersją
demonstracyjną, toteż naszym zamiarem i celem jest przedstawienie beneficjentom jak od strony
praktycznej wygląda przemieszczenie wniosku z wersji papierowej do elektronicznej. Chciałabym
podkreślić, iż już w dniu dzisiejszym naszym celem jest uświadomienie beneficjentom, że nadszedł
czas zakładania kont umożliwiających logowanie. Jeżeli ktoś już takowe posiada, będzie mógł z niego

 Czy Agencja nie obawia się
tego, jak z takimi zmianami poradzą sobie starsi rolnicy, którzy nie korzystają z komputera?

Rzut oKIEm | BRAMy DO STRAżNIcy

Jeśli nie mają pomocy w dzieciach lub w wnukach, jak złożą
taki wniosek? Czy mogą liczyć
na pomoc?
Nie zostawimy ich bez pomocy.
Po uzyskaniu dostępu do konta internetowego będą mogli uzyskać
pomoc przy przeniesieniu danych
z wersji papierowej do elektronicznej. W okresie przyjmowania
wniosków będą utworzone w naszym biurze trzy stanowiska techniczne, w celu udzielenia kompleksowej pomocy.
 Czy macie obawy związane
z wdrażaniem systemu, czy raczej jesteście spokojni o to, że się
przyjmie?
Wszystkie zmiany niosą ze
sobą mniejsze lub większe obawy. To, czy dana zmiana płynnie
się przyjmie, zależy od wszystkich
stron. W dużej mierze zależy od

BIuRO POwIATOwe ARIMR

Wielkie zmiany czekają Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, także biuro powiatowe
w Łowiczu i jego klientów. Od 2018 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie mogą być składane tylko
przez internet. Jak poradzą sobie z tym starsi rolnicy i jak przygotowuje się do tej rewolucji biuro
Agencji w Łowiczu? Takie pytania zadaliśmy jego kierowniczce, Renacie Rutkowskiej-Liberskiej.
Mailem otrzymaliśmy odpowiedzi, z których publikujemy to, co najważniejsze.

Kierownik biura powiatowego ARimR, Renata Rutkowska-liberska.

nas, czyli pracowników biura powiatowego ARiMR w Łowiczu.
(...) Mogę pochwalić się współpracą z wykwalifikowaną i sprawnie
realizującą zadania kadrą pracowników. Powodzenie nadchodzącej
zmiany zależy również od naszych
beneficjentów, których prosimy
o rzetelną współpracę i wyrozumiałość w trudnych momentach.
 Czy szkolenia dla rolników,
o których Pani wspomniała,
to pomysł biura powiatowego
ARiMR, czy podobne szkolenia odbywają się w całej Polsce?
Kto je poprowadzi na terenie
powiatu łowickiego?

orlen | udogodnienia dla posiadaczy kDR

elżBIeTA wOlDAN-ROMANOwIcz

Na stacjach Orlenu duże rodziny
będą miały zniżki

Wrota na pilota. komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wsparła
jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym waliszewie, przekazując
jej dotację na zakup i montaż automatycznych bram garażowych. Na dwie
bramy pozyskano łącznie 30 tys. zł. zamontowano je w listopadzie 2017 r.,
a wiosną jednostka planuje we własnym zakresie zrobić nad nowymi
wrotami zadaszenie. OSP w starym waliszewie jest prężnie działającą
jednostką, należącą do krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. ewr

ReklAMA

Od 26 stycznia posiadacze
ogólnopolskiej Karty
Dużej Rodziny
mogą korzystać
z nowych benefitów
na stacjach paliw Orlen
w całej Polsce.
Ponieważ na naszym terenie
ich nie brakuje, zdecydowaliśmy
się zwrócić naszym czytelnikom
uwagę na te ulgi.
Wynikają one z umowy, którą
PKN Orlen podpisał z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Na jej podstawie posiadacze kart będą mogli kupić

taniej o 8 gr/litr paliwa standardowe, a o 10 gr/litr benzynę pod nazwą Verva. 20-procentową zniżkę
otrzymają przy zakupie wszystkich produktów z oferty Stop Cafe
oraz korzystając z myjni.
Jak się dowiedzieliśmy w Biurze Prasowym koncernu, zniżki
dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny będą honorowane na stacjach pod marką Orlen, zarówno
własnych, jak i franczyzowych.
Pełen wykaz stacji jest dostępny na stronie internetowych ministerstwa dotyczących programu, pod adresem www.rodzina.
gov.pl. Niestety, w programie nie
biorą udziału stacje działające pod

marką Bliska. Nie jest to pierwszy i jedyny program dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, który dotyczy zakupu paliw. PKN
Orlen już 1 września 2015 wprowadził zniżki przy zakupie paliw, które wtedy wynosiły 5 gr/
litr standardowych paliw i 10 gr
w przypadku zakup Vervy. Wtedy
również były 20% ulgi w kawiarni i w myjni. Identycznymi benefitami przyciąga klientów sieć stacji Lotos.
Na stacjach Orlen będzie możliwość korzystania z aplikacji mobilnej mKDR na smartfony, która
zastępuje plastikową Kartę Dużej
Rodziny.
mwk

Szkolenia dla rolników dotyczące zmiany w sposobie składania wniosków organizowane są
w całej Polsce, jednakże sposób
i częstotliwość zależy od miejscowej placówki ARiMR.
W naszym powiecie szkolenia
przeprowadzi Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich – Łukasz Szychowski.
Podczas szkoleń będziemy starali się przedstawić w dostępny
sposób jak sprawnie i skutecznie
złożyć wniosek w formie elektronicznej, postaramy się również
udostępnić szereg materiałów tematycznych.
aa

Powiat łowicki

Zwrot podatku
akcyzowego
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych
na olej napędowy używany do
produkcji rolnej, może w terminie od 1 do 28 lutego złożyć odpowiedni wniosek w swoim urzędzie gminy.
Wnioski należy składać wraz
z fakturami VAT, stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji
rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017
roku do 31 stycznia 2018 roku.
Z każdego zakupionego litra oleju napędowego, udokumentowanego fakturą VAT, nastąpi zwrot
w wysokości 1,00 zł, przy czym
maksymalna kwota zwrotu wynosi 86,00 zł (stawka roczna).
aa
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Kompina | Dotknęli wielkiej polityki

Łowickiego akcentu się nie spodziewali
Mało kto wie, że gdy 25 stycznia w sejmie toczyła
się dyskusja o stylizowanym zdjęciu posła PO
Borysa Budki, na którym wygląda on jak Adolf
Hitler, zamieszczonym na profilu łowickiego Prawa
i Sprawiedliwości, z galerii przeznaczonej dla
obserwatorów przysłuchiwali się jej przez dłuższą
chwilę uczniowie Gimnazjum w Kompinie.

Włodzimierz Gratys, razem około 50 osób. Selenta powiedział
nam, że w programie znalazło
się ponad dwugodzinne zwiedzanie Sejmu z przewodnikiem, który oprowadził grupę po wszystkich najważniejszych miejscach,
opowiadając o ich historii. Dużym przeżyciem był obiad w sejmowej restauracji wśród polityków z pierwszych stron gazet.
Spotkali tam m.in. byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, jak i byłego

BIuRO POSelSkIe P0SłA PIOTRA POlAkA

uczniowie z Gimnazjum w Kompinie wspólnie z nauczycielami na schodach w Sejmie RP.

Łowicz | zSP nr 3

Człowiek z pasją w szkole

zSP NR 3 łOwIcz

Piotr Malczyk był
kolejnym gościem Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 w ramach cyklu
„Ludzie z pasją”.
Gość jest strażakiem
Państwowej Straży
Pożarnej w Łowiczu,
a także zawodnikiem
i instruktorem Łowickiej
Akademii Sportu.

Ćwiczenia na fantomie pod okiem Piotra Malczyka.

Bielawy | Szkoła Podstawowa

Sukces uczennic
w konkursie plastycznym
Wiktoria Trupinda i Agnieszka Fabiszewska, uczennice Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku
Ułanów Wielkopolskich w Bielawach, zdobyły pierwszą nagrodę w konkursie plastycznym pt.
„Z kawalerią przez wieki”.
ReklAMA

Konkurs na komiks zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury
w Kutnie wspólnie ze stowarzyszeniem Polski Klub Kawaleryjski, a jego rozstrzygnięcie nastąpiło 18 stycznia w siedzibie
kutnowskiego starostwa powiato-

Szkołę przy ul. Powstańców
1863 r. odwiedził 26 stycznia.
Głównym celem spotkania było
przypomnienie uczniom podstawowych zasad udzielania pierw-

wego. W sumie na konkurs nadesłano 34 prace w formie książeczek komiksowych.
Jury przyznało trzy równorzędne miejsca pierwsze. Jedno z nich zajęły utalentowane
uczennice z Bielaw, które swoją
pracę przygotowały pod kierunkiem nauczycielki Wioletty Charuckiej. Pozostałe dwa miejsca
pierwsze zajęli uczniowie szkół
z Pleckiej Dąbrowy i Nowego.
oprac.ewr

szej pomocy w nagłych wypadkach, w tym na skutek zatrucia
tlenkiem węgla czy podczas innych wypadków. Prelegent przeprowadził też pokaz ćwiczeń
w sprawdzaniu czynności życiowych oraz wykonywaniu sztucznego oddychania. Mówił też
jak można zostać zawodowym
strażakiem. Piotr Malczyk jest
w PSP kierowcą i ratownikiem.
Drugą z jego pasji jest sport
– zdobywał wiele medali na ogólnopolskich i międzynarodowych
zawodach taekwondo, jest też instruktorem kajakarstwa. Spotkanie zorganizowały nauczycielki
Małgorzata Antosik i Aneta Wojciechowska.
oprac. tm

Łowicz, Łódź | Olimpiada

Start do ekonomicznej
kariery
10 lutego poznamy wyniki eliminacji okręgowych XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Jedynym reprezentantem powiatu łowickiego był w nich Filip Iwański, uczeń czwartej klasy
technika organizacji reklamy w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Zawody okręgowe zostały zorganizowane na Wydziale
Ekonomiczno-Socjologicznym
Uniwersytetu Łódzkiego, wzięło
w nich udział 48 uczniów z 17
szkół województwa łódzkiego.
Głównym organizatorem olimpiady jest Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne. Uczestnicy Olim-

piady odpowiadali na jedno pytanie o charakterze ogólnym, 30
pytań testowych jednokrotnego
wyboru oraz rozwiązywali zadanie z analizy finansowej. Temat
przewodni to „wyzwania współczesnego rynku pracy”.
Uczeń szkoły przy ul. Powstańców 1863 roku zdecydował
się na start w olimpiadzie myśląc
o przyszłości. – Interesuje mnie
ekonomia, finanse, rachunkowość i chcę z tym wiązać swoją
przyszłość, więc pomyślałem, że
taka olimpiada to dobra motywacja do zgłębiania tych zagadnień
– mówi.
tm

Łowicz

Bezpieczne ferie
Policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP w Łowiczu
odwiedzają łowickie szkoły, aby
mówić dzieciom o zagrożeniach
czyhających na nie w czasie ferii
– i o tym, jak ich unikać. Mówili
dlaczego na lód można wchodzić
tylko na lodowisku i czym może
skutkować rzucanie śnieżkami
w jadący samochód.
oprac. tm

zSP NR 3

– Tego się nie spodziewaliśmy.
Pojawiamy się w sejmie i okazuje
się, że tego dnia wszyscy mówią
o Łowiczu, dogoniła nas polityka
– komentuje to organizator wycieczki do sejmu, dyrektor biura
poselskiego w Łowiczu Witolda
Waszczykowskiego w Łowiczu
Krzysztof Selenta, który dodał,
że była to jedna z nieprzewidzianych „atrakcji” wyjazdu.
Do Warszawy wyjechali wszyscy uczniowie gimnazjum oraz
kilku nauczycieli, w tym dyrektor

lidera partii Nowoczesna Ryszarda Petru. Wyjazd do Sejmu objął
także wizytę na wojskowej części Cmentarza Powązkowskiego,
zwiedzanie Łazienek Królewskich i przejazd przez udekorowany świątecznie Nowy Świat
pod pałac prezydencki.
W grudniu ubiegłego roku
w Sejmie, za sprawą biura poselskiego Witolda Waszczykowskiego, była podobna grupa
dzieci ze szkół podstawowych
w Mysłakowie i Bobrownikach,
w marcu zaś pojedzie kolejna grupa, tym razem z jednej ze
szkół łowickich.
Krzysztof Selenta powiedział
nam, że wycieczki te, oprócz
zwiedzania i poznawania jednego
z najważniejszych miejsc w Polsce, mają przyczynić się do rozbudzenia wśród młodzieży świadomości obywatelskiej.
tb

Filip Iwański (na pierwszym planie) podczas eliminacji okręgowych.
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I Lo | Ponad 100 licealistów podjęło wyzwanie

Oddali telefony „Józefowi”

TOMASz MATuSIAk

sportowców. Zabawę prowadził
dla nich Wodzirej Arek, przygotowując wiele ruchowych zabaw
w rytm muzyki, w tym także różne wersje zabaw z wielkimi chustami czy też, wzbudzającą wielkie emocje, bitwę na sztuczne
śnieżki.
Po godzinie 17.00 rozpoczęła się karnawałowa dyskoteka dla
uczniów starszych klas.
Podczas zabawy uczniowie
mogli w swoich klasach korzystać
z poczęstunku.
tm

Wodzirej Arek prowadził zabawę dla młodszej części szkolnej
społeczności.

agnieszka.antosiewicz@lowiczanin.info

Na pomysł przeprowadzenia
akcji wpadła anglistka Iwona Kunicka-Kawszyn po przeprowadzeniu lekcji, której tematem były nowoczesne technologie. Uczniowie
mówili na niej, że nie wyobrażają
sobie życia bez telefonu. – Chciałam, żeby przypomnieli sobie, jak
to było, kiedy jeszcze nie mieli telefonów, żeby sprawdzili, czy jeszcze potrafią ze sobą rozmawiać,
czy potrafią ze sobą być – mówi
nam nauczycielka Iwona Kunicka-Kawszyn.
Dzień Bez Telefonu polegał na
tym, że uczniowie mogli oddawać swoje komórki do specjalnie
zabezpieczonego pudełka już od
pierwszej godziny lekcyjnej. Urządzenia odbierali dopiero po zakończeniu lekcji.
Łącznie w „eksperymencie”
wzięły udział 103 osoby (około 1/3
uczniów I LO), a pośród nich także dyrektor szkoły Dorota Dziekanowska i inicjująca akcję anglistka.
zrobiło się gwarniej
Przyzwyczailiśmy się już
do widoku młodzieży stojącej
w grupie, ale każdy wpatrzony jest
w ekran swojej komórki, a nawet
jeśli ze sobą rozmawiają, to dialog
dotyczy czegoś „wrzuconego do
sieci”. W czwartek w I LO było
inaczej, bo kontakty z przestrzeni
wirtualnej zaczęły przenosić się
do realnego świata.
– Dało nam to dużo więcej
kontaktu niż zazwyczaj mamy ze
sobą na przerwach. Każdy zajmował się rozmową z drugą osobą,
mogliśmy się posprzeczać i powygłupiać. To doświadczenie pokazało nam, że możemy żyć bez
telefonu – mówiła nam następnego dnia Marianna Zygmunt z kl.
3. Uczennica dodaje, że różnica
była szczególnie widoczna na lekcjach, ponieważ uczniowie byli
tak spragnieni rozmów ze sobą, że

nauczyciele znacznie częściej musieli im zwracać uwagę.
Na dołączenie do „eksperymentu” zdecydowała się też bardzo związana ze swoim telefonem Paulina Sołtyszewska z kl. 3.
Przyznała, że aktywność w smartfonie pochłania jej około 3/4 dnia,
a głównie skupia się na Facebooku i rozmowach ze znajomymi
na messengerze. – Bardziej skupiłam się na lekcjach – przyznaje
uczennica po udziale w wyzwaniu. Ona i jej koleżanki uważają,
że funkcjonowanie bez telefonu
jest dużo łatwiejsze, gdy jest się
w towarzystwie.
breloczki na pamiątkę
Akcja cieszyła się dużą popularnością wśród młodzieży, a najI lO

Baśniowy bal karnawałowy

aGnieSzka
antoSiewicz

uczniowie mogli oddawać swoje komórki do specjalnie
zabezpieczonego pudełka już od pierwszej godziny lekcyjnej.

chciałam, żeby
sprawdzili, czy
jeszcze potrafią ze
sobą rozmawiać, czy
potrafią ze sobą być.
Iwona Kunicka-Kawszyn

większą... w internecie. Już pod
postem zapowiadającym Dzień
Bez Telefonu pojawiło się ponad
100 różnych reakcji i kilkadziesiąt
komentarzy. Akcja zyskała hasztag #OddajęTelefonDlaJózefa,
co było nawiązaniem do patrona
szkoły, wybitnego pejzażysty Józefa Chełmońskiego. Co ciekawe,

AGNIeSzkA ANTOSIewIcz

AGNIeSzkA ANTOSIewIcz
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Na czas lekcji, w czwartek, 25 stycznia, ponad
100 uczniów z I LO im. Józefa Chełmońskiego
w Łowiczu oddało swoje smartfony do
depozytu, biorąc udział w wyzwaniu Dzień Bez
Telefonu, które w internecie zyskało hasztag
#OddajęTelefonDlaJózefa. Sprawdzaliśmy
co dał uczniom taki eksperyment.

W I Lo w Łowiczu odbył się apel, na którym dyrektor Dorota
Dziekanowska podsumowała wyniki nauczania, frekwencji i osiągnięcia
uczniów w I półroczu roku szkolnego 2017/2018. Docenieni zostali m.in.
najlepsi uczniowie, którzy osiągnęli średnią 4,5 i więcej – jest ich aż 40.
Najwyższą średnią (5,27) w tej szkole uzyskała Michalina wielemborek
z kl. 2b. Ponadto aż 5 klas osiągnęło średnią frekwencję powyżej 90%,
zaś najwyższą, 96,07%, miała kl. 1b. kolegom ze szkoły przedstawiona
została też stypendystka Prezesa Rady Ministrów Natalia Prucnal
i stypendyści zarządu Starostwa Powiatu łowickiego – jest ich 24.
Dyrektor wręczyła też certyfikaty uczestnictwa, dyplomy i nagrody
w tych konkursach przedmiotowych, które już się zakończyły,
a o których staramy się informować na bieżąco. aa

Uczniowie wszystkich klas
Szkoły Podstawowej nr 7 na łowickich Bratkowicach bawili się
na zabawie choinkowej 24 stycznia – najpierw młodsi, później
starsi.
Impreza odbywała się w sali
gimnastycznej. Każda z klas
przygotowała kolorowe karnawałowe maski. Wśród młodszych
uczniów najczęściej wybierane
były ulubione postacie z bajek,
filmów animowanych czy komiksów, a także policjantów czy

8 lutego 2018

A gdy się odłoży telefon, można np. zagrać w szachy, tak jak
Marianna zygmunt i ewelina Brzozowska z kl. 3.

najwięcej telefonów zostało oddanych przez uczniów klas 1, zaś
najmniej wśród trzecioklasistów.
Niektórzy zwyczajnie nie mogli oddać telefonu, bo czekali np.
na jakieś ważne informacje.
– Nie zrobiłam im zdjęcia, bo
też oddałam telefon, ale przyznam, że na przerwach faktycznie
wyglądało to inaczej, bo siedzieli
w dużych grupach i było weselej
– przyznaje nauczycielka Iwona
Kunicka-Kawszyn.
Nagrodą za udział w akcji była
satysfakcja i breloczki z napisem
„Keep calm and carry on” (polskie „Tak trzymaj”). – Chciałam, żeby pamiętali, że w każdej
chwili mogą ten telefon odłożyć
– mówi anglistka.
W przyszłości szkoła będzie
chciała powtórzyć eksperyment,
być może nawet w szerszym zakresie. Pojawił się pomysł, by
zachęcić uczniów do oddawania telefonów w poniedziałek
i odbierania ich dopiero w piątek.
Z pewnością warto, bo taki dzień
bez telefonu przydałby się wielu
z nas. 

16

8 lutego 2018

www.lowiczanin.info

nr 6

Łódź | wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej

Wystawa gołębi rasowych, to dla wielu miłośników tych ptaków okazja
do spotkania się i dyskusji o swojej pasji.

Kompina | coroczna wystawa gołębi

350 ptaków w jednej
sali gimnastycznej
W miniony weekend
2, 3 i 4 lutego
41 hodowców z naszego
rejonu zaprezentowało
około 350 gołębi
rasowych różnych ras
na 25. wystawie tych
ptaków zorganizowanej
w sali gimnastycznej
Gimnazjum w Kompinie.
Wystawa po raz kolejny gościła w sali gimnastycznej szkoły.
Przemysław Pietruszewski, prezes Łowickiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu
Ozdobnego, organizacji, która ją
przygotowała, powiedział nam,
że odwiedziło ją blisko 700 osób.
Było co oglądać, na wystawie pojawiło się kilkanaście ras gołębi,
najliczniejsza była rasa sroka łowicka – w sumie prezentowanych
było 130 osobników. Oprócz tego
zobaczyć można było inne rasy
np.: srebrniak, perłowy, karier,
białoogon, wiedeński lotny, bocian budapesztański.
Jak co roku jury z Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego dokonało oceny ptaków pod
względem budowy ciała, formy
upierzenia. Ptaki nie tylko oglądano, ale także mierzono i sprawdzano ich upierzenie. Na wygraną mieli szansę tylko ci hodowcy,
których ptaki swoją budową były
najbliżej przyjętego wzorca. Sporo ptaków zostało jednak zdyskwalifikowanych, jak podkreślił
Pietruszewski z powodu wad genetycznych. W tym roku nagrody
ReklAMA

powędrowały do hodowców czterech ras. Ocenie podlegały zarówno pojedyncze ptaki jak i kolekcje
składające się z czterech ptaków.
W rasie sroka łowicka pierwsze miejsca w ocenie indywidualnej (94 pkt) jak i kolekcji (371 pkt)
zajął Sebastian Fejdyś z Soboty. II
miejsce w kolekcji zajął Józef Laska; II – Mieczysław Fejdyś; IV –
Henryk Dudek; V – Andrzej Wójcik.
W rasie srebrniak polski największej punktów uzyskał ptak
Sebastiana Fejdysia (92 pkt), w
kolekcji zwyciężył – Henryk Dudek z Nieborowa (365 pkt), II był
Sebastian Fejdyś, III – Zdzisław
Rogoziński, IV – Tomasz Krawczak, V – Józef Laska.
W rasie perłowy, najwięcej
punktów uzyskał gołąb Henryka
Anyszewskiego (95 pkt), w kolekcji zwyciężył natomiast Zbigniew
Salamon z Arkadii (368 pkt.), II
miejsce zajął Andrzej Wójcik, III
miejsce – Mirosław Marciniak, IV
– Józef Laska, V – Henryk Anyszewski.
W rasie srebrnniak białoogoniasty najwięcej punktów zdobył ptak Sylwestra Szymańskiego
z Kutna, on także zwyciężył w kategorii kolekcja, gdzie był jedynym hodowcą którego ptaki podlegały pozytywnej ocenie.
Na wystawie obecni byli też
członkowie Stowarzyszenia Historycznego 10 Pułku Piechoty, którzy na swoim stoisku prezentowali
wystawę archiwalnych fotografii II
RP pt. „Gołąb w służbie wojska”
oraz wiklinowe kosze służące do
przenoszenia gołębi pocztowych,
które były na wyposażeniu Wojska
Polskiego w okresie II RP.
tb

– Jesteśmy bardzo
uszczęśliwieni. Nie
liczyliśmy na pierwsze
miejsce, choć mieliśmy
nadzieję, że coś tam
dostaniemy – jeśli nie
nagrodę, to chociaż
wyróżnienie – mówi
Joanna Bolimowska,
kierownik Zespołu
Śpiewaczego Ksinzoki,
relacjonując nam to,
co wydarzyło się na
wojewódzkim konkursie
w Łodzi, w którym zespół
zajął I miejsce wykonując
5 kolęd w gwarze
łowickiej.

2 lutego Ksinzoki wzięły udział
w VIII Wojewódzkim Przeglądzie
Twórczości Dojrzałej Przystanek
60+ Kolędy i Pastorałki, który został zorganizowany w Łódzkim
Domu Kultury. W konkursie wzięło udział ponad 500 osób z całego województwa, które śpiewały
kolędy i pastorałki w zespołach i
chórach. Z naszego terenu, poza
Ksinzokami, które rywalizowały
w kategorii zespoły, w przeglądzie
brały też udział: zespół śpiewaczy
z Bednar – w kategorii zespoły
oraz chór z Klubu Seniora Radość
z Łowicza – w kategorii chórów.
Ponieważ konkurs odbywał
się w święto Matki Bożej Gromnicznej, przed wyjazdem do Ło-

łóDzkI DOM kulTuRy

S.H. 10 PP

I miejsce Ksinzoków
w konkursie Przystanek 60+

Szczęśliwi z wygranej członkowie zespołu Ksinzoki z marszałkiem województwa łódzkiego witoldem
Stępniem.

dzi 7-osobowa delegacja członków zespołu Ksinzoki, w strojach
łowickich, wzięła udział we mszy
św. o godz. 9.00 w łowickiej katedrze, którą sprawował biskup
Józef Zawitkowski. Ze względu na wyjazd do ŁDK, Ksinzoki
nie mogli jednak zostać do końca liturgii, o czym wcześniej poinformowali księdza biskupa. Nie
chcieli bowiem opuszczać kościoła w połowie mszy, wywołując niezrozumiałe dla biskupa
i wiernych zamieszanie. Joanna
Bolimowska powiedziała nam,

że na scenie ŁDK zespół wykonał „Wśród nocnej ciszy” i cztery inne skrócone wersje kolęd ze
swojej płyty „Kolędy i pastorałki”,
niedawno wydanej przez Urząd
Miejski w Łowiczu. Z występu zespół był dość zadowolony, zwłaszcza, że sukces „wróżyło” im kilka
osób z widowni, a wśród nich Andrzej Werle – wójt gminy Nieborów, który przyjechał na konkurs
wraz z zespołem z Bednar, w którym śpiewa.
Jednak już po występie, gdy
członkowie zespołu Ksinzoki

och! Film Festiwal | 1.000 widzów w pierwszym tygodniu

Koncert dla chętnych
do posłuchania muzyki Komedy
Zostało jeszcze ok. 40 biletów
w cenie 30 zł na koncert wrocławskiej formacji jazzowej EABS
(Electric Acoustic Beats Session),
która już w najbliższą sobotę
10 lutego o godz. 19.00 wystąpi
na deskach kina Fenix w ramach
19. edycji OCH! Film Festiwalu.
EABS zagra muzykę Krzysztofa Komedy – polskiego kompozy-

tora i pianisty jazzowego, twórcy
znanych na całym świecie standardów jazzowych i motywów filmowych. – To autorzy największego debiutu ubiegłego roku, na
którym uduchowiony, inspirowany Komedą jazz podejmuje dialog
z hip-hopem i szeroko rozumianą muzyką elektroniczną – mówi
nam Maciej Malangiewicz, dyrektor ŁOK. Zespół zagra mate-

riał z płyty „Repetitions (Letters to
Krzysztof Komeda)”, która w całości poświęcona jest twórczości
legendy polskiego jazzu – Krzysztofowi Komedzie.
Zawiera starannie wyselekcjonowane utwory, zaaranżowane przez Komedę do etiud baletowych, filmów fabularnych,
krótkich metraży, dokumentów,
animacji oraz kompozycji ilustru-

sami zasiedli na widowni i wysłuchali kolejnych występów, które
im się podobały, mieli wątpliwości, czy mają szanse na jakąś nagrodę. Werdykt jury – które pracowało pod kierunkiem pochodzącej
z Domaniewic sopranistki Sylwii
Stugińskiej pokazał jednak, że
w kategorii „zespoły” wątpliwości
nie było. W kategorii „chóry” jurorzy przyznali dwa równorzędne
miejsca I – Chórowi Nauczycielskiemu z Łodzi oraz miejskiemu
Artis Gaudium z Tomaszowa Mazowieckiego.
mwk

jących wiersze polskich poetów
recytowanych po niemiecku.
na co jeszcze są bilety?
Pozostałe koncerty i spektakl są
wyprzedane. Nie ma też biletów
na niektóre film, jak np. „Beksińscy. Portret wideofoniczny”.
– W pierwszym tygodniu Festiwalu odwiedziło nas 1.000 osób.
Przed nami jeszcze trzy tygodnie
i coraz mocniejsze filmy. Bardzo
duże zainteresowanie jest rosyjskim filmem „Niemiłość” (kandydat do Oskara) oraz filmem
zamknięcia „Trzy billboardy za
Ebbing Missouri” – mówi Malangiewicz.
aa
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Łowicz | Harmonogram obchodów do końca lutego

100 wydarzeń na 100-lecie

Dr Katarzyna Piotrkiewicz jest
autorką pracy dyplomowej
na temat Stanisława Rotstada
– postaci, która ma być głównym
bohaterem obchodów jubileuszu
w łowiczu.

Zofia Rotstad, ceniona na świecie
artystka.
W czasie spotkania w ratuszu
burmistrz poprosił też o zabranie
głosu dr Katarzynę Piotrkiewicz,
której praca doktorska, właśnie na
temat Stanisława Rotstada, ma zostać w tym roku wydana w formie
książki, jako jedno z planowanych
jubileuszowych wydarzeń. Tych
wydarzeń ma być 100. Propozycje
zgłoszone do tej pory wymienił na
spotkaniu Michał Zalewski, kierownik Biura ds. Kultury, Sportu,
Turystyki i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego.
Na liście znajdują się zarówno
wydarzenia organizowane w naszym mieście cyklicznie (które
w tym roku mają otrzymać szczególną, patriotyczną oprawę), jak

PTTk łOwIcz

31 stycznia, na spotkaniu
w sali radzieckiej ratusza, burmistrz Krzysztof Kaliński spotkał się z dużym gronem osób zaangażowanych w przygotowanie
obchodów. Znaleźli się tam m.in.
przewodniczący zarządów osiedli,
dyrektorzy i nauczyciele szkół,
proboszcz bazyliki katedralnej
ks. Robert Kwatek czy przedstawiciele wielu różnych instytucji
państwowych i organizacji pozarządowych działających na terenie
Łowicza i powiatu łowickiego.
Burmistrz zaprezentował przygotowane na rocznicę logo autorstwa Jacka Rutkowskiego, w którym – za radą historyków Marka
Wojtylaka i prof. Wiesława Wysockiego – zmieniono napis ze
„Stulecie niepodległej Polski”
na „Stulecie odzyskania niepodległości”. Pokazał też wszystkim
zdjęcie z rozbrajania niemieckich żołnierzy przed Pałacem
Namiestnikowskim 11 listopada
1918 r., na którym najbardziej widoczną postacią jest młody wówczas Stanisław Rotstad (18951994). Ten wielce zasłużony dla
miasta lekarz, humanista i działacz społeczny ma być główną
postacią obchodów w Łowiczu.
Jak mówił burmistrz – założenie jest takie, aby po tych
obchodach każde dziecko w Łowiczu wiedziało kim był Stanisław Rotstad. Na pewno wśród
zaproszonych na główne obchody osób znajdzie się jego córka,

TOMASz MATuSIAk

Władze Łowicza, powiatu łowickiego, a także inne
działające na naszym terenie instytucje i organizacje
pozarządowe, są w trakcie opracowywania planu
obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Z założenia w kalendarzu ma się
znaleźć 100 różnych wydarzeń.

Wojewódzki Samorząd Przewodników turystycznych Województwa
Łódzkiego, Agnieszka walczak i zdzisław kryściak – 2 i 3 od lewej.

Łowicz – Łódź | PTTk

Będą reprezentować
przewodników turystycznych
Dwoje mieszkańców Łowicza:
prezes koła przewodników przy
oddziale PTTK w Łowiczu Zdzisław Kryściak i wiceprezes koła
Agnieszka Walczak, zostało wybranych po raz drugi do władz
Wojewódzkiego Samorządu Przewodników Turystycznych Województwa Łódzkiego. Zdzisław
Kryściak został jego wiceprezesem, zaś Agnieszka Walczak sekretarzem.
Wyboru dokonało kilkunastoosobowe grono przedstawicieli kilku najprężniej działających
na terenie województwa łódzkiego kół przewodników PTTK. Organizacja, we władzach której się
znaleźli, zajmuje się koordyna-

cją działań kół przewodnickich
na szczeblu województwa, stawia
sobie też za zadanie animować
ruch przewodnicki, np. poprzez
kursy przewodnickie, spotkania
i szkolenia. Jednym z przejawów
tych działań jest organizowany od
kilu lat Zlot Przewodników Turystycznych Województwa Łódzkiego. Oprócz tego władze samorządu przewodników reprezentują
środowisko m.in. w kontaktach
z władzami. Agnieszka Walczak powiedziała nam, że wybór
dwóch osób z łowickiego koła do
ścisłego kierownictwa samorządu
cieszy, pokazuje bowiem, że cieszy się ono dobrą opinią w województwie.
tb

i zupełnie nowe pomysły, jak na
przykład utworzony przez trzymających się za ręce uczniów „żywy
łańcuch”, rewia latawców, patriotyczna gra terenowa, namalowanie
nawiązującego do niepodległości
murala czy mecz retro w historycznych strojach piłkarskich Łowicz vs. Cieszyn (miasto, w którym uformowany został 10 Pułk
Piechoty).
Prezentowana lista ma na razie
charakter roboczy, kolejne propozycje mają być zgłaszane do
połowy lutego. Harmonogram
z konkretnymi datami powinien
być znany pod koniec miesiąca.
Zgodnie z propozycją radnej Zofii
Wielemborek, ma on być wydany
w formie folderu/broszury.
Wiadomo, że głównym dniem
obchodów będzie oczywiście 11
listopada, jak co roku połączony z uroczystościami św. Wiktorii, patronki Łowicza. Tego dnia,
o godz. 11.11, w Łowiczu wystartuje jeden ze 100 w całym kraju
oficjalnych „Biegów Niepodległosci”.
tm
ReklAMA

Joachimów mogiły | PTTk zaprasza

Rajd śladem
powstańców
Po raz osiemnasty członkowie
oddziału PTTK w Łowiczu zapraszają do wzięcia udziału w rajdzie szlakiem powstania styczniowego po Puszczy Bolimowskiej.
Odbędzie się on w sobotę, 17 lutego. W programie, oprócz pieszej
wędrówki, jest msza święta za powstańców, posiłek, ognisko oraz
konkursy. Dodatkową atrakcją będzie rekonstrukcja historyczna.
Przypomnijmy, że rajd organizowany jest, aby uczcić rocznicę
bitwy, stoczonej przez oddział powstańczy dowodzony przez Władysłąwa Stroynowskiego z wojskami rosyjskimi 7 lutego 1863
roku.
Komandor Rajdu Adam Szymański powiedział nam, że w tym
roku przyjęto, że ilość uczestników rajdu nie może przekroczyć
150. Związane jest to z ilością

miejsc w trzech autobusach wynajętych do transportu. Dlatego też
liczy się kolejność zgłoszeń. Te,
jak i wpisowe, przyjmowane są
do 13 lutego. Opłata dla członków
PTTK i dzieci wynosi – 5 zł dla
pozostałych osób – 10 zł.
Inaczej niż w latach minionych,
osoby, które pojechały do Joachimowa Mogił, nie będą mogły
wrócić autokarem po zakończonych tam uroczystościach do Łowicza nie biorąc udziału w pieszej
wędrówce. Osoby te muszą polegać na własnym transporcie.
W tym roku, dzięki współpracy z Urzędem Gminy w Bolimowie i miejscową OSP, po mszy
i przed wyruszeniem na trasę rajdu będzie można zjeść grochówkę. Co oznacza, że w odróżnieniu od poprzednich lat, nie będzie
ogniska nad Rawką.

8 lutego 2018

17

Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej” po mszy świętej będzie
można obejrzeć rekonstrukcję historyczną. Prezes stowarzyszenia
Adam Dymecki powiedział nam,
że liczy, iż weźmie w niej udział
ponad 20 rekonstruktorów, którzy przedstawią epizod związany
z potyczką powstańców styczniowych z wojskami rosyjskimi. Dodatkową atrakcją ma być pokaz
przekuwania kos w wykonaniu
bolimowskiego kowala Edwarda
Buczka.
Program rajdu przewiduje: wyjazd spod łowickiego ratusza do
Joachimowa Mogił o godz. 9.30,
już na miejscu, pod pomnikiem
upamiętniającym bitwę, odbędzie
się polowa msza święta, po niej
rekonstrukcja historyczna i posiłek – grochówka. Wymarsz na
12-kilometrową trasę rajdu, najpierw wzdłuż rzeki Rawki, potem
Grabinki, nastąpi o godz. 11.30,
po 2 godzinach uczestnicy dotrą
do ośrodka wczasowego „Grabskie Sioło” w Budach Grabskich,
gdzie zaplanowano ognisko z kiełbaskami oraz konkursy, w tym historyczno-przyrodniczy. Wyjazd
do Łowicza nastąpi około godz.
16.30 ze Skierniewic Rawka. tb

18
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Polska – tęsknota serca

ale nie tak, by na tym wszystko się
kończyło. Kogoś z ulicy pewnie to
dziwi, pewnie też Michał ma ciężej w szkole, bo ma długie włosy, a nie przystrzyżone na zapałkę, słucha muzyki rockowej, choć
z kolei dość dobrze gra w rugby,
wybrali go do reprezentacji szkolnej – tu się spełnia.
Nie będę się też godził na to,
by w szkole, gdy jest dzień bohaterów książkowych i wszyscy wybierają Spidermanów czy tym podobnych – by on szedł w ich ślady.
On poszedł w masce Tytusa z „Tytusa, Romka i Atomka” – i w klasie jest dyskusja na temat tej książki, której tu nikt nie zna.
Nie chcę też tego konsumpcyjnego stylu życia. Bo jak Brytyjczycy żyją? – oczywiście nie
wszyscy: wielki telewizor, który się wymienia raz do roku, bo
w Boxing Day można kupić tańszy, więc się kupuje, a stary się
wyrzuca…

O tym, dlaczego podejmuje się decyzję o emigracji z Polski i jak można się odnaleźć – lub nie – na obczyźnie,
rozmawiamy z Wojciechem Czubatką, przed laty dziennikarzem Nowego Łowiczanina, naszym kolegą redakcyjnym,
od kilku lat mieszkającym w Swansea w Walii, w Wielkiej Brytanii. Ciąg dalszy rozmowy sprzed tygodnia.

 Używają takiego sformułowania: „być u siebie”?
– Tak, chcą być u siebie. To są
ludzie, którzy tutaj już nie musieli
się niczego dochrapywać, mówili
po angielsku, nie mieli z niczym
problemów i nagle stwierdzają, że
jadą do Polski, będą szukać pracy,
może wybudują dom. Wcześniej,
gdy takie osoby wracały do
kraju, to szybko kończyły się
im pieniądze i równie szybko
z powrotem lądowały tutaj, było
bardzo dużo takich przypadków.
Natomiast teraz, gdy wracają
do Polski, to piszą maile czy
wypowiadają się na forach
internetowych, że są zadowoleni. –
My oddychamy, jesteśmy u siebie,
mamy pracę, te pieniądze są jakie
są, ale jakoś nam wystarcza, nie
chcemy już tej Wielkiej Brytanii
i tych niby lepszych pieniędzy,
mamy to co mamy i cieszymy się
rodziną – taki jest przekaz.
To jest bardzo ważne: cieszymy
się rodziną, znowu jesteśmy blisko
dziadków, wujków, kogoś jeszcze,
cieszymy się tym, że jesteśmy
w kraju – to podkreślają.
 Pewnie jest tak, że wracając po kilku latach z zaoszczędzonymi pieniędzmi, mają
zabezpieczony podstawowy warunek spokojnego życia – mogą
sobie kupić mieszkanie bez kredytu?
– Nie wiem. Jeśli ktoś żyje tutaj dłużej, to nie po to, by zarobić
i wrócić. Jeśli ta decyzja jest podjęta po 10-11 latach, to ona jest podjęta raczej z sentymentów, tęsknoty serca. Więc pewnie gdy już ta
decyzja zostanie podjęta, to przez
ostatnie pół roku oni jakieś pieniądze będą odkładać – ale to nie znaczy, że do Polski przywiozą fortunę. Bo tutaj życie jest drogie, nie
oszukujmy się. Praca tutaj to jest
często praca za najniższą krajową i żeby tu żyć z całą rodziną, na
odpowiedniej stopie, wynajmując
dom – nie jest wcale tak lekko. Tu
kokosów już nie ma, ceny poszły
strasznie w górę, szczególnie po
brexicie. Wcześniej na przecenach

ja mogłem wynieść z marketu koszyk różnych produktów, teraz
tego nie ma. Wcześniej nie widziałem Brytyjczyków w dyskontach jak Lidl czy Aldi, oni chodzili
do drogiego Tesco czy Asdy, a teraz coraz więcej ich widać w tych
tańszych dyskontach – bo oni też
mają mniej pieniędzy.
 Czy rzeczywiście znacząca
ilość Polaków decyduje się wracać?
– Naprawdę bardzo wielu wyjechało. Jest tu w okolicy taka
miejscowość Llanelli, niedaleko Swansea, tam było mnóstwo
Polaków, a od pewnego czasu
wszystkie domy, które wynajmowali, stoją puste i są do wynajęcia. Agencje pracy, które wcześniej wysyłały Polaków do pracy
w zakładach mięsnych czy innych, mają duży problem, bo zostały im same „spady” – ludzie,
którzy nie mają już gdzie wracać,
przeszli już wszystkie agencje,
mieszkają w wynajętym pokoju
i nie wiadomo właściwie po co tu
są i do żadnej pracy już się specjalnie nie nadają.
 Teraz możemy porozmawiać sobie na Skype, nie trzeba się już zalewać łzami, że ktoś
wyjechał, już go nie zobaczymy,
a list do niego idzie dwa miesiące drogą morską – czy w takim
nowoczesnym, skurczonym, internetowo połączonym świecie,
istnieje jeszcze prawdziwa tęsknota, powód do niej?
– Jest, istnieje. Mimo tego, że
rozmawiamy z mamą przez telefon, że mama kilka razy do roku
przyjeżdża tutaj do nas, że Paulina
także rozmawia ze swoją mamą
i dziadkami – to nie jest to samo,
co fizyczna obecność. Dla nas jest
to szczególnie bolesne ze względu na dzieci, które nie mają takiego kontaktu z dziadkami, jaki
powinny mieć. To jest, uważam,
duży problem. Obydwie babcie
przyjeżdżają raz na jakiś czas, jest
fajnie, super – a potem te babcie
muszą wyjechać… Mój tata był
tutaj raz, mojego najmłodszego

Wyrzuca? Dosłownie?
– Zdarza się, choć teraz może
mniej. Więc wielki telewizor, X-box, piłka nożna jako podstawowe zajęcie, chodzenie do pubu
i to jest praktycznie wszystko.
Taka jest większość, z takimi ludźmi człowiek styka się na co dzień.
Ja nie chcę tym przesiąknąć i nie
chcę, by dzieci tym przesiąknęły.


ARcHIwuM PRywATNe

 Wróćmy do tej głównej grupy Polaków, którzy ani nie chcą
się wynarodowić, ani nie są zagubieni i stłoczeni w polskim
getcie. Starają się opanować język, żyć tam, a nie wegetować,
ale na ile chcą być nadal związani z Polską? Na ile są zdecydowani na Wyspach zostać, a na
ile myślą o powrocie? O ile da się
pokusić o takie uogólnienia.
– Obecnie duża grupa osób
– i to nie wiadomo czy po Brexicie, czy słysząc, że w Polsce jest
lepiej, fajniej, więcej pracy, więcej
możliwości, spokojniej, stabilniej
– zaczyna wracać. Są to ludzie,
którzy tutaj byli po 10, 11, 12 lat
i mówią, że mają już dosyć. Chcą
być w końcu u siebie. To jest teraz
bardzo duża grupa.

Wojciech Czubatka podczas zajęć, które prowadzi w polskiej szkole w Swansea.

syna Leona jeszcze nie widział,
a on ma już rok, Maksia widział,
jak ten miał trzy miesiące. Od
tamtej pory są tylko zdjęcia.
I nawet gdyby on tu przyjechał,
to nie będzie to samo. On mówi,
że dla niego byłoby idealnie, gdyby wnukowie byli u niego, bo on
wziąłby ich wtedy na podwórko,
oprowadził po ogrodzie, po sadzie, pokazał coś w garażu – bo od
tego jest dziadek. Dziadek musi
realizować się ze swoimi wnukami na swoim terenie, a nie będąc
w gościnie, w obcym kraju, gdzie
nie czuje się dobrze i nigdy dobrze
nie będzie się czuł. Dla nas to jest
smutne, że nie ma tego dziadka

Przez rok, co tydzień, o PolSce
nasza niepodległa Polska.
Naszymi słowami,
wyróżnikiem jest to,
w naszych oczach
że wierzymy w siebie
– tak można określić
– to znaczy nie pytamy
formułę naszego cyklu, który
specjalistów i autorytetów
rozpoczęliśmy jeszcze
z zewnątrz: każda z osób,
w listopadzie ubiegłego roku,
którą prosimy o rozmowę, jest
a którego elementem jest
albo mieszkańcem naszego
zamieszczony tu wywiad.
miasta lub okolicy, albo stąd
Na rok przed 100.
pochodzi, tu rozpoczynała
rocznicą odzyskania
naukę, emocjonalnie bądź
niepodległości przez
rodzinnie czy towarzysko jest
Polskę zainaugurowaliśmy
nadal z tą ziemią związana.
wtedy cykl cotygodniowych
Nasze wywiady – a chcemy
rozmów z ludźmi różnych
ich przeprowadzić 52 przed
zawodów, zaangażowań,
11 listopada 2018 roku
odpowiedzialności, zamiłowań,
– mają na celu pokazać nam
których pytamy o to, jaka jest

i babci blisko, bo powinni być.
Na Wszystkich Świętych nie ma
też do kogo pójść na grób, trzeba
w zastępstwie tylko świeczkę
w kościele zapalić – to też jest
smutne. Na cmentarzach tego dnia
jest szaro, buro i ponuro jak każdego dnia, nie tak jak u nas, gdy są
one rozświetlone tysiącami zniczy
– wtedy naprawdę jest mi przykro.
 A czy taki wyjazd rozwija
człowieka, daje Wam coś osobowościowo?
– Na pewno. Żyjąc tutaj my
musimy się na coś otworzyć, coś
przyjąć do siebie, na coś się nie
zgodzić, bo trzeba ocalić siebie.

Prawie się popłakałem
widząc jak chłopak,
który jest pół
chińczykiem, a pół
Polakiem, z tą swoją
chińską wymową,
od matki wyniesioną,
czytał Herberta
„wilki” o żołnierzach
wyklętych...
Na co się nie zgodziłeś?
– To musiałby być dłuższy wywód. Ja nie godzę się na bezkrytyczne przyjmowanie wszystkiego co się tutaj dzieje – choć tacy
Polacy też są, którzy chcą być bardziej brytyjscy niż Brytyjczycy.
Dam przykład: ja nie będę wychowywał dzieci w ten sposób co oni,
że jedynym zajęciem tych dzieciaków na ulicy, na której mieszkamy, jest bieganie za piłką z jednej
strony ulicy w drugą, ewentualnie jeżdżenie rowerami tak samo
z jednego końca w drugi – i to
wypełnia cały ich czas. Odziani
w dresy tak biegają – i nic więcej. Jeśli moje dziecko chce pograć w piłkę – oczywiście może,


Polskę jaką jest: jej korzenie,
doświadczenia historyczne,
ale przede wszystkim stan
obecny: miasto, wieś, szkołę,
biznes, rodzinę, zdrowie,
rozrywkę, nasze nawyki,
tworzące się zwyczaje,
sukcesy i porażki, normalność
i patologie.
każdego z naszych
rozmówców pytamy
o inny wycinek naszej
rzeczywistości, ale chcemy,
by całość stworzyła ciekawy
kalejdoskop, obraz naszego
kraju.
Redakcja

 Ale to może być specyfika
środowiska, bo akurat w takiej
dzielnicy mieszkacie.
– Pewnie że tak, ale my mieszkaliśmy już w wielu miejscach
i wszędzie jest podobnie. Gdy się
spotykamy z osobami starszymi, to faktycznie, są między nimi
bardzo ciekawi ludzie, którzy coś
przeszli, mają swój mocny etos
pracy – bo tu było kiedyś bardzo
rozwinięte górnictwo. Oni mają
na twarzach wypisane coś więcej niż dzisiejsze młode pokolenie, a nawet niż pokolenie obecnych 40- i 50-latków. Tu mieszka
taka starsza pani, która sama urodziła szóstkę dzieci, dwoje z nich
jej zmarło, ona przez to przeszła,
ciężko pracowała, bardzo szlachetna osoba. Gdy nam urodził się
Maksio, zrobiła dla niego na drutach komplet: sweterek, czapeczkę
i szalik. Są tacy ludzie i oni potrafią w bardzo ciekawy sposób opowiadać, z nimi da się nawet rozmawiać o historii Polski.
A reszta? Niespecjalnie wysoki
jest poziom nauki w szkołach, Michał na przykład miał cały ubiegły
rok pod hasłem nauki kupowania w marketach. Czy od tego jest
szkoła? Od wychowywania idealnych konsumentów?
Wspomnę też, że w jednym
z poprzednich miejsc zamieszkania mieliśmy takich sąsiadów,
którzy nie odpowiadali na nasze pozdrowienia, udając, że nas
nie widzą. Więc jeśli ja się spotykam, choć rzadko, z czymś takim, to czy ja mogę się tu czuć
u siebie?
 Z pewnością jest jednak
też tak, że możesz powiedzieć
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 Sprawia to Tobie satysfakcję?
– Tak, jestem przecież z wykształcenia nauczycielem języka polskiego. Ważne jest, że tym
dzieciom i rodzicom się chce. Te
dzieci chodzą pięć dni w tygodniu
do szkoły brytyjskiej, a w sobotę rano rodzic wstaje i przywozi je na lekcje do polskiej szkoły. Uczniów jest dużo i naprawdę
chcą przychodzić. Na 11 listopada dzieci z mojej klasy szóstej
przygotowały ze mną program
artystyczny, w którym deklamowały wiersze. Prawie się popłakałem widząc jak chłopak, który
jest pół Chińczykiem, a pół Polakiem, z tą swoją chińską wymową, od matki wyniesioną, czytał
Herberta „Wilki” o żołnierzach
wyklętych… To było niesamowite. Albo dziewczynki, 13- i 14-latka, czytały coś Szymborskiej,
z typową brytyjską wymową
i brytyjskim akcentem, bo one są
tu praktycznie od urodzenia. Jeśli są takie sytuacje, to chcę się tej
pracy podejmować. A jeśli jeszcze potem przychodzi do mnie rodzic i mówi, że bardzo dziękuje,
bo widział, że oni to deklamowali ze zrozumieniem… – Żadnych
pieniędzy nie chciałbym za to.

Po upojeniu ziszczającym marzenia o niepodległości listopadem 1918, przychodzi czas ustanawiania fundamentów nowego
państwa.
Powołany w listopadzie 1918
r. pierwszy gabinet, socjalisty Jędrzeja Moraczewskiego, spotyka
się z brakiem akceptacji: zarówno społecznym, jak i większości
środowisk politycznych. Szukając
kompromisu, a także porozumienia z paryskim Komitetem Narodowym Polskim – jedynym
uznawanym przez aliantów przedstawicielstwem Polski – Piłsudski
powierza w styczniu 1919 funkcję premiera wysłannikowi KNP,
Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Wkrótce też odbywają się
pierwsze wybory parlamentarne.
 27 grudnia 1918 – rozpoczyna
się Powstanie Wielkopolskie.
 16 stycznia 1919 – ustępuje
nieakceptowany przez większość
ugrupowań politycznych rząd Jędrzeja Moraczewskiego, Prezydentem Ministrów zostaje Ignacy
Jan Paderewski.
 18 stycznia 1919 – w Paryżu
rozpoczynają się obrady konferencji pokojowej, na czele polskiej
delegacji stoją Roman Dmowski
oraz Ignacy Jan Paderewski.
 23 stycznia 1919 – Czechosłowacja napada na przyznaną
Polsce część Śląska Cieszyńskiego; Stanisław Grabski: Już w połowie stycznia nadchodziły alarmujące wieści o przygotowaniach

Poznań, 4 lutego 1919. zaprzysiężenie 1 Pułku Rezerwowego Strzelców wielkopolskich podczas powstania
wielkopolskiego.

czeskich do zbrojnego zajęcia terytorium polskiej administracji.
[…] Wyjście pułku cieszyńskiego
na odsiecz Lwowa przyspieszyło czeską napaść. Nastąpiła ona
zgoła niespodzianie 23 stycznia,
siłami zbrojnymi przewyższającymi parokrotnie nieliczne polskie oddziałki. Polska ludność,
szczególnie robotnicza, stawiała rozpaczliwy opór, ale nie była
w stanie przeszkodzić zajęciu
przez wojska czeskie Orłowy,
Karwiny i Cieszyna, skąd Śląska
Rada Narodowa przeniosła się do
Krakowa. [...].
Warszawa, 10 lutego 1919. Otwarcie Sejmu ustawodawczego.
w środku widoczny naczelnik państwa Józef Piłsudski.

Rozmawiał
Wojciech Waligórski

P.S. Wojciech Czubatka prowadzi na emigracji swojego bloga: www.zadzierajacnosa.wordpress.com

do teJ Pory rozmawialiśmy z:
i, że to nie jest panaceum
na wszystko;
 biskupem seniorem
Józefem zawitkowskim
o świętach Bożego Narodzenia
w łowiczu;
 dziennikarzem Krzysztofem
miklasem o specyfice polskich
świąt Bożego Narodzenia na tle
innych krajów;
 archiwistą markiem
Wojtylakiem o tym, jak Polacy
poszukują swoich korzeni;
 wolontariuszką Agnieszką
Kołaczek o tym, dlaczego
warto angażować się
w pomaganie innym;
 Cezarym Gawrońskim
z miejskiej komisji
trzeźwościowej o tym, jak Polacy
piją i co robić, by pili mniej;


psychologiem, terapeutą

Hanną Wojciechowską
o uzależnieniu od narkotyków.

Poznań, 27 grudnia 1918. Ignacy Jan Paderewski (pośrodku,
z cylindrem w ręku) w otoczeniu poznaniaków.

BIBlIOTekA NARODOwA w wARSzAwIe

burmistrzem Krzysztofem
Kalińskim, historykiem,
o dorobku i klęsce
międzywojennego XX-lecia;
 Krzysztofem Górskim,
b. naczelnikiem miasta,
o obchodach 11 listopada
w roku 1988 i – w kolejnym
odcinku – o schyłkowym
okresie PRl w łowiczu;
 Januszem Kukiełą ze
związku Dużych Rodzin 3plus
o dużych rodzinach
i o tym, co wnoszą
do społeczeństwa;
 położną małgorzatą
Grzegorczyk o tym, co
się zmieniło na oddziałach
położniczych i o cudzie
narodzin nowego życia;
 ginekologiem Adamem
Skonecznym o tym,
dlaczego tyle kobiet rodzi
przez cesarskie cięcie


NARODOwe ARcHIwuM cyFROwe

 Robisz to społecznie?
– Tak, nawet nie chciałbym
uczyć dla pieniędzy. Mamy
tylko zwrot kosztów za kserowane materiały i za paliwo, bo muszę dojechać. A czesne, które rodzice płacą, jest pożytkowane
na wynajem budynku szkoły
i np. na imprezy okolicznościowe, wycieczki dla dzieci i na bibliotekę.

Nasz tygodnik uczestniczy w programie „Nieskończenie
Niepodległa”, zainicjowanym i stworzonym przez niezależny
ośrodek dokumentacji i najnowszych dziejów Polski „Karta”.
Odtąd, w każdym numerze, aż do końca roku, prezentować będziemy
przygotowane przez Kartę kalendarium najważniejszych wydarzeń
minionego stulecia, które przyczyniły się do odzyskania przez naszą
Ojczyznę niepodległości, potem do jej umocnienia, utraty,
walki o przetrwanie, przez okres PRL, do odzyskania suwerenności
– aż po dzień dzisiejszy. Jest on za każdym razem uzupełniony
o bogaty zestaw historycznych, często unikatowych, fotografii.
Dziś piąty odcinek, dotyczący kształtowania się
państwa pod koniec 1918 i w pierwszej połowie 1919 roku.

 26 stycznia 1919 – odbywają
się pierwsze w II Rzeczypospolitej wybory do Sejmu Ustawodawczego; po raz pierwszy w historii Polski w wyborach mogą brać
udział kobiety.
 3 lutego 1919 – Polska i Czechosłowacja zawierają tymczasową ugodę w sprawie podziału Śląska Cieszyńskiego.
 10 lutego 1919 – Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski otwiera posiedzenie Sejmu
Ustawodawczego.
 16 lutego 1919 – Powstanie
Wielkopolskie kończy się zwycięstwem Polaków, większość
terenów Prowincji Poznańskiej

Styczeń 1919. ulotki wyborcze przed pierwszymi wolnymi wyborami do Sejmu ustawodawczego.

przyłącza się do Rzeczpospolitej.
 20 lutego 1919 – Sejm Ustawodawczy uchwala tzw. „Małą
Konstytucję”; Marszałek Sejmu
Wojciech Trąmpczyński podczas
posiedzenia Sejmu: Komendancie Józefie Piłsudski! Sejm Ustawodawczy jednomyślnie postanowił dzisiaj władzę Naczelnika
Państwa oddać znowu w Twoje ręce. W myśl tej uchwały władzę naczelną państwa, którą byłeś
złożył w ręce moje, znowu Tobie
powierzam z życzeniem, ażebyś
ją sprawował na pożytek narodu
i na chwałę Ojczyźnie. (ożywione
oklaski i brawa).

BIBlIOTekA NARODOwA w wARSzAwIe

 Ile dzieci jest w tej klasie?
– Osiem. W młodszych klasach
jest więcej. Zajęcia odbywają się
w dużej walijskiej szkole, którą
wynajmujemy na soboty. Zajęcia
mamy od 9.30 do 12.30.

Kształt państwa

BIBlIOTekA NARODOwA w wARSzAwIe

Czy to bierze się stąd, że
ta grupa rodaków, którzy zdecydowali się wyjechać, to jest
jednak inteligentna populacja?
Czy z tego, że nasze dzieci są
jednak trochę bardziej pracowite?
– Paulina mówi, że to się bierze
z wrodzonej narodowej bystrości.


 To jest szkoła społeczna?
– Prowadzona przez stowarzyszenie. Najmłodsza moja uczennica ma 11 lat, najstarsza 14 – to jest
moja klasa VI.
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Zapytam jeszcze o brexit.
Czy on budzi wśród Polaków
obawy?
– Na początku, po referendum, było bardzo wiele sprzecznych informacji: a to, że zaraz nas
będą stąd wyrzucać, a to, że nie…
– i wielu miało tej niepewności
dość i podjęło, także dlatego, decyzję o powrocie. Ci, którzy zostali, specjalnie się nie przejmowali.
Widzą, że są całe sektory gospodarki, gdzie byłby problem, gdyby
Polacy wyjechali. Poza tym dużo
osób ma dzieci, które mają już
brytyjskie paszporty, zresztą polskie dzieci są często najlepszymi
uczniami w klasach.


Ponadto rodzice w domach więcej
wymagają, my inaczej niż oni
patrzymy na nasze dzieci, nie
odpuszczamy. Ja uczę języka
polskiego w weekendowej szkole
polskiej w Swansea…

NARODOwe ARcHIwuM cyFROwe

o wielu rzeczach, których się
nauczyłeś, które zyskałeś,
nabyłeś jakiegoś pozytywnego
doświadczenia?
– Jasne, że tak. Znam mnóstwo
fajnych ludzi, podoba mi się to, że
na zdjęciach z przedświątecznej
imprezy w przedszkolu u Maksia
jest jakaś mała Chinka, jakiś Murzynek, Maksio między nimi siedzi – fajnie, że on się styka z takimi dziećmi. Wracając do Polski
pewnie nasze dzieci odrobinę tych
pozytywnych doświadczeń przeniosą. Ważne, by one wiedziały
skąd się wzięły i co jest ich, a co
nie jest ich.
Mam też wrażenie, że gdybym
nie wyjechał, nigdy bym nie rozmawiał o Polsce z Irlandczykami
czy Brytyjczykami, nie mógłbym
im przekazać swojej wizji. Kiedyś na Facebooku udostępniłem
świetny film animowany o historii
Polski, przygotowany chyba przez
IPN, po angielsku – i kiedy jeden
z moich irlandzkich znajomych go
obejrzał, to się zachwycił, wspominał, że całą rodzinę zwołał, by
obejrzeli, sam cztery razy oglądał
– zachwycił się naszą historią. On
był na przykład bardzo zaskoczony tym, że to Polacy przyczynili
się do rozszyfrowania Enigmy. Takich filmów powinno być więcej.
Więc dla mnie to jest bardzo fajne doświadczenie, tylko
że człowiek jest w stanie przetrawić korzyści wyniesione z podróży dopiero wtedy, gdy już wróci
do domu, usiądzie, zacznie sobie
przypominać i analizować. A ja na
ten moment jeszcze nie wróciłem
do domu.

8 lutego 2018
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Jak Niemcy zlikwidowali
naszych Żydów
W kilka dni po kryzysie w stosunkach polsko-izraelskich i w nawiązaniu do ataków przypisujących
Polakom współudział w Holocauście, publikujemy nigdzie dotąd nie drukowany tekst autorstwa
Tadeusza Żaczka, dyrektora szkoły przy ul. Ułańskiej, jednocześnie doktora historii, w którym omawia
on i przypomina politykę okupacyjną władz niemieckich wobec Żydów na terenie Łowicza
w okresie II wojny światowej. Tekst został napisany na długo przed obecnym kryzysem.
tadeuSz
Żaczek
Łowicz w okresie II wojny
światowej wchodził w skład dystryktu warszawskiego, jednego
z czterech utworzonego Generalnego Gubernatorstwa, powołanego dekretem Hitlera z 12 października 1939 roku. Władzę nad
administracją cywilną w dystrykcie warszawskim sprawował od 30
października 1939 r. dr Ludwig
Fischer. Podlegali mu bezpośrednio starostowie w poszczególnych
powiatach, którzy posiadali władzę nad organami administracji
lokalnej, na przykład nad burmistrzami. Funkcję starosty w starostwie łowickim od 20 września
1939 do 1945 roku sprawował dr
Heinz von Schwender.
Władzą wykonawczą polityki
okupacyjnej władz niemieckich,
w tym także polityki skierowanej
przeciwko ludności żydowskiej,
była policja niemiecka. Nadzór
nad realizacją tej polityki sprawowały na terenie Powiatu Łowickiego zamiejscowe KdS-Außendienstellen podległe urzędowi
KdS Warschau. W Łowiczu funkcjonowały zamiejscowe placówki
gestapo, kripo i SD. Główną siłą

okupacyjną była żandarmeria. Powiat Łowicki wchodził w skład
Gendarmerie – Hauptmannchaft
Skierniewice. Niemieckie siły
okupacyjne wspomagała Policja
Polska zwana „granatową”.
Pod koniec listopada 1939
roku władze niemieckie powołały Rady Żydowskie – Judenraty.
Spełniały one rolę przedwojennych gmin żydowskich. Z czasem
stały się organizatorami życia wewnętrznego wspólnot żydowskich
w gettach, niektóre uczestniczyły w deportacji i zagładzie ludności żydowskiej. Judenraty były
również odpowiedzialne za organizowanie pomocy społecznej
dla Żydów. W Łowiczu w 1940
roku powstała „Dożywialnia dla
dzieci”, która wydawała ponad
300 posiłków dziennie dla dzieci
w wieku od 1 miesiąca do 12 lat.
Polityka antyżydowska
na terenie łowicza
Jednym z pierwszych rozporządzeń wydanych przez nowo
powstałą władzę administracji
cywilnej w Generalnym Gubernatorstwie był nakaz z 23 listopada 1939 roku dotyczący obowiązku noszenia przez wszystkich
Żydów, którzy ukończyli 10. rok
życia, opasek z gwiazdą Dawida.
Kolejne rozporządzenia nakłada-

kara śmierci groziła
każdemu, kto udzieli
schronienia
żydom lub też
w inny sposób okaże
żydom pomoc.
ły na Żydów obowiązki sprzątania
obejścia domów, zakazano napływu ludności żydowskiej do miasta
oraz korzystania przez nią ze środków komunikacji.
17 grudnia 1940 roku wydano odezwę o unikaniu kontaktów
z Żydami. Kara śmierci groziła każdemu, kto udzieli schronienia Żydom lub też w inny sposób
okaże Żydom pomoc. Starosta powiatowy dr Schwender wydał też
w tym czasie zarządzenie o podejmowaniu pracy przez ludność żydowską w wieku od 14 do 60 lat
przy kopaniu rowów i wykonywaniu prac porządkowych.
obozy pracy
przymusowej
Na terenie Powiatu Łowickiego
Niemcy utworzyli trzy obozy pra-

cy przymusowej. W Małszycach
obóz utworzono w lipcu 1940 r. na
gruntach Jana Miziołka. Składał
się z trzech drewnianych baraków
otoczonych zasiekami z drutu kolczastego i czterema wieżyczkami
strażniczymi. W obozie jednorazowo znajdowało się ok. 150 osób.
Drugi, w Kapitulnej, założony
wiosną 1941 r. w budynku nieczynnego młyna wodnego nad rzeką
Bzurą. Jednorazowo przebywało
w nim ok. 500 osób. W trzecim
obozie, we wsi Mysłaków, przebywało w latach 1941-1944 ok. 300
więźniów. Większość pochodziła z getta łowickiego, ale ich stany były uzupełniane przez Żydów
z getta warszawskiego. Obozy
funkcjonowały do lata 1941 r.
Wszystkich więźniów z tych
obozów przeniesiono do getta warszawskiego. W opuszczonych budynkach obozów jeszcze
w tym samym roku umieszczono Polaków, a później jeńców radzieckich.
Getto w łowiczu
7 maja 1940 r. Starosta Schwender wydał zarządzenie policyjne
w sprawie utworzenia terenu
mieszkalnego dla Żydów, które
traktowane jest jako data założenia getta w Łowiczu. Getto zostało zlokalizowane w centrum mia-

odsłonięty w grudniu 2007 roku w parku na Błoniach w Łowiczu
pomnik upamiętnienia Żydów, Polaków i żołnierzy radzieckich
więzionych i wymordowanych w obozach pracy pod łowiczem:
w Małszycach i kapitule.

sta, w odróżnieniu od innych miast
w GG, w których getta najczęściej
lokowano poza miastem. Getto zostało zlikwidowane w 1942
r. Łowiccy Żydzi z getta zostali przewiezieni do obozu zagłady
w Treblince.
likwidacja mienia
żydowskiego
Już na początku marca 1940
roku Niemieckie władze okupacyjne wydały rozporządzenie
o rejestracji żydowskich dóbr materialnych. Wszyscy Żydzi zobowiązani byli do rejestracji całego swojego mienia ruchomego
i wszelkich nieruchomości. W danych miały zostać ujęte wszystkie
konta, prawa spadkowe, posiadane

obligacje, zapasy towarów, zasoby pieniężne, kosztowności. Obowiązkowo należało też wykazać
meble i ubrania. Zajmowano żydowskie firmy, sklepy, fabryki,
warsztaty.
***
Eksterminacja Żydów rozpoczęła się w Generalnym Gubernatorstwie 19 marca 1942 r. Na obszarze dystryktu warszawskiego
wymordowano prawie 600.000
Żydów, z czego ok. 96.000 mieszkańców z gett prowincjonalnych
wywieziono do obozu w Treblince, tysiące zostało zamordowanych w wyniku łapanek na granicach getta i mordów w trakcie
deportacji. 

Historia | Prawica a antysemityzm – wbrew oszczerstwom

Niezwykła historia życia żołnierza łowickiej „Dziesiątki”
Dla tych środowisk, które próbują ustawiać Polskę
w roli współwinnego Holocaustu, jednym
z argumentów jest powszechny w przedwojennej
II Rzeczypospolitej antysemityzm.
Tak, on występował. Można
dyskutować, na ile był powszechny, skąd się brał, szukać jego
przyczyn, z pewnością miał swe
wstydliwe strony, getto ławkowe
na uniwersytetach, gdzie młodzież oddolnie próbowała je wprowadzać, na pewno jest czymś,
czego można się wstydzić. Także
i przedwojenny „Łowiczanin” był
tygodnikiem o mocno krytycznym wobec polskich Żydów nastawieniu. Uważając się za kontynuatorów, w pewnym sensie,
tradycji tego pisma, nawiązywaliśmy jednak zawsze do jego lokalności, nie do tych treści, z którymi
się nie utożsamiamy.
Jak jednak bardzo polski antysemityzm różnił się od niemieckiego, jak inni wyznawali go ludzie, jak inaczej go rozumieli
– wreszcie do jak innych postaw

prowadził – tego w Europie nie
wiedzą. A były to różnice drastyczne. To nie Polacy budowali obozy zagłady i nie oni mordowali w nich Żydów przywożonych
z gett – które też nie oni tworzyli.
Niech zilustruje to ciekawy przykład, który poniżej przytoczymy.
Otóż trudno wyobrazić sobie
bardziej skrajną – w ocenie propagatorów „religii Holocaustu”
– organizacyjną emanację polskiej
antysemickiej prawicy niż Obóz
Narodowo-Radykalny (ONR).
Tak się składa jednak, że jeden
z jego prominentnych działaczy
został po wojnie nagrodzony...
Medalem Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata, za ratowanie
Żydów. I tak się składa, że był kolejnym Sprawiedliwym, związanym w jakiś sposób z Łowiczem
– był bowiem żołnierzem 10 Puł-

ku Piechoty, tu mającego swoje
koszary. Chodzi o Edwarda Kemnitza, którego sylwetkę przytaczamy za portalem Prawy.pl
Urodził się 10 października
1907 r. w Warszawie. W czasie
I wojny światowej, kiedy jego ojciec jako poznaniak został internowany w Rosji, przebywał razem
z matką w Berlinie. Po powrocie do Warszawy w 1921 r. uczył
się w Gimnazjum im. Stanisława Kostki, w którym zdał maturę
w 1926 r. W tym czasie wstąpił do
tajnej organizacji Pogotowia Patriotów Polskich.
W 1926 r. rozpoczął studia
prawnicze w Uniwersytecie Warszawskim, jednocześnie angażując się w działalność społeczno-polityczną. Działał w Młodzieży
Wszechpolskiej, Bratniej Pomocy oraz korporacji akademickiej
„Aquilonia”, stał na czele sekcji
robotniczo-rzemieślniczej Obozu
Wielkiej Polski rejonu Warszawa-Praga.
W latach 1930-1932 odbył służbę wojskową w Szkole Podcho-

Edward Kemnitz

rążych Piechoty w Zambrowie,
a następnie jako plutonowy podchorąży w 10 pp. w Łowiczu.
Od 1932 r. kontynuował edukację w elitarnej London School
of Economics w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Warszawy
w 1934 r. podjął pracę w Fabryce Wyrobów Ołowianych i Cy-

nowych należącej do jego ojca.
W tym samym czasie trafił w szeregi tajnej struktury politycznej ruchu narodowego Organizacji Polskiej.
Był jednym z założycieli Obozu Narodowo-Radykalnego, w
którym pełnił funkcję kierownika
organizacyjnego Wydziału Stołecznego. Na fali represji ze strony
dyktatury sanacyjnej wraz z innymi działaczami został aresztowany
w czerwcu 1934 r., a miesiąc później umieszczony w obozie w Berezie Kartuskiej.
Po wyjściu na wolność we wrześniu tego samego roku powrócił do
działalności w organizacjach narodowych, w tym w konspiracyjnym ONR. Jako współwłaściciel
rodzinnej fabryki współfinansował
działalność organizacji, został też
członkiem zarządu spółki wydawniczej wydającej „ABC Nowiny
Codzienne”. W 1938 r. został radnym miasta stołecznego Warszawa
dzielnicy Praga-Grochów.
Podczas kampanii wrześniowej walczył w obronie twier-

dzy Modlin jako dowódca plutonu w stopniu podporucznika. Od
grudnia 1939 r. działał w strukturach Związku Jaszczurczego
oraz w komórce propagandy Grupy „Szańca”. We wrześniu 1942
r. wstąpił do nowo utworzonych
Narodowych Sił Zbrojnych, jednocześnie uczestniczył w pracach
Służby Cywilnej Narodu – konspiracyjnej organizacji cywilnej
obozu narodowego.
Wraz ze swoim ojcem działał
w Radzie Pomocy Żydom „Żegota”, tajnej organizacji, której celem było niesienie pomocy materialnej, zapewnienie schronienia,
środków do życia, fałszywych dokumentów itp., Żydom ukrywającym się poza gettem. Po klęsce
powstania warszawskiego organizował w okolicznych miejscowościach sieć placówek mających nieść pomoc ewakuowanym
z Warszawy.
W czasie okupacji sowieckiej
pod pseudonimem „Szczeciński”
kontynuował działalność podziemną, pełniąc od kwietnia 1945
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Miasto żąda zwrotu,
szkoła się odwołuje

W rozsyłanej szeroko
informacji łowicki klub
Gazety Polskiej zachęca
do wzięcia udziału
w akcji STAŃ
W OBRONIE POLSKI!
– zainicjowanej przez ten
ogólnopolski tygodnik.

Szczegóły, z linkami do tych
naprawdę interesujących materiałów – na naszym portalu Łowiczanin.info

r. funkcję komendanta Okręgu Pomorskiego NSZ.
W lipcu 1945 r. został aresztowany przez poznańskie UB
i osadzony w więzieniu. Dwa
lata później wyszedł na wolność
w związku z amnestią. W 1949 r.
ponownie aresztowany, w listopadzie 1951 r. skazano go na 10 lat
więzienia. Karę odbywał w więzieniach na Mokotowie w Warszawie, we Wronkach i w Sztumie.
Po wyjściu na wolność pracował
jako nauczyciel języka angielskiego w szkole metodystów w Warszawie.
Z powodu szykan ze strony
bezpieki w 1964 r. wyemigrował
do Kanady. W latach 1966-1967
wykładał historię i kulturę polską w Loyola College w Montrealu. Od 1966 pracował jako dyrektor biblioteki naukowej, najpierw
w Loyola College, a od 1974 do
1977 na Uniwersytecie Concordia.
Za pomoc udzielaną Żydom
podczas okupacji niemieckiej został w grudniu 1983 r. wraz z nieżyjącym już ojcem udekorowany
przez Instytut Yad Vashem medalem i tytułem Sprawiedliwego
Wśród Narodów Świata. Zmarł
w roku 2002.
za: prawy.pl
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Każdy może
pomóc

Polega ona na rozsyłaniu przez
internautów, do mediów na zachodzie Europy i w Izraelu, filmu autorstwa Stefana Tompsona.
Nagrał on kilkuminutowy,
świetny film w języku angielskim, w którym wyjaśnia – choć
z naszej, polskiej perspektywy,
chciałoby się powiedzieć: przypomina, ale prawda jest taka, że na
Zachodzie nasza prawda o II wojnie jest nieznana – jak naprawdę
wyglądała historia II wojny światowej, w szczególności Holocaustu, niemieckich obozów zagłady
oraz ratowania ludności żydowskiej przez Polaków. Ten film został ocenzurowany w części Europy Zachodniej i Izraelu (!).
Obecnie inicjatorzy akcji postanowili ją akcję rozszerzyć – do filmu Tompsona dołączają również
anglojęzyczne wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego oraz link do serwisu German
Death Camps, który uruchomiło Polskie Radio. Apelują, by te
nagrania rozsyłać do redakcji zachodnich i izraelskich mediów,
a także do posłów Parlamentu Europejskiego, ministrów poszczególnych rządów, kongresmenów,
Kościołów oraz organizacji społecznych na całym świecie. Warto chyba dodać, że maile z takimi
linkami warto rozsyłać także po
prostu do znajomych na Zachodzie, jeśli ktoś takich ma – a wielu
ma. Inicjatorzy akcji podkreślają,
by walcząc o dobre imię i szacunek dla polskiej historii nie używać prowokacyjnych ani drażliwych treści.
wal

8 lutego 2018

Wciąż nierozstrzygnięty wydaje się spór pomiędzy
Urzędem Miejskim w Łowiczu a Pijarskim
Gimnazjum o dotację udzieloną szkole za
październik i wstrzymaną za listopad i grudzień.
on też był od nas. chłopczyk z podniesionymi rękami uwidoczniony
na słynnym zdjęciu z likwidacji getta warszawskiego nazywał się Artur
Siemiątek, był synem leona i Sary Dąb, urodzonym w łowiczu w 1935 r.

Historia | Oni pomagali żydom

Pamiętajmy
o Sprawiedliwych
W Łowiczu i jego bliskiej
okolicy mieszkało wiele
osób, które pomagały
Żydom ukrywającym
się poza murami getta,
w Łowiczu i w innych
miejscach w Polsce.
Niektóre z tych osób zostały po
latach uhonorowane przez państwo Izrael medalem Sprawiedliwym wśród Narodów Świata. Pisaliśmy o nich w minionych latach
na łamach Nowego Łowiczanina,
dziś choćby pokrótce przypomnijmy ich nazwiska.
Karolina Dworczyk z d. Makar. Przez kilka lat ukrywała
u siebie w Bóbrce pod Lwowem,
potem w Brzeżanach, znajomą
Żydówkę Edwardę Kober. Po
pewnym czasie, zagrożona wpadką, przeniosła się i swą podopieczną do Brzeżan. Przeżyły nawet
aresztowanie, Edwardy nie rozpoznano. Po wojnie Edwarda wyszła
za mąż za polskiego oficera, wyemigrowała do Izraela, ochrzciła
się, mówiła o sobie, że jest katolicką Żydówką.
Janina Kutkowska, żona
Adolfa Kutkowskiego, urzędnika
w ratuszu w Łowiczu, rozstrzelanego przez Niemców w Palmirach w 1941 roku. przez rok,
w swym mieszkaniu w kamienicy
przy ul. Tkaczew, udzielała schronienia Marii Goldman, Żydówce
z Łodzi, której załatwiła papiery
na nazwisko Krystyny Kazaneckiej, a potem wpisała na listę na
roboty do Niemiec jako Aryjkę co ją ostatecznie uratowało.
Janina Sadowska. Przez
czas wojny pomagała ona młodej
dziewczynie, Pesie Brzezińskiej,
pochodzącej z ul. Bonifraterskiej,
którą przetrzymywała w swym
mieszkaniu przy ul. Długiej, tuż
obok gmachu gestapo (dziś Komenda Powiatowa Policji). Trudniła się szmuglem. Brzezińska
wojnę przeżyła, wyemigrowała do
Australii.
marianna Sławińska. W Łowiczu mieszkała od 1975 roku.
Pochodziła ze wschodniej Wielkopolski. W wiosce Mikulice
w okolicach Turku przez dwa lata
w trakcie II wojny światowej ukrywali na strychu Józefa Jakubowicza, narodowości żydowskiej.
Stanisław Laska z Bełchowa.
Wraz z rodzeństwem i matką przez
ponad dwa lata udzielali schronienia Miriam Finkelsztajn, uciekinierce z Zamojszczyzny, którą
przechowali jako Irenę Lewndowską. Metrykę chrztu załatwili dla

niej rodzice od sióstr karmelitanek
w Warszawie.
Medalu nie dostały zbiorowo
łowickie bernardynki. W czasie
wojny udzielały schronienia blisko
setce sierot - wśród których udało
im się uratować co najmniej trójkę
dzieci żydowskich.
Dlaczego możemy powiedzieć,
że pomagających było wielu? Że
ich lista nie ogranicza się do tych,
których tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata uhonorował instytut Yad Vashem?
Niech odpowiedzią będzie fragment książki, którą, na podstawie
rozmów z ludźmi, którzy przeżyli wojnę, w 2002 przygotowali
uczniowie I LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu pod kierownictwem ich ówczesnego nauczyciela historii Krzysztofa Kalińskiego.
Jeden z pytanych przez młodzież,
zastrzegający sobie anonimowość
mieszkaniec podłowickiej wsi, tak
opowiadał:
Służyłem u wuja w Sierżnikach.
Kiedyś, w wojnę gdy szedłem po
sieczkę, zobaczyłem w stodole Berkową, która siedziała tam z małą
dziewczynką. Ciotka zaniosła im
jedzenie. Innym razem, gdy ciotka ugotowała kartofle dla świń
i poszła je posiekać, to nagle z ukrycia wyskoczyły dwie dziewczynki z matką i rzuciły się na kartofle.
Chwytały je rączkami gorące i jadły bez obierania. Wtedy ciotka powiedziała: „Nie jedzcie tak, ja dam
wam jeść. Dała im jeść po ludzku.
Boże, jak bardzo dziękowały, całowały ciotkę po rękach. poszły gdzieś
dalej.
W Chąśnie ukrywał się bogaty
fabrykant z Łodzi. Miał fałszywe
„polskie” dokumenty. Przeżył wojnę. Pół wsi wiedziało o nim. opowiadał, jak ich wypędzali z Łodzi.
Był wielki mróz. Mieli nająć wozy,
ale warta nie dała im jechać przez
wiele godzin. Małe dzieci zamarzały z zimna.
U nas nocowało wielu Żydów.
Kiedyś w sobotę w przyszło dwóch
chłopców. Jeden miał może 12, a
drugi 16 lat. Prosili, żeby matka
dała m książeczkę do nabożeństwa
i uczyli się pacierza. Spali u nas
przez noc. A w niedzielę wieczorem
poszli gdzieś dalej. Byli bardzo zawszeni i bardzo głodni. Nie wiem,
czy byli z Łowicza, wspominali, że
z Warszawy.
On medalu Sprawiedliwego
nie dostał, nawet się o niego pewnie nie starał. pewnie uznał, że
okazjonalna pomoc, świadczona
uciekającym, nie jest godna medalu. Tylko, że nawet za taką pomoc mógł zostać rozstrzelany, on
i jego rodzina, na miejscu.
wal

Władze miejskie tydzień temu
upomniały się o zwrot nadpłaconej części dotacji, ale szkoła ma 2
tygodnie na odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i zamierza z tej opcji skorzystać.
Na sesji rady miejskiej 12 stycznia, z udziałem dyrekcji, nauczycieli i rodziców, można było odnieść wrażenie, że wszystko
rozstrzygnie się po odesłaniu przez
Regionalną Izbę Obrachunkową
w Łodzi odpowiedzi na dwa stawiane przez burmistrza Krzysztofa Jana Kalińskiego pytania: Czy
miasto musi (czy tylko może) żądać zwrotu nadmiernie pobranej
przez szkołę dotacji? Czy może
nie wypłacać dotacji za listopad
i grudzień, jeżeli po aktualizacji
kwota ta jest ujemna (tzn. wcześniej szkoła pobrała już więcej niż
należy się za te dwa miesiące)?
Wicedyrektor łódzkiej RIO Beata Kaczmarek 30 stycznia wysłała do Łowicza odpowiedź. Sugeruje w niej, że gwałtowny spadek
dotacji wymaga ponownego
sprawdzenia – co burmistrz i tak
już zlecił głównej specjalistce ds.
kontroli, jeszcze przed otrzymaniem pisma. Niezależnie od tego
stwierdza, że jeżeli kwota została
wyliczona prawidłowo, to szkoła powinna zwrócić część dotacji. RIO podkreśla też, że nie posiada uprawnień do dokonywania
powszechnie obowiązującej wykładni prawa, a wysłane pismo

jest tylko jej stanowiskiem. Informuje też, że 19 stycznia Dyrektor
Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN
Grzegorz Pochopień skierował
do łódzkiej RIO pismo, z którego wynika, że w wyliczeniach ratusza doszło do nieprawidłowości,
które mogły mieć wpływ na wysokość dotacji.
1 lutego burmistrz zawiózł
do RIO odpowiedź, z wyjaśnieniem wątpliwości, na które uwagę zwracało MEN. Jak mówił w
rozmowie z nami – chodzi o kwestię, która była już wyjaśniana,
dotyczącą wyliczenia kwoty bieżącej dotacji. Jeszcze raz potwierdził, że ratusz uwzględnił przy
tym wszelkie wydatki bieżące na
utrzymanie gimnazjów i klas gimnazjalnych w mieście, a nie tylko
wynagrodzenia (jak sugerował
w piśmie dyrektor departamentu
MEN). Tego samego dnia zwró-

RIO wyraźnie zaleca
kontrolę i ponowne
sprawdzenie, ale jeśli
wykonuje ją pracownik
ratusza, to jest jak
bycie sędzią
we własnej sprawie.

Gdybyśmy nie wystąpili
o zwrot należnej nam
kwoty, moglibyśmy
zostać pociągnięci
do odpowiedzialności
za brak dyscypliny
finansowej.
cił się do szkoły o zwrot nadpłaconej dotacji.
– Chcąc czy nie chcąc, musieliśmy podjąć ten krok – mówił nam
skarbnik miejski Arkadiusz Podsędek. – Gdybyśmy nie wystąpili
o zwrot należnej nam kwoty, moglibyśmy zostać pociągnięci do
odpowiedzialności za brak dyscypliny finansowej.
Dyrektor szkół pijarskich w Łowiczu Przemysław Jabłoński nie
składa broni, dlatego zapowiada złożenie odwołania do SKO.
– RIO wyraźnie zaleca kontrolę
i ponowne sprawdzenie, ale jeśli
wykonuje ją pracownik ratusza,
to jest jak bycie sędzią we własnej
sprawie – mówi.
Szkoła liczy też na odpowiedź
RIO na pismo MEN, której jeszcze nie ma. – W piśmie ministerialnym wprost pada pojęcie
„nieprawidłowości”, takich słów,
w pismach takiej instytucji, nie
wolno lekceważyć – dodaje dyrektor. Przypomina, że to władze
miejskie wskazały RIO jako instytucję, której opinia ma być w temacie kluczowa.
tm
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Inspektorzy ZUS
odwiedzają „chorych”

151 kontroli zwolnień lekarskich pod kątem prawidłowości ich
wykorzystywania zostało przeprowadzonych przez inspektorów Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w ubiegłym roku w Łowiczu.
W skali I oddziału łódzkiego
ZUS, w skład którego wchodzi też
inspektorat w Łowiczu, prawidłowość wykorzystywania zwolnień
lekarskich została zakwestionowana w 6,5% skontrolowanych
przypadków. Wydano ok. 1 tys.
decyzji o cofnięciu prawa do zasiłku chorobowego za cały jego
okres wskazany na zwolnieniu lekarskim. – Dla ubezpieczonego to
dotkliwa kara, bo nie otrzyma za
ten okres wynagrodzenia – uważa Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik ZUS. Według ZUS
wszystkie kontrolowane zwolnienia w Łowiczu i okolicach były
prawidłowo wykorzystywane.
Zwolnienia do kontroli typowane są przez ZUS na drodze losowania, w przypadku powtarzających się krótkotrwałych zwolnień,
po ustaniu tytułu do ubezpieczenia oraz na skutek składanych
przez pracodawców wniosków
o zweryfikowanie zasadności wystawienia zwolnienia. Przykłady
nieprawidłowego wykorzystywa-

nia zwolnień lekarskich z innych
inspektoratów potrafią rozbawić.
Osoby, które podczas kontroli
zostały przyłapane na tzw. gorącym uczynku, czyli np. pracując
w swojej firmie w czasie pobierania zasiłku chorobowego, często
tłumaczą się w ciekawy sposób.
Na przykład kontrolowana osoba,
mimo kłopotów spowodowanych
skręceniem stopy, brała udział
w dwudniowym kongresie Świadków Jehowy w Atlas Arenie. Wyjaśniała, że przez cały program
siedziała w takiej pozycji, iż nogę
miała wyprostowaną... Inna osoba
w czasie trwania okresu zasiłkowego wybrała się na pielgrzymkę do Częstochowy. Jeszcze inny
ubezpieczony w czasie zwolnienia
uczestniczył w kilkugodzinnym
spływie kajakowym na Litwie
oraz udział w Maratonie Komandosa w Lublińcu.
Były też przypadki wykorzystywania zwolnień na remonty
w domu, inną pracę zarobkową,
wycieczki. – Mieliśmy w ubie-

głym roku taką sytuację, w której
pracodawca postanowił zatrudnić
detektywa, by sprawdzić, czy pracownik wykorzystuje zwolnienie
lekarskie jak należy, a następnie
całą dokumentację, wraz ze zdjęciami, przekazał do ZUS – informuje Monika Kiełczyńska.
Warto wspomnieć, że na skutek nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego ZUS
w woj. łódzkim obniżył wypłatę
zasiłku w ponad 6 tys. przypadków, na łączną kwotę 348 tys. zł.
Do sytuacji takich nie będzie dochodzić po 1 lipca, wtedy bowiem
wejdą w życie tzw. „elektroniczne
zwolnienia lekarskie” E-ZLA. Po
wystawieniu takiego zwolnienia
przez lekarza będzie ono od razu
widoczne u pracodawcy, który posiada profil płatnika na Platformie
Usług Elektronicznych ZUS oraz
w ZUS-ie. Pacjenci nie dostaną już
tradycyjnych zielonych druków
do ręki. Odpadnie więc konieczność dostarczania papierowego
zwolnienia lekarskiego. opr. mak
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25 stycznia: Marek król,
l.44; Szczepan Gruza, l.65.
27 stycznia: Irena wróbel,
l.87; leszek kubica, l.78.
28 stycznia: zofia
Brynkiewicz, l.80, Stryków;
Jacek Rode, l.59, Stryków.
29 stycznia: elżbieta
kapusta, l.75; krystyna
Szubert, l.74, Głowno; wanda
Szepke, l.77, łódź.
30 stycznia: Stanisław
wesołowski, l.68, Stryków.
1 lutego: Jan żaczek, l.81.

Henryk Czuba (1936-2017)

2 lutego:
Andrzej Górajek, l.70;
Genowefa wolniak, l.87;
Marianna Brzozowska, l.84;
Bogdan Mirosław Szpurko,
l.62; ewa wieczorek, l.28.
3 lutego: włodzimierz
Dąbkiewicz, l.81, Głowno;
Helena Słomska, l.91;
Stanisława Jachimek, l.89.
4 lutego: Jan Aftewicz, l.69;
Bogdan Sokalski, l.72.
5 lutego: kazimiera Tatuch,
l.84.

Smutna wiadomość dotarła do
nas 6 lutego. Zmarł Czesław Kocemba – wirtuoz harmonii trzyrzędowej, jeden z najbardziej cenionych, tradycyjnych muzyków
ludowych Ziemi Łowickiej, często
nagradzany na konkursach i przeglądach muzyki ludowej. Urodził
się 1946 roku. Mieszkał w Łagowie w gminie Łyszkowice. Wkrótce na naszych łamach ukaże się obszerny artykuł na jego temat. 
ReklAMA

włODzIMIeRz GAlA

Muzyka ludowa
straciła mistrza

Henryk Czuba urodził się
2 grudnia 1936 roku w Skaratkach
w gminie Domaniewice. Jego rodzice Marianna i Józef Czubowie
prowadzili na powierzchni 5 ha indywidualne gospodarstwo rolne.
Wystarczało to do zapewnienia
egzystencji rodzinie. Pan Henryk
wychował się w tym gospodarstwie wspólnie z trójką rodzeństwa, braćmi Janem i Stanisławem
oraz siostrą Zofią (Dubiel).
Pan Henryk pracował w gospodarstwie jak reszta rodzeństwa, ale nie był zaangażowany
do pracy tak jak starsze rodzeństwo, od najmłodszych lat wykazywał się jednak różnymi zdolnościami. W Szkole Podstawowej
w Domaniewicach, do której zaczął uczęszczać w okresie okupacji niemieckiej, szło mu dobrze. Po jej ukończeniu wspólnie
z kolegą Wiesławem Kantorkiem
zapisali się do Zasadniczej Szkoły Ceramicznej w Jedlinie Zdrój,
którą po dwóch latach ukończyli. Brat Stanisław nie potrafił wytłumaczyć wyboru jakiego wówczas dokonał Henryk. – Dogadali
się i uznali, że szkoła w Jedlinie to
dobry pomysł, ostatecznie jednak
po zakończonej dwuletniej nauce
wrócili do rodzinnych Skaratek
– opowiada. – Po czym zaraz
Henryk zapisał się do Państwowego Liceum Pedagogicznego
w Łowiczu. Możliwe, że chciał iść
w ślady właśnie brata Stanisława,
który ukończył tę szkołę w 1950
roku i był już nauczycielem.
W 1956 roku ukończył liceum.
Okres uczęszczania do niego był
dla niego ważny. Angażował się
w życie placówki, szczególnie
w Szkolne Koło Sportowe „Olimpia”, wówczas dała znać o sobie
jego największa pasja, którą był
sport. Czytał wszystko na ten temat, śledził audycje radiowe, prowadził w szkole gazetkę ścienną
o sporcie. Korespondował z działem sportowym Polskiego Radia,
pismem Głównego Komitetu Kultury Fizycznej „Sport”. W swoich
listach pytał o wyniki spotkań, ale
w wielu z nich przewijał się temat
zostania korespondentem spor-

towym – było to jego marzenie.
W jednej z odpowiedzi, jaką otrzymał, radzono mu studia na Akademii Kultury Fizycznej, a potem
ukończenie wydziału dziennikarskiego. – Niestety, sytuacja materialna rodziców i samego Henryka
uniemożliwiła mu te studia – powiedział nam Stanisław Czuba.
Z powodu niewykorzystanej szansy pozostało mu uczucie niespełnienia, ale nigdy nie porzucił swojej pasji.
Pan Henryk korespondował też
z klubami sportowymi i z kadrą
Polski w różnych dyscyplinach.
W odpowiedzi na swoje prośby
otrzymywał kartki pocztowe zapisane autografami sportowców.
Przetrwały one w jego archiwum,
dziś jako cenne pamiątki przechowuje je brat Stanisław. Wśród
tych kartek jest np. kartka drużyny
Włókniarza Łódź.
Absolwent tegoż liceum, nauczyciel i wieloletni wicedyrektor Zespołu Szkół na Blichu Stanisław Wielec, wspomina, że
starszy od niego o dwa lata Henryk Czuba był lubianym kolegą,
a sympatię zdobywał m.in. parodiowaniem znanych komentatorów sportowych czy komentowaniem głosem Bohdana
Tomaszewskiego wydarzeń rozgrywających się na szkolnym korytarzu – co wywoływało salwy
śmiechu. Wielec opowiada też, że
Henryk Czuba zasłynął w okresie
liceum zorganizowaniem przyjazdu do szkoły polskich olimpijczyków: szermierza Jerzego Pawłowskiego, oszczepnika Janusza
Sidło oraz Jana Mulaka – trenera,
kierownika drużyny z Olimpiady
w Melbourne w Australii, znanego jako twórca polskiego „Wunderteamu” lekkoatletycznego lat
50. i 60. Było to ogromne wydarzenie, sportowców witano owacjami. Były to czasu socjalizmu,
na ścianie, pod którą siedzieli sportowcy, wisiało hasło „Program frontu jedności narodu naszym programem”.
Krótko po zakończeniu nauki
w liceum Henryk Czuba porzucił marzenia, aby zostać korespon-



Henryk Czuba
(1936-2017)

Młodzieńczym marzeniem
Henryka czuby było
zostać korespondentem
sportowym. koledzy
z czasów liceum
Pedagogicznego
w łowiczu wspominają,
że świetnie parodiował
ówczesnych
sprawozdawców
sportowych, a przede
wszystkim Bohdana
Tomaszewskiego.
Marzenie się nie spełniło,
ale pasję do sportu
i podróżowania realizował
przez całe swoje
życie. Sam i z bratem
Stanisławem zjeździli
Polskę i kraje dawnego
bloku wschodniego.
dentem sportowym. Nie chciał
też zostać nauczycielem. – Henryk tego nie czuł, nie chciał robić
czegoś na siłę, dlatego postanowił
pójść w zupełnie innym kierunku
– opowiada brat. Ukończył kurs
kasjerski i rozpoczął pracę w kasie na dworcu PKP Łódź Kaliska,
przez pewien czas pracował też
w informacji kolejowej, potem
ukończył w Gdańsku trwający 8
miesięcy kurs dyżurnych ruchu,
po czym podjął pracę na tym stanowisku na dworcu Łódź Żabieniec, gdzie pracował do emerytury, na którą przeszedł w 1985 r.
Jak opowiada nam Stanisław
Czuba, brat cały czas interesował

się sportem i to właściwie każdą
dziedziną, choć najbardziej piłką nożną, był zapalonym kibicem
Widzewa Łódź. – Jeśli ja czegoś
z tej dziedziny nie wiedziałem,
to wiedział to z pewnością Henryk, miał rozległą wiedzę na temat
sportu – opowiada. W archiwum,
jakie po sobie zostawił, jest wiele pamiątek, w tym zaproszenia
na spotkania pożegnalne lub powitalne olimpijczyków wracających z Igrzysk Olimpijskich, z lat
60-tych, 70-tych i 80-tych.
Z bratem realizował się też
w drugiej swojej pasji, którą było
podróżowanie. Bardzo lubił jeździć w Tatry, które wspólnie
z bratem Stanisławem wielokrotnie przeszli wszerz i wzdłuż. Sam,
jak i z bratem, wielokrotnie podróżowali do krajów dawnego bloku
wschodniego, byli też na zachodzie Europy. – Brat przejechał
koleją transsyberyjską przez cały
ówczesny Związek Radziecki, był
na Kamczatce, nad Morzem Czarnym, w Moskwie. Często jeździliśmy razem, najmocniej w pamięci
zapadła mi nie podróż samolotem,
choć tych było kilka, ale statkiem.
Popłynęliśmy „Batorym” do Leningradu, mieszkaliśmy na statku przez kilka dni i zwiedzaliśmy
miasto. To była niesamowita podróż – opowiada i dodaje, że bratu nie udało się spełnić pragnienia,
aby pojechać do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Pan Henryk mógł sobie pozwolić na podróże, do końca życia pozostał kawalerem. W ostatnich latach życia jego stan zdrowia
jednak mocno się pogorszył. Dała
o sobie znać zaniedbana cukrzyca,
pojawił się nowotwór. Pozostawał
pod opieką bratanka. Zmarł 26
maja 2017 roku.
– Nie założył własnej rodziny,
starał się utrzymywać z nami stały kontakt. Pamiętał o imieninach,
urodzinach, często nas odwiedzał
w Łowiczu dokąd przyjeżdżał
z Łodzi, gdzie mieszkał. Spotykaliśmy się z okazji każdych świąt.
Był człowiekiem bardzo kontaktowym i bezpośrednim – wspomina
go brat Stanisław.
tb
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PRzeBIeRAJą SIę NIe TylkO DzIecI

kRzewINA DlA BABć I DzIADków

Babcie i dziadków należących do Koła miłośników Książki
gościła 25 stycznia z okazji ich święta biblioteka w Kiernozi.
Spotkanie było okazją do zaprezentowania okolicznościowych
wierszy na temat „jesieni życia” przez miejscowe poetki, słodkiego
poczęstunku oraz przekazania życzeń od przedstawicieli samorządu
oraz wnucząt. Spotkania z okazji dnia babci i dziadka biblioteka
organizuje od wielu lat. opr. mak

Bal karnawałowy kiernozkich przedszkolaków odbył się
w szkolnej sali gimnastycznej. w przedszkolu nie ma na tyle dużej
sali, żeby pomieścić wszystkie wróżki, królewny, motylki, rycerzy, piratów,
policjantów, Spidermanów, Batmanów i inne postacie. – cieszymy się, że
karnawałowy nastrój udzielił się także dorosłym i przebrała się też liczna
grupa nauczycieli i rodziców – opowiada dyrektor Marzena Bogucka.
Podczas balu był też poczęstunek przygotowany przez rodziców. opr. mak

30 stycznia dla babć i dziadków, głównie z terenu Bobrownik, z okazji
ich święta wystąpił zespół Ludowy „Krzewina”. zespół zaprezentował
ludowe pieśni i przyśpiewki, recytował też okolicznościowe wiesze.
Przed zebranymi wystąpił także z podobnym repertuarem Młodzieżowy
zespół śpiewaczy „Modraczki”. Młodzi artyści wręczyli przybyłym
na spotkanie kwiaty wykonane z bibuły (na zdjęciu). Na koniec wszyscy
zasiedli przy stołach, na których znalazły się ciasta i inne słodycze. tb

DzIeń BABcI I DzIADkA

WItAmY
WśRÓD NAS

GOk BOBROwNIkI

Rzut oKIEm | SeNIORzy SIę SPOTkAlI

w tej rubryce zamieszczamy
fotografie noworodków, które
w dniach poprzedzających wydanie
tego numeru tygodnika urodziły się
w szpitalach w łowiczu i w Głownie,
wraz z datą i godziną tej szczęśliwej
dla rodziców chwili. Dziękujemy
rodzicom, którzy zgodzili się na
publikację i życzymy dużo radości
z powiększenia rodziny.
A jeśli wasze dziecko urodziło się
w tych dniach w jakimś innym szpitalu
– prosimy, przyślijcie nam fotografię
i dane (redakcja@lowiczanin.info) –
także z przyjemnością je zamieścimy.
Redakcja

Hanna Kamila Baran,
ur. 20.01.2018 r., godz. 9.30,
dł. 53 cm, waga 2.890 g,
córka ewy i kamila, zam. Mokra.

Piotr Wielemborek,
ur. 22.01.2018 r., godz. 11.00,
dł. 53 cm, waga 2.780 g, syn Moniki
i Michała, zam. Skierniewice.

Amelia zimna, ur. 28.01.2018 r.,
godz. 21.05, dł. 55 cm,
waga 3.660 g, córka Magdaleny
i Huberta, zam. łowicz.

Dominik marusiak, ur. 29.01.2018 r.,
godz. 13.20, dł. 55 cm,
waga 4.050 g., syn katarzyny
i Michała, zam. Sierzchów.

Ignaś Bolimowski, ur. 30.01.2018 r.,
godz. 1.00, dł. 53 cm, waga 3.580 g,
syn Aleksandry i Michała,
zam. zabostów Duży.

Igor Krajewski, ur. 30.01.2018 r.,
godz. 12.20, dł. 56 cm,
waga 3.200 g, syn karoliny
i Huberta, zam. łowicz.

teodor Papuga, ur. 31.01.2018 r.,
godz. 7.30, dł. 53 cm,
waga 3.550 g, syn Anny
i krzysztofa, zam. Głowno.

zuzia Wawrzyn, ur. 2.02.2018 r.,
godz. 7.35, dł. 51 cm,
waga 2.840 g, córka Agnieszki
i Andrzeja, zam. Głowno.

Hanna maria Sobczyk,
ur. 2.02.2018 r., godz. 21.00,
dł. 56 cm, waga 2.860 g, córka
Justyny i Bartłomieja, zam. łowicz.

Alina Szejk, ur. 3.02.2018 r.,
godz. 20.05, dł. 52 cm,
waga 2.900 g, córka Doroty
i Adama, zam. Bratoszewice.

zuzia Żaczek, ur. 4.02.2018 r.,
godz. 14.40, dł. 52 cm,
waga 2.800 g, córka Justyny
i Radosława, zam. Bąków Górny.

Alicja Wietrzyk, ur. 5.02.2018 r.,
godz. 9.30; dł. 52 cm;
waga 2.820 g; córka klaudii
i Marcina, zam. kutno.

Adam Kunat, ur. 5.02.2018 r.,
godz. 9.45, dł. 55 cm,
waga 3.650 g, syn Darii i wiktora,
zam. łyszkowice.

Nela Kolos, ur. 5.02.2018 r.,
godz. 14.10, dł. 52 cm,
waga 3.050 g, córka Bogny
i Tomasza, zam. łowicz.

Amanda Szwarocka,
ur. 6.02.2018 r., godz. 14.00,
dł. 53 cm, waga 3.160 g, córka
Iwony i Andrzeja, zam. Sierżniki.

uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 3 na Korabce
w Łowiczu, wraz z rodzicami, przygotowali 24 stycznia uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały
piosenki i wykonały dwa układy taneczne: „Jeżyki” i „karatekę”. wręczyły
też babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane laurki. Potem rodzice
pierwszoklasistów zaprosili seniorów na słodki poczęstunek. opr. mak

Polesie | Tragedia mieszkańca

Zginął pod
Świdnicą

24 stycznia, pod Świdnicą, w wypadku
samochodowym zginął 33-letni mieszkaniec gminy
Łyszkowice. Pojazd, którym jechał mężczyzna,
został przygnieciony naczepą wypełnioną piachem.
Do tragedii doszło około godz.
11.00, w sąsiedztwie miejscowości Nowice, na drodze łączącej
drogę krajową nr 5 ze Świdnicą,
do której jechał mieszkaniec gminy Łyszkowice. W prowadzony
przez niego samochód Hyundai
Tucson uderzył samochód ciężarowy SCANIA, który przewoził
kruszywo na tzw. łódce.
Rzecznik prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Świdnicy
sierż. Magdalena Ząbek przekazała nam, że z pierwszych ustaleń poczynionych przez świdnicką policję wynika, że do zderzenia
doszło, ponieważ w ciężarówce
pękła opona. Dlatego na łuku drogi zjechała ona ze swego pasa ruchu na sąsiedni, po którym poruszał się Hyundai.
Pojazdy najpierw uderzyły
w siebie czołowo, po czym ciężarówka, kontynuując jazdę pod
prąd, zjechała do rowu, pociągając

za sobą Hyundaia, który ostatecznie w części przedniej został przygnieciony przez naczepę.
Przybyli na miejsce strażacy
próbowali ratować życie mężczyźnie. Problem stanowiły zniszczenia samochodu – aby wydostać
go z pojazdu, musieli użyć sprzętu hydraulicznego. Niestety obrażenia, jakich doznał, były zbyt poważne, 33-latek zmarł na miejscu.
Kierowca, który prowadził ciężarówkę, 34-letni mieszkaniec powiatu Świdnickiego, trafił do szpitala, był trzeźwy.
Jak udało nam się ustalić,
zmarłym jest Piotr P. mieszkaniec
Polesia w gminie Łyszkowice,
właściciel firmy budowlanej, który 24 stycznia do Świdnicy jechał
w sprawach biznesowych. Prywatnie mąż i ojciec, osoba znana i lubiana. 3 lutego spoczął na
cmentarzu bełchowskiej parafii.
tb
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Podróże
Podróż | Michał Grzejszczak pisze z wyprawy rowerowej do Ameryki środkowej (cz. 2)

Belize – kraj widmo
Michał Grzejszczak, Łowiczanin, fascynat podróży rowerowych,
organizator przeglądów podróżników rowerowych „Cały świat w jednej
sakwie”, po raz kolejny załadował do samolotu swój rower – i wyruszył
w wyprawę po 8 krajach Ameryki Środkowej. Gdy pisał dla nas
pierwszy tekst z tej trasy, był już w Hondurasie. Dziś relacja druga.

Wiejskie boisko pokrywa tafla wody. Niespecjalnie gruba.
Może lekko przykrywać stopy,
momentami sięgać do kostek.
Na rdzewiejącej bramce nieznacznie porusza się na wietrze popruta
siatka, uwita z pomarańczowego
sznurka. Graczy brak. Gdyby nawet mieć jedną luźną piłkę i rzucić ją miedzy bramki – i tak, mam
wrażenie, nikt z miejscowych nie
byłby nią zainteresowany. Co zrobić, takie miejsce.
Ci, którzy we wsi pozostali, robią dwie rzeczy. Wybiórczo – dodam dla jasności. Jedni pracują. Wstają rano, na długo przed
wschodem słońca zakładają robocze uniformy, odpalają maszyny
i zaczynają działać. Coś kręcą, coś
niszczą, z niczego tworzą coś. Ci
drudzy wegetują. Siedzą na przystanku autobusowym i patrzą. Patrzą i czekają, sami nie wiedząc
na co. To przejedzie ciężarówka,
to traktor, to taksówka. Ktoś odjedzie, ktoś przyjedzie, ktoś inny
przyjdzie i coś powie. Można tak
siedzieć całymi dniami? Można.
Na wszystko trzeba znaleźć jedynie swój sposób.
ReklAMA

Na tejże autobusowej wiacie
mieszkańcy (zakładam, że ci pracujący) niebieską farbą wykonali w hołdzie innym pracującym
napis: „W podziękowaniu mieszkańcom wsi, którzy swoją pracowitością, wytrwałością i mądrością zbudowali naszą małą,
piękną oazę. Mamy was w pamięci”. Ktoś inny czarnym mazakiem
domalował na drugiej ścianie grubego, dymiącego skręta. Co skun
ma do ciężkiej pracy? Niewiele.
Chyba nawet nic. Dwa obrazki
i dwa typy mentalności funkcjonują tu jednak obok siebie. Zlewają
się w całość, tworząc kraj, przez
wielu – w szczególności tych, którzy w jego głąb zapewne nigdy
nie dojechali – postrzegany jako

Na polach woda,
w rowach woda, pod
domami woda. wody
w Belize nie brakuje,
a nawet jest jej
zdecydowany namiar.

raj. Jak daleko mu do raju, wie tylko ten, kto miał okazję powąchać
go z bliska.
welcome to belize bro!
Do Belize wyjeżdżam przez
wolnocłową strefę graniczną wraz
z dwoma poznanymi tydzień
wcześniej Meksykanami: Eduardem i Urgielem. Poznaliśmy się
w Panabie, na Jukatanie, pod klasyczną jadłodajnią. Ja jechałem
w lewo, oni w prawo. Ja z Cancún
do Celestún, oni w zupełnie przeciwnym kierunku. Choć Jukatan mały nie jest – jak się okazuje, można spotkać się tam z kimś
przypadkowo i dwukrotnie.
Strefa wolnocłowa na granicy
krajów totalnie mnie zaskoczyła,
przynajmniej z dwóch powodów.
Po pierwsze ruchu, który jest gigantyczny, po drugie przez ilość
tandety tam sprzedawanej. Większość rzeczy z „bezcłowych” sklepów można bez wychodzenia
z domu kupić jeszcze taniej przez
chińskie „allegro”, zamawiając
przy okazji darmową dostawę pod
drzwi własnego mieszkania. Z tej
opcji Meksykanie i Belizeńczycy
jednak nie korzystają.
Co drugie stoisko pachnie tam
Azją i co drugi sklep prowadzą

MIcHAł GRzeJSzczAk

micHał GrzeJSzczak

Dzielnice biedy Belize City w większości zamieszkują czarnoskórzy
mieszkańcy.

Azjaci. Trochę taka Wólka Kosowska, tyle że na innym kontynencie.
Dzień w dzień, kolejne wycieczki
z obydwu stron stalowego ogrodzenia rzucają się na tanie parasolki, rękawiczki do pielenia i osłony
do telefonów, zostawiając sprzedawcom fortunę. Uśmiech ich zadowolenia daje mi jednoznacznie
do zrozumienia, że czegoś tu nie
rozumiem. Nie rozumiem i nie
zrozumiem, bo i, szczerze mówiąc, zrozumieć nie chcę.
Dalej jadę już sam. Jadę i dziwnie się czuję. Jestem w kraju latino,
które wcale latino mi się nie wydaje. Niby podobnie, a inaczej. Niby
tak samo, a jednak ciągle coś mi tu
nie gra. Belize jest maleńkie. Można je chyba porównać do Czech
czy Słowacji. Na upartego kraj da
się przejechać równoleżnikowo
w jeden dzień, południkowo może
w cztery, góra pięć. Co ciekawe,
jest to kraj trzech dróg, które stykają się ze sobą w okolicy dawnej
stolicy Belize City. W 1961 r. podjęto decyzję o przeniesieniu administracji państwowej do „miasta
ogrodu” – Belmopanu. Oficjalnie
Belize City nieustannie narażone było na anomalie pogodowe,
w tym regularnie niszczące je
huragany. Nieoficjalnie jednak,
wzrost przestępczości w mieście sprawił, że nawet dla władzy
zaczęło się tam robić za ciepło.
Chcąc nie chcąc, by dotrzeć z Jukatanu do granicy z Gwatemalą,
wypada w największym obecnie
mieście tego kraju się odhaczyć.
Droga z Meksyku na południe
nieustannie mnie zadziwia. Kraj
ten karczowali hiszpańscy osadnicy, choć dzisiaj pozostaje on
jednak w Brytyjskiej Wspólnocie Narodów Właśnie od Wielkiej
Brytanii uzyskał on swoją niezależność.
Na ulicach multi-kulti. Choć
w większości zamieszkują Belize Murzyni i Metysi, to w oczy
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śniadanie w Belize City najlepiej smakuje nad brzegiem Morza karaibskiego.

ReklAMA

Domy kryte są tu
czymkolwiek, ściany
wzmacniane pobieżnie
i bez jakiegokolwiek
ładu. w mozaice folii,
metalu, drewna
i szmat trudno
doszukać się logiki.
jest poniekąd „krajem widmem”.
Pełno tu niezagospodarowanych
przestrzeni, samozwańczych złomowisk, ukrytych w podwórkach
warsztatów samochodowych i porzuconych w krzakach aut. Roztrzaskane ruiny zaimportowane
przed laty z USA gniją pod drzewami, a drewniane domy budowane zazwyczaj na palach przypominają swoimi zniszczonymi
przez wilgoć fasadami domostwa
z amerykańskich filmów grozy,
w których niegrzeczne dzieci trzyma się pod podłogą, albo w najlepszym wypadku w szafie na piętrze. Głupie to może porównanie,
ale takie właśnie pozostaje pierwsze wrażenie po spotkaniu z tym
krajem.
Samo Belize City też jest nie
lada ciekawostką. Ogromną część
miasta stanowią dzielnice getta,
w których czarnoskórzy mieszkańcy realizują powoli swoje życie. Ulice, przez które prowadzi

mnie nieopatrznie gps, zdecydowanie odstraszają. Domy kryte są
tu czymkolwiek, ściany wzmacniane pobieżnie i bez jakiegokolwiek ładu. W mozaice folii,
metalu, drewna i szmat trudno doszukać się logiki.
Warto podkreślić, że Belize
City szczyci się mało chlubną statystyką, górując w rankingach naj-

Import aut z uSA jest najpowszechniejszym biznesem karaibskiego
Belize.

ReklAMA

TOMASz MATuSIAk
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Lech Kowalski na wernisażu z ulubionym kubkiem – pamiątką z jednej
z podróży, o których opowiadał.

Łowicz | wystawa lecha kowalskiego

Podróże do różnych
stron świata
W Muzeum w Łowiczu
od 2 do 25 lutego
można oglądać wystawę
fotograficzną Lecha
Kowalskiego.

MIcHAł GRzeJSzczAk

rzucają się szczególnie mennonici – potomkowie pierwszych
osadników i zarazem grupa religijna. Do dzisiaj chodzą oni ubrani w staromodnym stylu. Królują
w ich modzie kapelusze, bufiaste
suknie i dorożki zamiast aut. Kolejki do bankomatów przypominają tu często kolejki do kasy na bal
przebierańców. Mennonici żyją
w swoich skupiskach, pracują ze
sobą, są raczej nieśmiali w kontaktach, a szkła obiektywu unikają jak słońca. Obserwują każdy
twój ruch, przewidując co chcesz
zrobić. Robienie im zdjęć nie ma
większego sensu, a natarczywość
może wywołać tylko negatywne
reakcje.
Im dalej na południe, tym większa zmiana w populacji. „Białe”
wioski zmieniają się w „czarne”.
Te zamieszkują z kolei czarnoskórzy potomkowie robotników,
którzy swoją siłą kolonię tę mieli
doprowadzić na gospodarcze wyżyny. Obraz socjologiczny kraju
jest zatem bardzo ciekawy, a porównywanie zachowań jedynych
i drugich mieszkańców wywołuje
niemałe zdziwienie.
Krajobrazowo króluje tu ciecz.
Na polach woda, w rowach woda,
pod domami woda. Wody w Belize nie brakuje, a nawet jest jej
zdecydowany namiar. Znaczna
część kraju położona jest na mokradłach. Znaczna część położona
jest też wyjątkowo nisko, a określenie „płasko”, w stosunku do
Belize to łagodne określenie.
Poznając kraj od północy trudno nie odnieść wrażenia, że Belize

bardziej niebezpiecznych miast
Ameryki Środkowej. Duże bezrobocie zawsze generuje agresywne
zachowania, dlatego wjeżdżając
do dawnej stolicy warto mieć oczy
dookoła głowy. Porównywalnie
łatwo stracić tu aparat, telefon,
auto czy życie.
Nie samymi przestępstwami
jednak kraj ten stoi. Zostawiając
z boku to, co niebezpieczne, zadziwiające, denerwujące i smutne, warto przyjrzeć się temu co
atrakcyjne i ciekawe. Belmopan,
do którego docieram późnym popołudniem, wydaje się miejscem
zupełnie nie związanym z tym karaibskim krajem. Zaprojektowany
przez wkomponowanie w krajobraz zachwyca gości niesamowitym wprost bogactwem zieleni.
Pełno tu parków, ścieżek, trawiastych boisk i placów zabaw. Miasto
jest maleńkie, a łączna ilość jego
mieszkańców nie przekracza... 25
tysięcy! Jego centralnym punktem
jest parlament i siedziba rządu. Ludzie spacerują po ulicach robiąc
zdjęcia, rozmawiają przy kawie,
uprawiają jogging i grają w koszykówkę. Spokój tutaj odczuwalny
nijak ma się do poczucia osaczenia
z przygnębiającego Belize City.
Traktując Belize tranzytowo,
zostawiam je za sobą bez większego żalu. Czy tu wrócę, nie wiem.
Z rowerem na pewno nie. Drogi,
które miałem przejechać, są już za
mną. Na nowe raczej się w tym życiu nie doczekam... 
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Pochodzący z Głowna podróżnik przez lata zwiedził trudną do zliczenia liczbę ciekawych
miejsc na całym świecie, wystawione prace pokazują tylko część
z nich.
Można w niej oglądać prace
z sześciu kontynentów – a więc
wszystkich, stale zamieszkanych
przez ludzi – i z 43 państw. Przedstawiają one portrety ludzi, życie
codzienne, święta i inne ceremonie (sporo jest zdjęć ze ślubów),
a także wydarzenia kulturalne
i społeczne. Większość to zdjęcia
z ostatnich 5 lat, wykonywane cyfrowym Nikonem, ale są też starsze – z lat 60. Te najnowsze zostały zrobione podczas 50. Festiwalu
Sztuki i Kultury Ludów Saharyjskich w Douz, pod koniec ubiegłego roku.
Wśród egzotycznych, z naszego punktu widzenia, zdjęć, zaskakiwać mogą te wykonane w Łowiczu, podczas procesji Bożego
Ciała (na jednym widać przyglądającą się jej z zaciekawieniem ni-

geryjską studentkę). Łącznie prezentowane są 73 zdjęcia.
Na wernisażu pojawił się sam
autor, który ciekawie opowiadał
o swoich licznych podróżach
(wiele z nich to wyjazdy służbowe), przygodach i poznanych
znanych postaciach. Mówił na
przykład jak w drodze do Los AngelesspotkałAnthony’egoQuinna,
z którym rozmawiał o Polsce, ale
musiał mu wyjaśniać gdzie dokładnie ona leży. Wspomniał też
swoje spotkania z ostatnim szachem Iranu Rezą Pahlawim,
na którego koronacji był osobiście
(w Iranie pracował dla polskiej
ambasady), ale spotykał go też
na przykład na stoku narciarskim.
Przygotował też niespodziankę – zdjęcie z autografem, które
było nagrodą w mini konkursie.
Otrzymał je jeden z widzów, który jako pierwszy odpowiedział na
pytanie o nazwę stolicy Republiki Południowej Afryki (Pretoria).
Opowiedział też ciekawą historię
kubka, który podczas festiwalu
teatralnego w Chicago otrzymał
jako gość, który przybył z najodleglejszego zakątka świata.
Trochę szkoda, że frekwencja
na wernisażu nie była duża, tym
bardziej zachęcamy do odwiedzenia wystawy – do 25 lutego. tm
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Kultura
W nowych wnętrzach
klubu HopKultura
w podziemiach ŁOK
ruszyła kolejna odsłona
sekcji Alter Och! Przed
nami jeszcze m.in.
set filmowy, scena
dowcipu i zawody w grę
komputerową. Na wszystko
wstęp wolny.

Przypomnijmy, że Alter Och!
to cykl imprez towarzyszących
Och! Film Festiwalowi, będących
jego przeciwieństwem, prezentujących filmy pod każdym względem kiepskie, ale mające w sobie
coś, co sprawia, że po prostu chce
się je oglądać.
Organizatorzy
przygotowali dwa sety filmowe, a pierwszy
z nich już się odbył. 16 lutego
w bloku „Sci-fi dla jaj” obejrzymy: o godz. 19.00 film „Galaxina”
(1980) i o 20.45 „Władca podziemi” (1985).
Organizatorzy zapraszają też
w piątek, 9 lutego, o godz. 19.00
na drugą odsłonę konkurs dowcipu, czyli „Łopenstage 2”. Do
udziału w niej zaproszeni są m.in.
Zofia Mycka, która będzie bronić
tytułu łowickiej Królowej Dowcipu, ale też inni uczestnicy pierwszej edycji zabawy oraz wszystkie
chętne osoby, które mają jakieś
dobre żarty w zanadrzu i chcą się
nimi podzielić z publicznością.
Na zakończenie edycji, 24 lutego, o godz. 19.00, rozegrany zostanie turniej w grę komputerową
w Worms Armageddon. Będą
prowadzone na niego zapisy. aa
ReklAMA

Mikromusic przy pełnej widowni
Za nami kolejna z atrakcji muzycznej części
trwającego właśnie Och! Film Festiwalu. 3 lutego
przed wypełnioną niemal do ostatniego krzesełka
widownią w kinie „Fenix” zagrała grupa Mikromusic.
Muzycy zaprezentowali głównie utwory z ich najnowszej, szóstej już płyty „Tak mi się nie
chce”, ale nie zabrakło też kilku starszych piosenek. Słuchacze
nie powinni wychodzić rozczarowani. Wprawdzie wokalistka Natalia Grosiak uprzedzała o swoim
przeziębieniu, ale nie wpłynęło
ono negatywnie na jej charakterystyczną barwę głosu. Siłą zespołu są też doskonale rozumiejący
się instrumentaliści: Dawid Korbaczyński – gitara, Robert Szydło – gitara basowa, Adam Lep-

ka – trąbka, Robert Jarmużek
– instrumenty klawiszowe i Łukasz Sobolak – perkusja. Lekkie,
ale niebanalne melodie oraz przewrotne teksty piosenek – to znaki
rozpoznawcze Mikromusic.
Na bisy grupa wykonała „W d... to mam” z dedykacją „wszystkim matkom Polkom” i zachętą do wspólnego
śpiewania, a potem, drugi raz
w czasie koncertu, swój najbardziej rozpoznawalny przebój
„Takiego chłopaka”. Można powiedzieć, że były to bisy zapla-

nowane, które są na koncertach
standardem, ale po nich muzycy
dali się wyciągnąć na scenę jeszcze raz – choć niektórzy już z garderoby czy toalety albo z nieprzełkniętymi jeszcze kanapkami. Na
wyraźne życzenie z publiczności
wykonali piosenkę „Krystyna”.
Jak przyznawała wokalistka – nie
śpiewała jej już chyba z pół roku.
– Mikromusic kojarzymy z listy przebojów „Trójki”, spodobali
nam się i chcieliśmy poznać bliżej
– mówili nam słuchacze koncertu Małgorzata i Łukasz Łebscy.
– Poza tym, taki koncert, to zawsze jest wydarzenie, które warto
przeżyć. – Pozornie to takie lekkie
piosenki, ale przy głębszym zastanowieniu, płynie z nich mądrość
– uważa Beata Olczyk, fanka ze-

TOMASz MATuSIAk

W programie
konkurs
dowcipów

Łowicz | XIX Och! Film Festiwal

mikromusic na scenie w kinie Fenix – to był pierwszy koncert
zespołu w łowiczu.

mowego. Przed nami jeszcze koncerty Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego, Voo Voo oraz
E.A.B.S.
tm

społu, która przyjechała z Łodzi.
Przypominamy, że to jeszcze nie
koniec muzycznych wydarzeń
w ramach łowickiego festiwalu fil-

Kiernozia | ciekawe ferie w GOk

Warsztaty garncarskie z rodziną Konopczyńskich
Około dwudziestu dzieci uczestniczyło w poniedziałek,
5 lutego, w drugiej części warsztatów garncarskich
z udziałem rodziny Konopczyńskich z Bolimowa,
zorganizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kiernozi.
Była to jedna z atrakcji proponowanych dzieciom przez ośrodek
na czas ferii zimowych. Pierwsza
część warsztatów garncarskich
odbyła się już tydzień wcześniej,
również we wtorek, kiedy lepiono
ozdoby i powstawały naczynia na
kole garncarskim. – Zabraliśmy
je ze sobą do warsztatu, gdzie zostały wysuszone, a po wysuszeniu
trafiły do pieca garncarskiego i zostały wypalone. Wypalały się 10

godzin, temperatura urosła do 850
stopni Celsjusza. Ostygły, a po 24
godzinach wyjęliśmy je z pieca
i dzisiaj przywieźliśmy tutaj – opowiada nam prowadząca warsztaty
Dorota Konopczyńska-Aftewicz.
Podczas drugiej części warsztatów dzieci spotkały się, by pomalować swoje ozdoby. Ci, którzy
wykorzystywali farby akwarelowe, mogli je zabrać jeszcze tego
samego dnia, ale ci, którzy zdecy-

AGNIeSzkA ANTOSIewIcz

HopKultura

Dorota Konopczyńska-Aftewicz pokazuje, jak maluje się farbami
do ceramiki.

dowali się na malowanie profesjonalnymi farbami do ceramiki, musieli uzbroić się w jeszcze trochę
cierpliwości. Takie ozdoby musiały trafić ponownie do wypalenia
do pieca.
Pośród wykonanych ozdób dominowały te nawiązujące do różnych świąt. Ewelina Siekiera
z kl. 3 w szkole Kiernozi wykonała m.in. choinkę i potem malowała
na niej bombki. – Ja akurat robię
zawieszki na Walentynki i jajka
już na Wielkanoc – powiedziała nam Małgorzata Latoszewska,
gimnazjalistka ze szkoły w Kiernozi.
aa
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Łowicz | Spotkanie z twórcami filmu „Obłoki śmierci – Bolimów 1915”

Powraca historia unicestwiona
przez ludzką niepamięć

I wojna światowa
była pra-matką
tragicznych
wydarzeń,
które nastąpiły
w XX wieku.
ReklAMA

Na zdjęciu od lewej: II reżyser – Piotr Jasiński, operator kamery – kacper wójcicki, aktor wcielający się w postać
Fritza Habera – Jarosław kostrzewa i aktor grający oficera niemieckiego, Maxa wilda – krzysztof Marczyk.

Twórcy opowiadali, w jaki sposób zdobywali informacje o bitwie. Dużą rolę odegrał obecny na spotkaniu w ŁOK, poeta
i ekspert Wiesław Sokołowski.
W latach 70., zainteresowany tym
miejscem i jego przeszłością, zaczął pytać i zapisywać wspomnienia ludzi, którzy pamiętali czasy
I wojny światowej. Doktor Anna
Zalewska, mająca udział w dokumencie poprzez udostępnianie
swoich badań archeologicznych,
przypominała zgromadzonym,
że trudnych tematów nie należy
omijać, a jedynie pielęgnować poprzez mówienie prawdy. Jest ona
również autorką tablic w Bolimowie. Czerpano także informacje
z materiałów Stanisława Kalińskiego. Jak zauważyli twórcy,
I wojna światowa była pra-matką
tragicznych wydarzeń, które nastąpiły w XX wieku.
Ogromną rolę przy nagrywaniu
filmu spełnili pirotechnicy i rekonstruktorzy. Pokazywali reżyserom,
jak ustawiać epizdodystów. Pomagali w ustawieniach oraz uczyli reżyserów. Ostatnimi gośćmi zaproszonymi do rozmowy byli aktorzy,
Jarosław Kostrzewa, wcielający

towej, a także o trudzie nagrywania scen batalistycznych. Wiele
razy podkreślali, że czynnikiem
sprzyjającym była pogoda. – Jeżeli chcieliśmy, aby była zima, padał śnieg, a jeżeli chcieliśmy lato
to były upalne temperatury. Tak
jakby ktoś z góry chciał, abyśmy

się w rolę niemieckiego chemika
i noblisty Fritza Habera (opracował technologię zastosowania chloru) i Krzysztof Marczyk
– jako niemiecki oficer Max Wild.
Autorzy mówili o problemach
ze znalezieniem odpowiednich
mundurów z okresu I wojny świa-

nakręcili ten film – mówi Ireneusz Skruczaj. Podczas konferencji wyświetlane były kilkuminutowe zwiastuny filmu, a także klipy
z przebiegu kręcenia akcji.
Na koniec reżyserzy dziękowali
wszystkim osobom, które zaangażowały się w zbiórkę pieniędzy na
film, a jednocześnie zaznaczyli, że
akcja trwa. Na portalu Polakpotrafi.pl nadal można wpłacać pieniądze. Łącznie w akcji wzięło udział
już 251 wspierających. Dużą część
pokrył także reżyser, Irenausz
Skruczaj, który zorganizował
i pokrył koszty zdjęć w 15 lokalizacjach, w trakcie których udało się pokryć około 75% materiału zdjęciowego. Produkcja jest na
etapie korekcji i montażu, a jego
premierę zaplanowano na wiosnę tego roku, aby uczcić setną
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Maciej Ma-
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atak za atakiem
31 stycznia 1915 roku
podczas trzydniowej bitwy
pod Bolimowem, niemieccy
żołnierze ostrzelali wojsko
rosyjskie pociskami
wypełnionymi trującym gazem
– mieszaniną bromku ksylilu
i ksylenu. Atak był nieskuteczny,
ponieważ niska temperatura
ograniczyła działania środków
chemicznych.
zaś w miesiącach maj – lipiec
w pociskach używali chloru,
który powoduje podrażnienia
i uszkodzenia głównych dróg
oddechowych,
a w przypadku wchłonięcia
go w dużo większej ilości,
obrzęk płuc i śmierć. według
źródeł historycznych Niemcy
do ataków pomiędzy rzekami
Rawką a Bzurą, wykorzystali
12 000 butli z ciekłym chlorem.
Po obu stronach barykady
walczyli między sobą polscy
żołnierze.
langiewicz kończąc spotkanie zaznaczył, że historię, którą zabiła
ludzka niepamięć, ci ludzie przywracają. Publiczność nagrodziła twórców ogromnymi brawami.
martyna Gajda

Łowicz | łokropol w łOk

Dla przedszkolaków o historii Grecji
1 lutego w Łowickim Ośrodku Kultury zorganizowano zajęcia ,,Łokropol”
w ramach ,,Małego Och” – czyli zajęć dla dzieci. Zajęcia, prowadzone
przez rekonstruktora Szymona Harceja, przyciągnęły wielu młodych widzów.

MARTyNA GAJDA

Jest to wydarzenie towarzyszące 19. OCH! Film Festiwalowi.
Całość prowadził Maciej Malangiewicz, a jego goścmi byli reżyser Ireneusz Skruczaj, II reżyser
Piotr Jasiński, operator Kacper
Wójcicki oraz rekonstruktor Artur Student.
Spotkanie odbyło się w 102
rocznicę użycia przez Niemców
gazu bojowego pod Bolimowem.
Autorzy zaznaczyli, że do nakręcenia filmu zainspirowała ich nie
tylko mroczna historia, jaka była
związana z tym miejscem, ale także problem moralności, jak daleko
człowiek może się posunąć, aby
odnieść zwycięstwo. Piotr Jasiński zaznaczył, że celem produkcji jest nie tylko poznanie przez
widza wydarzenia, ale także jego
zrozumienie.

MARTyNA GAJDA

W ubiegłą środę,
31 stycznia, o 17.30,
w wypełnionej po brzegi
sali kina Fenix, odbyło
się spotkanie
i konferencja prasowa
z twórcami filmu
,,Obłoki śmierci –
Bolimów 1915”.
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Dzieci z chęcią korzystały
ze strojów i rekwizytów
przywiezionych przez Szymona
Horca.

Wydarzenie rozpoczął film
ukazujący antyczną Grecję. Następnie rekonstruktor opowiedział
dzieciom o historii starożytnej
Grecji i jej kulturze. Dzieci mogły
skorzystać z rekwizytów będących
kopiami starożytnego uzbrojenia. Dostępne były miecze, hełmy
oraz uzbrojenie, w jakich tysiące
lat temu walczono.
Oprócz słuchania, dzieci brały udział w konkursach. Jednym

z nich był pojedynek siłowy, a najsilniejsza osoba w wielkim finale zmierzyła się z prowadzącym.
Dzieci poznały także sztuki walki, a także kary, jakie stosowano
wobec Greków oraz niewolników.
Gdy zabawa dobiegła końca, dzieci udały się na poczęstunek.
– Dzięki takim zajęciom jak
te, jestem pewna, że moje dziecko się nie nudzi oraz, że spędza
miło wolny czas – mówi nam jed-

na z mam, której pociecha bierze
udział we wszystkich zajęciach.
W zabawie brały udział dzieci z przedszkola ,,Tere-fere” oraz
te, które zapisały się na ,,Och festiwal”.
Wciąż jeszcze są wolne bilety na warsztaty lub pokazy filmowe w ŁOK-u, organizowane w ramach tego cyklu. Cena jednego
wynosi 5 złotych. Nie ma natomiast biletów na wycieczki. mg

Ogłoszenia
czwartek 8 lutego 2018 | nr 6

www.lowiczanin.info
Vw T5 lONG, 1,9 TDI, 105 kM, 2004
r., 331.000 km, krajowy, 19.900 zł, tel.
511-060-461.
Vw T4, 2001 rok, 6-osobowy, z
plandeką, tel. 698-944-184.
Vw Tiguan, 2.0 TSI, 2012 rok, SuV,
full opcja, skóra, automat, sprowadzony
z Ameryki, czarny, FVAT, cena do
uzgodnienia, tel. 603-653-030.

inne
wypożyczalnia autolawet oraz lawet,
nowe Iveco daily z kabiną sypialną 3.0,
180 kM oraz laweta Boro 4,5x2,10, Oc,
Ac, Assistance europa, tel. 667-133-737.
klucze, piloty, immobiliser, stacyjki,
kodowanie. Głowno Strażacka 2, tel.
606-319-335.
usługi auto-lawetą, tel. 667-133-737.

samochodowe
kupno
FIAT Punto, kilkuletni, najlepiej
ciemno-szary, czarny lub ciemnoczerwony, 5-drzwiowy, od I właściciela w
bdb stanie, tel. 692-506-314.
Subiekt Nieborów Auto-kasacja,
sprzedaż części, tel. (46) 838-55-41.
Auto skup: całe, uszkodzone,
wszystkie marki, najlepsze ceny,
zadzwoń!, tel. 604-191-186.
Auto-skup, gotówka, najlepsze ceny,
odbiór natychmiastowy, sprawdź, tel.
501-032-036.

FORD Galaxy, 1.9 TDI 140 kM, 6
skrzynia, 2005 rok, zielony metalik,
7-osobowy, możliwa zamiana (mniejszy),
tel. 604-706-309.

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

FORD kuga, 2.0 TDcI, 2009 rok,
czarny, zarejestrowany, 38.900 zł, tel.
509-061-804.

PeuGeOT 207, 1.6 HDI, 2008 rok,
5-drzwi, klima, opłacony, zarejestrowany,
100% bezwypadkowy, 15.700 zł, tel.
509-061-804.

FORD Mondeo kombi, 2.0 benzyna,
1997 rok, stan dobry, tel. 782-223-248.

ReNAulT Master, 2.8, 1998 rok, do
przewozu zwierząt, tel. 600-979-583.

FORD Mondeo, 2.0D, 2003 rok,
kombi, 3.800 zł, tel. 602-584-266.

ReNAulT Megane III, 2010 rok, tel.
663-235-109.

HONDA Accord comfort, 2.0, 2012
rok, 71.000 km, bezwypadkowa,
pierwszy właściciel, tel. 602-663-404.

ReNAulT Scenic, 1.6, 2000 rok,
srebrny metlaik, tel. 517-758-810.

kIA ceed, 1.4 benzyna, 2009 rok, tel.
784-599-022.

Skup aut rozbitych, skolizjowanych,
stan obojętny, tel. 510-100-449.

kIA Rio, 1.5 benzyna, 2004 rok, 3.900
zł do negocjacji, tel. 665-489-282.

złomowanie Pojazdówzaświadczenia, auto-skup: uszkodzone,
rozbite, wyeksploatowane, Rząśno 13,
tel. 602-123-360.

luBlIN II, 1997 rok, blaszak,
6-osobowy +ładunek, auto w ciągłej
eksploatacji, cena 2.500zł, tel.
698-531-158.

sprzedaż

ROVeR 45, diesel, 2000 rok, tel.
885-228-682.
SeAT Ibiza, 2000 rok, 2500 zł, tel.
882-278-997.

Vw caddy II, 1.9 TDI, 1998 rok, tel.
604-931-629.
Vw crafter, 2.5 diesel, 2007 rok,
kontener, bliźniak, DMc 3500 kg, kat.
prawa jazdy B, kupiony w polskim
salonie, tel. 600-235-160.
Vw Golf III, 1.4 benzyna, 1994 rok,
278.400 km, tel. 501-247-595, po 17:00.
Vw Golf IV, 2001 rok, 6.500 zł do
negocjacji, tel. 665-463-008.
Vw Golf IV, 1.4 16V, 2001 rok, I
właściciel, aktualny przebieg 63.000 km,
stan rewelacyjny, tel. (46) 831-02-44, tel.
513-375-786.
Vw Golf IV, 1.6 benzyna+gaz, 1999
rok, kombi, w dobrym stanie, tel.
601-543-333.

Seicento na chodzie, bez przeglądu,
1.200 zł, tel. 609-219-294.

Vw Golf kombi, 1.6 TDI, 2014
rok, I właściciel, salon Polska, tel.
577-694-400.

SkODA Fabia, 1.2, 2003/2004 rok,
90.000 km, 11.500 zł, tel. 531-221-519.

Vw Golf V, 1.4, 2005 rok, tel.
509-020-872.

MeRceDeS A 170, cDI, 2001 rok, tel.
791-741-666.

SkODA Fabia, 1.9 TDI, 2004 rok, 101
kM, hatchback, tel. 792-788-234.

Vw lT 35, 2461 cm3 diesel, 2003 rok,
tel. 570-980-770.

AuDI 80 TDI, 1994 rok, tel.
602-689-205.

MeRceDeS A klasa 160, 1.7 cDI,
1998 rok, tel. 781-682-908.

Vw Passat, 2.0 TDi, 2008 rok, tel.
606-428-162.

AuDI A3, 1.4 TSI Turbo, 2008 rok,
granatowy metalik, tel. 513-329-718.

SkODA Felicja, 1.6 kombi, 1996
rok, auto na chodzie lub na części, tel.
698-531-158.

MeRceDeS Sprinter 208 cDi, 7.900
zł, tel. 539-339-470.

AuDI A3, 1.6, 2003 rok, granatowy
metalik, 5-drzwiowy, tel. 604-706-309.

MeRceDeS Sprinter 313, cDI, 2002
rok, chłodnia, tel. 607-090-260.

AuDI A4, 1.9 TDI, 2000 rok, tel.
601-283-421.

NISSAN Almera, 1.5, 2005 rok,
5-drzwiowy, złoty metalik, 7.200 zł, tel.
604-706-309.

BMw 318 e46 gaz, 1999 rok,
czarny metalik, bogate wyposażenie,
tel. (46) 831-02-44, tel. 513-375-786.
BMw 520, 2.0 I, 1998 rok, bogate
wyposażenie, stan bdb., możliwa
zamiana (mniejszy), tel. 604-706-309.
cHeVROleT Spark benzyna/gaz,
2010 rok, 104.000 km, tel. 664-135-758,
600-339-027.
DAewOO lanos, 1.4, 2001
rok, srebrny metalik, stan bdb, tel.
513-375-786.
DAewOO Matiz, 2001 rok, I właściciel,
stan dobry, tel. 696-951-591.
FIAT 126p, tel. 500-252-115.
FIAT Bravo, 2010 rok, tel. 602-130-961.
FIAT Panda, 1.2, 2011 rok, 52.000 km,
serwisowany, I właściciel, klimatyzacja,
salon Polska, tel. 722-090-134.
FIAT Panda, 1.2, 2010 rok, 70.000 km,
serwisowany, I właściciel, salon Polska,
tel. 695-323-452.
FIAT Punto, w gazie, stan dobry, cena
1200, tel. 500-007-885.
FORD Focus, 1.8 diesel, 2008 rok,
kombi, tel. 605-999-196.

NISSAN Micra, 1.2, 2006 rok,
z klimatyzacją, 5-drzwiowy, tel.
604-706-309.
OPel Astra clasic, 1.4 benzyna, 2002
rok, srebrny, tel. 723-461-264.
OPel Astra H, 1.3 cDTI, 2006 rok, 90
kM, tel. 663-209-098.
OPel Astra, 1.2, 2005 rok, srebrny
metalik, 5-drzwiowa, tel. (46) 831-02-44,
tel. 513-375-786.
OPel corsa c, 998, 2004 rok,
oglądać łowicz, ul. Poznańska 98.

SkODA Octavia II lift, 1.9 TDI, 2010
rok, I właściciel, salon Polska, tel.
577-694-400.
Sprzedam opony zimowe z felgami do
Seicento, nowe, tel. 783-406-925.
TOyOTA Aygo, 2005 rok, tel.
531-932-462.
TOyOTA corolla, 2.0 diesel, 2006
rok, czarny, hatchback, stan dobry, tel.
783-029-607.
TOyOTA Rav 4, diesel, 2007 rok,
zarejstrowany, stan bdb, 30.700 zł, tel.
507-105-983.
TOyOTA yaris Verso, 1.4 D-4D,
2004 rok, czarna metalik, 9.500 zł (do
negocjacji), tel. 727-908-684.
Volkswagen Bora 1.9 TDI, 110 kM,
2000, tel. 514-551-042.

Vw Passat, 1.9, 2002 rok, tel.
668-937-692.
Vw Passat, 1.6, 1998 rok, granatowy
metalik, sedan, w oryginale, cena
atrakcyjna, tel. 604-706-309.
Vw Passat, 1.9 TDI, 2002 rok,
klimatyzacja, radio, hak, kombi,
uszkodzona uszczelka pod głowica, tel.
607-297-906.
Vw Passat, 2011 rok, model 2012,
ładny, tel. 662-212-754.
Vw Polo, 1997 rok, 1.800 zł, tel.
606-902-303.
Vw Polo, 1.6, 1997 rok, stan dobry,
roczny akumulator, elektr. szyby radio,
1.500 zł, tel. 692-648-948.
Vw Sharan, 1.9 TDI, 2008 rok,
7-osobowy, w rozliczeniu mogę przyjąć
mniejszy, 22.200 zł, tel. 604-706-309.

Opony używane: letnie, zimowe; 13’16’, tel. 667-133-737.
Felgi „15”, koła „13”, tel. 693-054-784.

motorowe

kupię mieszkanie 2-pokojowe, 34-38
m2. Najchętniej os. Starzyńskiego lub
Dąbrowskiego, tel. 693-136-296, po
15:00.

sprzedaż
Sprzedam 1 ha ziemi ornej, 1 ha łąk i
las, Strugienice, tel. 668-380-714.
Działki budowlane w kiernozi, ul.
łowicka, pod zabudowę mieszkalną,
handlową, usługową, tel. 694-165-597.
Działka budowlana 1500 mkw.,
wrzeczko (Borowiny), tel. 667-941-359.
Budynek nadający się na magazyn
lub halę produkcyjną 1000 mkw, tel.
663-881-721.
Dom zoficyną, Głowno, tel. 784-391049, 666-865-844.
Sprzedam lub wydzierżawię 3ha sadu,
Borki, tel. 699-939-986.
Dom, łowicz, tel. 880-651-700.
ziemię 2,24 lub 4,5 ha, Psary, gmina
Bielawy, tel. 604-260-576.

kupno

zduny, dom 120 mkw., zabudowania
gospodarcze, działka 0.97ha, tel.
694-182-993.

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

Mieszkanie 85 mkw., III p., os.
konopnickiej, tel. 601-253-947.

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

Sprzedam grunty rolne 3,70 ha
położone 5 km od gminy Kocierzew,
tel. 664-778-301.

kupię stary motor, motorynkę,
niesprawny, niekompletny, tel.
506-355-899.

Sprzedam działkę o powierzchni
2.477 mkw. z wiatą i halą
magazynowo-składową, tereny
przemysłowe Głowno, tel.
516-180-211.

sprzedaż
Honda VF700c Magna, 1984 rok,
stan bdb., przygotowana do sezonu, tel.
697-508-015.
Suzuki GN125, stan idealny, tel.
668-594-262.

garaże
sprzedaż
Garaż sprzedam, wynajmę, Stryków,
kościuszki, tel. 603-642-202.
Sprzedam garaż, Tkaczew, tel.
664-372-375.

nieruchomości
kupno
kupię/przyjmę w dzierżawę ziemię,
tel. 696-736-701.
kupię ziemię, gm. łyszkowice,
okolice, tel. 502-602-463.
Przyjmę ziemię w dzierzawę, tel.
661-025-343.
kupię mieszkanie M-3-M-5, os.
Dąbrowskiego, Bratkowice (parter, I
piętro), tel. 601-310-375.

Sprzedam dwa lokale o powierzchni
79 i 76 mkw. pod działalność
gospodarczą, Głowno, tel. 516-180-211.
Działka budowlana 2.400 mkw.,
Głowno, ul. Plażowa, tel. 508-397-201.
Sprzedam lub zamienię dom pod
łowiczem na bloki, tel. 606-967-338.
Sprzedam działkę budowlaną
2050 mkw., 55 zł/mkw., Otolice, tel.
727-424-468.
Działki budowlane 1500 mkw,
Otolice 29-Marczew, 60 zł/mkw, tel.
600-476-446.
Sprzedam dom mieszkalny
z budynkami gospodarczymi
1,60 ha ziemi, Sanniki,
tel. 602-673-181.
Sprzedam budynek magazynowogospodarczy 2.440 mkw., 2,31 ha,
Plecka Dąbrowa, tel. 602-673-181.
Sprzedam ziemię rolno-budowlaną
2,86 ha, lutynek, gm. kocierzew, tel.
693-351-078.
Działka rolno-budowlana 1,01 ha w
Mysłakowie, częściowo zalesiona, tel.
503-935-863.
Mieszkanie 60 mkw., centrum, tel.
698-841-938, 698-841-944.

OPel corsa, 1.2 gaz, 1997 rok, hak,
tel. (46) 838-38-59.
OPel corsa, 1.2, 2010 rok, 41.000
km, serwisowany, bezwypadkowy, salon
Polska, tel. 600-944-728.
OPel combo Tour, 1.7, 2004, tel.
504-019-557.
OPel Insignia, 2.0 cDTI, 2009 rok, tel.
787-124-899.
OPel Vectra c, 2007 rok, czarny
metalik, hatchback, skóra, navi,
tempomat, full-opcja, +2 komplety opon,
właściciel od 2008 roku, stan bdb,
bezwypadkowy, tel. 605-255-914.

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; 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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własnościowe, 62 mkw., cegła
+ garaż, tel. 604-774-461.

Sprzedam M4, 60 mkw., Sikorskiego,
Głowno, tel. 783-165-391.

Sprzedam ziemię 4 ha, Płaskocin,
tel. 509-293-050.

Sprzedam mieszkanie 37 mkw,
Noakowskiego 9/9, I piętro, 2-pokoje z
kuchnią, tel. (46) 837-42-72.

Sprzedam dom + 1 ha działki, świeryż
I, tel. 504-501-038.
ziemia rolna 3,1 ha, Grodzisk, gmina
Dmosin, tel. 726-223-824.
Bratkowice 60 mkw., blok 34, tel.
691-961-280.
Działki 2.500 mkw., 1.250 mkw,
zielkowice, tel. 692-725-590.
Okazyjnie, 74,6 mkw., Bolimowska, tel.
605-233-823, po 16:00.
ziemia orna, Bobrowa, tel.
606-626-575.
Sprzedam łąkę, tel. 576-948-177.
Sprzedam dom do remontu, tel.
576-948-177.
Sprzedam 1,46 ha ziemi rolnej
położonej między Matyldowem
a Antosinem, gm. Rybno,
tel. 690-357-976.
Działka usługowo-budowlaną,
2.800 mkw., doprowadzony prąd,
trasa warszawa-Poznań, Popów, koło
łowicza, tel. 504-906-572.

Sprzedam ziemię 2 ha, tel.
603-596-200.
Działki budowlane, tel. 512-490-910.
Tanio - dwie działki mieszczące się ok.
4 km od centrum łowicza 0,5 ha każda,
Małszyce, budowlana przy asfalcie,
19x260 m; przyległa, 19x266 m; cena za
obie: 165.000 zł, tel. 693-232-108.
Dom 100 mkw, budynki
gospodarcze, działka 3.000 mkw,
atrakcyjna lokalizacja w Bełchowie, tel.
660-948-715.
Domaradzyn, działka budowlana
8.000 mkw (możliwy podział), woda na
działce, prąd w drodze), dojazd - asfalt,
tel. 601-255-238.
Sprzedam gospodarstwo 4 ha wraz
z budynkami, wola lubiankowska, tel.
721-075-171.
Sprzedam mieszkanie 60 m2,
M-4, IV piętro, os. Dąbrowskiego, tel.
605-118-700.

wynajem

Drewno kominkowe i opałowe,
pelet drzewny, brykiet drzewny, tel.
504-010-550.
Piasek płukany, pospółka, żwir,
podsyp, tel. 600-895-026.
Węgiel Ekogroszek, kostka,
orzech. Dostawa i rozładunek,
tel. (23) 661-10-13, tel.
789-333-677.

kuchnia węglowa, tel. 516-543-061.

Sprzedam tokarkę, tel. 782-730-137.

Drzewo liściaste świeżo ścięte, tel.
604-474-889.

czarny, skórzany wypoczynek, tel.
602-663-404.

kompresory, sprężarki, tel.
513-666-808.

Meble kuchenne: 8 szafek +lodówka
elektolux, kuchnia gazowa, stolik +trzy
taborety, tel. 603-402-467.

Sprzedam budę, tel. 511-311-145.

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

Sprzedam dęba ściętego, tel.
784-813-686.

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

wózek paleciak, tel. 693-830-160.

Sprzedam olszyny i topolę, tel.
728-749-086.

Mieszkanie 3-pokojowe, 51 mkw., III p.,
os. Tkaczew, tel. 502-323-040.

wynajmę mieszkanie, centrum
łowicza, stare budownictwo, piece, tel.
666-093-952.

Sprzedaż jaj wiejskich, okolice
Strykowa, tel. 604-610-387.

Sprzedam działki 0,49 ha, 0,15 ha., tel.
693-172-904.
Sprzedam działkę 0,30 ha z
zabudowaniami, tel. 693-172-904.
Sprzedam działkę ogródki działkowe
Niedzwiada, tel. 609-150-111.
Os.Bratkowice, parter, 3-pokojowe, tel.
698-581-666.
Sprzedam działkę budowlaną w
zielkowicach, tel. 602-504-924.
Sprzedam działkę 3.000 mkw.,
zawady, tel. 606-682-993.

Mieszkanie do wynajęcia w łowiczu,
tel. 531-894-329.
wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, tel.
536-296-561.
wynajmę budynek w woli kałkowej
(gmina Bedlno) pod działalność
gospodarczą, tel. (24) 282-26-93, tel.
723-130-928.
wynajmę mieszkanie w Głownie os.
Sikorskiego, po kapitalnym remoncie,
36 mkw, tel. 605-573-570.

zamiana

Narożnik z funkcją spania, tel.
609-365-975.
Sprzedam tapczan dziecięcy, tel.
609-365-975.
Sprzedam drzewo opałowe, tel.
881-319-086.
Sprzedam krajzegę, silnik elektryczny,
śrutownik, tel. 576-948-177.
Oddam drewno za rozbiórką klatek,
tel. 600-749-007.
krajzegi, szlifierka taśmowa, tel.
503-830-451.
Maszyna wieloczynnościowa,
elektryczna do szycia, Husqvarna, tel.
883-666-093.
kompresor 2-tłokowy, 3-fazowy,
kabina c-330, tel. 691-863-492.
Drzewo opałowe, kominkowe, tel.
693-172-904.

zamienię 3-pokojowe,
wyremontowane mieszkanie na
Bratkowicach (III piętro) na 2-pokojowe,
parter, najlepiej Bratkowice, tel.
577-254-715.

Buty do stroju łowickiego, R35, tel.
502-404-036.

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

kupno różne

Sprzedam dom z działką w
łyszkowicach, tel. 667-294-618.

Sprzedam segment młodzieżowy,
kolor grusza z wanilią, szer. 2,70m, tel.
784-269-956.

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

Działka budowlana, Mysłaków, tel.
692-363-474.

Monety, medale, zdjęcia, pocztówki,
starocie, tel. 606-941-752.

Sad, 1,60 ha (calość lub sama działka
pod budowę domu), tel. 660-857-254.

kupię strój łowicki dla dziewczynki
7 lat, tel. 692-375-409.

Dom 300 mkw., przystosowany
pod wynajem; centrum łowicza, tel.
604-961-560.
Sprzedam tanio działkę budowlaną, 5
km od łowicza, tel. 509-231-973.

Budowlano-rolna, 9.400 mkw.,
Polesie, rzeka, możliwość wykopania
stawu, tel. 603-878-783.
Grunty orne, 2,70 ha, Jasionna, gm.
Bolimów, tel. 504-313-408.

ReklAMA

Dwa piece kaflowe, szafka BHP, tel.
570-980-770.

Sprzedam tanio telewizor, Manta 32”,
tel. 504-057-520.

lokale na biura, gabinety, krakowska,
tel. 692-725-590.

Do wynajęcia 60 mkw. na biura, sklep,
tel. 602-504-924.

Szyny kolejowe 7m, 6szt., tel.
601-286-499.

wyprzedaż płytek chodnikowych.
kręgi, pokrywy, przepusty. Betoniarka
150 l, tel. 531-467-981.

Sprzedam widlak, tel. 782-730-137.

Sprzedam mieszkanie 75 mkw, os.
Baczyńskiego, tel. 601-338-870.

ziemia rolna 1,5 ha (w tym działka
budowlana), 2,50 zł/m2; ziąbki, gmina
Bolimów, tel. 609-377-905.

Płyta warstwowa obornicka 12cm,
30m2, tel. 601-286-499.

Sprzedam 4 dęby na pniu, tel. 724825-640, 665-974-254.

łyżwy chłopięce rozm. 32-35,
niezniszczone, tel. (46) 837-70-20.

wynajmę małą kawalerkę jednej
osobie kaliska - centrum, tel.
570-929-336.

zatrudnię kierowcę w ruchu krajowym
ciągnik siodłowy, stały kierunek, tel.
606-289-088.

Drewno kominkowe, opałowe
(workowane). Skrzynki uniwersalne.
Trociny., tel. 501-658-261.

Magazyn, tanio, tel. 607-168-196.

Działka budowlana, klickiego 42, tel.
502-163-313.

Dwuteownik 50cm x 3m, 4szt. , tel.
601-286-499.

Skrzyniopalety drewniane, nowe, tel.
601-286-499.

wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, tel.
536-296-561.

Do wynajęcia mieszkanie w Głownie,
tel. 506-836-693.

zatrudnię kierowcę c+e, kraj, tel.
690-321-370.

Piły spalinowe Husqvarna 2 sztuki 372
i 575 po 5,4 kM, tel. 664-778-301.

Sprzedam gospodarstwo 22,40
ha, wszystko nawodnione, budynki,
chłodnia, dom mieszkalny, Stegna koło
Iłowa, tel. 503-615-333.

Działka budowlana, 1.500 mkw.,
media, łowicz, Górki, tel. 883-666-093.

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

Piasej, żwir, podsypka, ziemia czarna,
transport małym samochodem do 5 t.,
tel. 605-896-130.

Meble młodzieżowe „labirynt”,
używane, tel. 792-098-367.

Piec c.o., 300 zł, tel. 692-434-273.

Sprzedam piec c.o., używany, tel.
669-346-302.

zatrudnię na stanowisko
sprzedawcy, hurtownia materiałów
budowlanych, Stryków, dobre
wynagrodzenie., tel. 605-086-824.
Hurtownia budowlana
w Strykowie zatrudni kierowców C
lub C+E. Dobre wynagrodzenie, tel.
601-153-348.
Firma zatrudni spawacza,
ślusarza, mechanika,
tel. (46) 838-88-70.
Przyjmę do pracy w firmie
remontowo-wykończeniowej
malarzo-gipsiarza, tel. 602-159-095.
zatrudnię fachowców do dociepleń
i wykończeń. zapewniam pracę
całoroczną, tel. 661-419-108.
zatrudnię szwaczki do szycia
strojów kąpielowych, praca cały
rok, jedna zmiana, Głowno, tel.
602-457-089.
zatrudnię szwaczki na stębnówkę
i overlock, tel. 665-217-483.

Miodarka, tel. 668-594-262.

Przyjmę do pizzerii kierowcę
na stałe oraz na weekendy,
tel. 504-859-387, lub 885-353-500.

Sprzedam ciągnik ursus c-360 i
maszyny rolnicze, tel. 724-371-054, po
18:00.

zatrudnię murarzy i pomocników
murarzy. Praca: okolice zdun, łowicza,
tel. 601-303-235.

Oddam gruz, tel. 600-141-340.

Technik farmacji, wysokie
wynagrodzenie, tel. 725-233-823.

Sprzedam łóżko rehabilitacyjne,
elektryczne, tel. 502-158-732.
Sprzedam silnik do pompy od wody,
tel. 783-406-925.
Silnik 7 kw, sprężarka 3Jw60, tel.
601-297-797.
Sprzedam olej przepalony w ilości 90
litrów, tel. 789-101-800.

praca
dam pracę
zatrudnię sprzedawcę artykułów
hydraulicznych, farb, chemii budowlanej,
tel. 602-587-341.
monter sufitów, ścian g/k, tel.
500-027-261.
zatrudnię mechanika
samochodowego, Łowicz, tel.
509-020-870.
Przyjmę brukarzy i pomocników, tel.
508-286-519.
zatrudnię kierowcę c+e, transport
krajowy, tel. 787-124-899.
zatrudnimy doświadczonego
krojczego, Głowno, tel.
601-204-540.

zbiorniki plastikowe, 1.000-litrowe, tel.
502-919-192.

tonsmeier Centrum zatrudni
osobę na stanowisko
kierowca-ładowacz, wymagana
kat. C i ładowacz (bez kwalifikacji),
praca na terenie Łowicza,
Żyrardowa i okolic,
tel. (46) 830-35-25.

sprzedaż różne

Sprzedam wersalkę w dobrym
stanie, tel. 724-973-074.

zatrudnię kierowcę c+e, PolskaNiemcy, tel. 605-993-107.

łowicki strój komunijny dla chłopca,
tel. 501-868-355.

Sprzedam skrzynki uniwersalki, tel.
788-814-240.

zatrudnię kierowcę ADR, c+e,
cysterny, tel. 690-321-370.

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

zatrudnię dekarzy lub pomocników,
okolice Dmosina, tel. 609-846-316.

Firma Oriflame zaprasza do
współpracy, tel. 518-537-028.
zatrudnię szwaczki, Głowno, tel.
692-406-127, 798-909-357.
zatrudnię kierowców w transporcie
krajowym z prawej jazdy kat. c+e, tel.
605-045-699.
zatrudnię kucharza, kucharkę,
kelnerkę, tel. 502-214-355, 500-197-924.
zatrudnię pracownika do masarni, tel.
502-429-305.
zatrudnię kierowcę kat. c, tel. 516489-137, 511-723-229.
Firma produkcyjna zajmująca się
produkcją lekkich konstrukcji stalowych
poszukuje pracowników do obsługi
urządzeń czyszczących: śrutowanie /
piaskowanie. Praca w hali produkcyjnej
w łowiczu., tel. 793-331-201.
Firma produkcyjna zatrudni grafika
do działu projektowego, wymagana
bardzo dobra znajomość programów
graficznych: corel, Photoshop, Illustrator.
Praca w łowiczu, cV na adres:
iza@babycam.pl.
zatrudnię kierowcę c+e, chłodnia, tel.
605-094-166.
zatrudnię do pomocy mechanika
samochodowego (TIR), tel.
605-094-165.
zatrudnię sprzedawców drzwi,
podłogi oraz artykuły metalowe
i elektronarzędzia.
umowa o pracę, tel. 602-587-341.
zatrudnię kierowcę c+e, kraj,
chłodnia, tel. 602-354-612.
zatrudnię kierowcę z
doświadczeniem, kategoria c+e, na
chłodnię, w ruchu krajowym, stałe
miejsca załadunku i rozładunku, tel.
607-403-256, 609-455-846.
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Firma z siedzibą w Bełchowie
(producent opakowań drewnianych)
zatrudni pracownika. Stała praca z
dobrym wynagrodzeniem, tel. 698-628834, 664-458-891.
Firma z siedzibą w Bełchowie
(producent opakowań drewnianych)
zatrudni elektryka. Stała praca z dobrym
wynagrodzeniem, tel. 698-628-834,
664-458-891.
Firma z siedzibą w Bełchowie
(producent opakowań drewnianych)
zatrudni magazyniera z uprawnieniami
na wózki widłowe. Stała praca z dobrym
wynagrodzeniem, tel. 698-628-834,
664-458-891.
zatrudnię kierowcę, kat. c+e w
transporcie międzynarodowym,
kierunek zachodni, tel. 515-306-301.
zatrudnię kucharza/kucharkę (z
doświadczeniem lub do przyuczenia);
kelnerkę na weekendy, tel. 572-537-460.
zatrudnię pomoc kuriera, tel.
698-643-446.
zatrudnię od zaraz murarzy,
pomocników, cieśli, tel. 604-505-441.
zatrudnię ekspedientki do pracy
w sklepie spożywczym w łowiczu,
tel. 512-088-422.
Sprzedam bar na targowicy miejskiej z
wyposażeniem lub bez (na miejscu wc,
prąd, woda), tel. 512-088-422.
Poszukuję opiekunki do 2-letniego
chłopca, niepalącej z doświadczeniem,
praca 4-7 h dziennie, łowicz, tel.
508-190-855.
zatrudnię kierowcę c+e w transporcie
krajowym i międzynarodowym
(kontenery-stałe trasy). kontakt
wyłącznie telefoniczny, tel. 693-441-700.
zatrudnię cukiernika/pomoc
cukiernika. Praca od poniedziałku do
piątku w godzinach od 18 do 2. Dmosin
Drugi, tel. 606-799-177.
zatrudnię do pracy na zmywaku
w zakładzie cukierniczym. Praca od
poniedziałku do piątku. Dmosin Drugi,
tel. 606-799-177.
zatrudnię kucharza do małej
gastronomii w centrum łowicza, tel.
661-937-389.
zatrudnię kierowcę kat. c+e transport
międzynarodowy (chłodnia), atrakcyjne
wynagrodzenie, tel. 669-366-368.
zatrudnię kierowcę kat. c, tel.
601-297-797.
zatrudnię kierowcę kat. c+e
z doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym, pojedynczepodwójne obsady. Bardzo dobre
zarobki, tel. 604-237-423, 782-223-211.
zatrudnię spedytora z
doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym, znajomość języka
angielskiego. Posiadanie własnej bazy
klientów będzie dodatkowym atutem.
Bardzo dobre zarobki, tel. 604-237-423.
zatrudnię spedytora
z doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym.
Super zarobki, tel. 799-277-337.
zatrudnię do układania kostki, prac
ogólnobudowlanych, prac torowych, tel.
692-789-266.
zatrudnię do pracy osobę
w wieku do 35 lat na stanowisku
kasjer-Sprzedawca na Stacji Orlen
w łowiczu ul. Bolimowska 75. cV
proszę składać osobiście lub na adres
e-mail: rekrutacja.mgtorlen@onet.pl.
zatrudnię brukarzy i pomocników,
tel. 602-345-501.

zatrudnię kucharkę, kucharza, pomoc
w restauracji, tel. 730-208-588.

Szukam osoby do opieki nad
dzieckiem, tel. 601-660-144.

zatrudnię montażystę, tel.
602-504-924.

zatrudnię dziewiarzy na
maszyny skarpetkowe - możliwość
przyuczenia. Łowicz- Strzelcew, tel.
668-479-265.

Przyjmę do pracy fizycznej,
pracownika do lat 40,
tel. 608-816-582.
Piekarnia Głowno zatrudni
solidnego kierowcę-sprzedawcę
pieczywa, tel. (42) 710-87-39, tel.
509-373-716.
zatrudnię piekarza do piekarni, tel.
504-573-701.
zatrudnimy Inkasenta elektrycznego,
tel. 698-301-203.
Pracownika do ślusarni, Stryków, tel.
606-439-498.
Przyjmę brukarza lub pomocnika, tel.
786-263-355.
Sklep internetowy - zlecę prowadzenie,
oferty kierować na: kadrybratex@op.pl.
zatrudnię osobę do
koordynowania pracy w dziale
pakowania skarpetek, wymagane
doświadczenie na podobnym
stanowisku. oferty na: kadrybratex@
op.pl.

zatrudnimy kierowców kat. c+e
do przewozu kontenerów morskich,
Hamburg-Polska, weekendy w domu,
wysokie zarobki, stabilne warunki pracy,
tel. 506-836-200.
zatrudnię spedytora,
tel. 609-810-814.
kierowca kat. B w ruchu
międzynarodowym w systemie Pleu-Pl, wymagane doświadczenie,
odporność na pracę pod presją czasu,
tel. 536-450-010.
Firma z Sochaczewa zatrudni:
brygadę wod-kan, kierowcę kat.
c, montera instalacji sanitarnych
zewnętrznych, operatora, tel.
660-724-937.

szukam pracy
Rencista 30 lat, tel. 693-422-920.
Szukam pracy 3x/tydzień, tel.
660-027-671.
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Docieplenia budynków, tel.
666-152-315.

Podłogi drewniane, parkiety:
układanie, cyklinowanie, polerowanie,
lakierowanie, olejowanie. Schody:
renowacja. Profesjonalnie, solidnie, tel.
733-552-113, 601-378-677.

cyklinowanie bezpyłowe, tel.
504-960-515.

Roboty wykończeniowe, elewacje, tel.
692-986-022.

www.studiokadr.cdx.pl.

wolne terminy. Glazura, terakota.
usługi wykończeniowe, tel. 783-638-267.

wideofilmowanie: Full HD,
DVD, Blu-Ray. Fotografia,
tel. 698-535-780.

www.remontystrykow.pl, tel.
663-987-289.

Docieplanie budynków, stropodachów
granulatem styropianowym;
kondygnacja: 1200 zł, tel. 602-570-424.

usługi wideo
wideofilmowanie HD, fotografowanie,
tel. (46) 837-94-85, tel. 608-484-079.
wideofilmowanie HD, tel.
606-852-557.

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

Videofilmowanie „kasia” kamerą HD i
zdjęcia, tel. 602-633-407.

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

NAk Studio Films: firma z długoletnią
tradycją, z nowymi technologiami HD,
ujęcia dronem, tel. 889-910-129.

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

wideofilmowanie, fotografowanie,
www.fotowideo.webt.pl, tel. (46) 837-7981, tel. 606-302-466.

Bramy garażowe, wrota, drzwi,
ogrodzenia, balustrady, tel. 506-771-822.

remontowobudowlane

Dachy, elewacje. Szybko, tanio, 8%
VAT, tel. 502-859-742.

usługi koparko-ładowarką JcB, tel.
604-411-266.

Hydraulik, także awarie, tel.
733-788-522.

Texbud budowy, przebudowy, tel.
606-428-162.

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

cyklinowanie, polerowanie, układanie
parkietu, tel. 501-249-461.
Glazura, terakota, tel.
537-663-191.
tynki tradycyjne, tel. 537-663-191.
układanie kostki brukowej, tel.
667-837-817.
Docieplanie budynków, gładzie,
malowanie, płyty k/g, panele
podłogowe i ścienne, glazura, terakota,
tel. 607-343-338.
Prace remontowe, łazienki, poddasza,
malowanie, tel. 607-343-338.
Okna: naprawa, regulacja, tel.
609-135-411.
Dachy: naprawa, wymiana, podbitki,
tel. 607-610-786.

ReklAMA

Instalacje, usługi elektryczne, tel.
509-838-364.

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

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

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

usługi elektryczne, tel.
506-522-852.

Montaż pokryć dachowych,
murowanie kominów z klinkieru, itp., tel.
507-542-210.

Malowanie, gładź, glazura, tel.
668-026-851.

Parkiety: profesjonalne układanie,
cyklinowanie z polerowaniem,
lakierowanie. Schody: cyklinowanie,
lakierowanie, tel. 607-090-260.

Hydraulika kompleksowo, tel.
601-818-310.

układanie kostki brukowej, tel.
508-286-519.

usługi

kompleksowe remonty, tel.
511-568-525.

Instalacje elektryczne: nowe,
przeróbki, tel. 696-081-582.

cyfrowy Polsat, Nc+ ustawianie,
naprawy - RTV, tel. 728-188-127.

Wylewki agregatem, tel.
698-480-048.

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

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

usługi
instalacyjne

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

Płytki, gładzie, malowanie, remonty,
tel. 729-403-698.

malowanie wnętrz, tel.
531-980-252.

Profesjonalne układanie glazury,
terakoty, tel. 664-767-412.

Blacha trapezowa ocynkowana
grubość 0,6 mm, cena: 14 zł brutto, tel.
501-543-057.

Dachy: konstrukcje, pokrycia,
naprawy, konserwacje, malowanie,
smarowanie, tel. 609-227-348.

Malowanie, gładzie, k/G, glazura,
panele, remonty, tel. 607-343-357.

Malowanie, gipsowanie, gładzie,
sufity podwieszane, glazura, terakota,
przystępne ceny, tel. 695-263-945.

Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty
k/g, glazura. wieloletnie doświadczenie,
tel. 608-685-867.

Bramy przesuwne, ogrodzenia,
siatka, panele ogrodzeniowe, montaż,
producent, tel. 503-572-046.

Balustrady ze stali kwasoodpornej,
tel. 724-605-762.

Malowanie, gładź, hydraulika, tel.
515-830-969.

wykończenia wnętrz, demontaż i
montaż drzwi i okien zewnętrznych,
wewnętrznych, tel. 533-095-808.

Tynkowanie, gipsowanie, malowanie,
tel. 536-515-460.

Dachy, pokrycia dachowe,
konstrukcje, obróbki, tel. 609-846-316.
Bramy, balustrady, ogrodzenia, drzwi,
stalowe wiaty, naprawa, serwis, montaż
automatyki bramowej, tel. 531-909-910.
Dachy, przebudowy, tel. 783-501-725.
łazienki, kompleksowo, tel.
733-788-522.
Malowanie pomieszczeń, tel.
733-788-522.
Gipsowanie, malowanie, panele
podłogowe. tanio i solidnie, tel.
664-712-854.
Malowanie, gipsowanie, tapetowanie,
panele, płyta G/k, glazura, terakota,
wykańczanie poddaszy, tel.
535-466-501.
Budowa, przeróbki domów, budynków
gospodarczych, szybko, tanio, solidnie.
Tynki tradycyjne., tel. 609-497-778.
Glazura, terakota, gipsy, panele,
hydraulika, itp., wolne terminy, tel.
508-313-799.

usługi minikoparką, tel.
608-612-013.
Glazura, terakota, gipsy, panele,
hydraulika, itp., wolne terminy, tel.
508-313-799.
Najtańsze rolety, drzwi, okna w okolicy,
tel. 602-370-470.
Rozbiórki, wyburzenia kompleksowo
od A do z, tel. 665-412-890.
Docieplenia, wykończenia
wnętrz. budowa od podstaw, 10 lat
doświadczenia, tel. 605-051-991.
usługi minikoparką, tel. 697-212-154.

sprzedaż

OKNA PCV
ceny producenta
Tel. 533-264-633.

Drobna hydraulika, biały montaż, tel.
535-466-501.
usługi hydrauliczne, tel. 785-543-610.

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

wycinka trudno dostępnych drzew
www.wycinkaskierniewice.pl, tel.
506-660-095.
Pranie dywanów i tapicerki
meblowo-samochodowej w zakładzie
i u klienta, tel. 501-431-978.
Rozliczenia PIT, tanio, tel.
665-752-680.
Pożyczki dla rolników również
ze złą historią kredytową, kredyty
dla firm i osób pracujących,
konsolidacje, robimy trudne kredyty,
tel. 536-536-826.
Pożyczki na zakup samochodu
dla zadłużonych. Finansujemy
samochody osobowe i dostawcze do
3,5 t, tel. 536-536-826.
Profesjonalne cięcie drzew
niebezpiecznych, pielęgnacja zieleni i
ogrodów, tel. 782-718-483.
DJ, oprawa muzyczna imprez, 18stki, dyskoteki, itp, tel. 782-718-483.
usługi gastronomiczne,
organizacja wesel, komuni, chrzcin,
imprez okolicznościowych, tel.
789-022-469.
Saxofonista+vocal, tel.
692-101-989.
zawiozę do ślubu warszawa,
Garbus, Fiat 125p, tel. 506-355-899.

rolnicze – kupno
płody rolne
kupię każde zboże, odbiór własnym
transportem, tel. 783-112-512.
kupię każde zboże, odbiór własnym
transportem, tel. 607-202-732.
Skup zbóż, Ferm-Pasz (09-130)
Baboszewo. z transportem 25 t., tel.
602-179-925.
Skup żyta wymiana na otręby, tel.
501-713-862.
kupię zboże paszowe, tel.
726-721-037.
kupię zboże paszowe, tel.
668-478-617.
kupię zboże, tel. 667-566-276.
kupię rozsiewacz Piast Rcw 3,
ładowacz Troll, kosiarkę Motyla,
talerzówką, tel. 797-513-264.

hodowlane

Nowoczesna fotobudka lustro, tel.
575-777-961.

kupię byczki mięsne - mieszańce 17
zł/kg, tel. 606-505-072.

matrymonialne

zespół, wokalistka, deejay, tel.
503-746-892.

kawaler pozna pannę do lat 40, tel.
731-508-188.

Niebezpieczna wycinka, tel.
693-208-999.

nauka

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

Matematyka, tel. 791-802-482.

wycinka drzew, tel. 696-008-528.

Matematyka (szkoła podstawowa,
gimnazjum), tel. 696-740-690.

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

Nauka Języka Angielskiego Jacek
Romanowski, tel. 607-440-582.
Matematyka, tel. 607-440-582.
Język niemiecki, tel. 668-963-922.

wycinka drzew, tel. 739-021-981.

Język angielski, tel. 663-684-178.

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

Matematyka, tel. 881-297-731.

Mycie i czyszczenie kostki brukowej,
tel. 607-612-176.

Nauczyciel języka niemieckiego,
lekcje, tel. 505-256-528.

Odnawianie wanien, tel. 600-979-826.

Angielski, tel. 515-459-141.

ścinanie drzew, karczowanie,
czyszczenie działki, tel. 888-312-392.

Pomoc przy pisaniu prac
licencjackich, magisterskich itp., tel.
507-602-368.

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

Matematyka, tel. 730-021-862.

Tartak przewoźny, tel. 512-907-059.

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

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

Matematyka - szkoła podstawowa,
średnia, oddziały gimnazjalne.
Doświadczony nauczyciel. korepetycje
w centrum łowicza, tel. 537-561-791, po
godz. 18:00.

Matematyka, tel. 601-303-279.

Angielski, profesjonalnie, dzieci,
młodzież, tel. (46) 837-53-15.

kupie bydło, byczki, jałoszki do
dalszego chowu, tel. 515-121-410.

maszyny
kupię maszyny rolnicze, kombajny
ziemniaczane, ciągniki, kopaczki
elewatorowe, inne, tel. 505-587-206.
kupię każdego Bizona oraz inne
kombajny i maszyny rolnicze, mogą być
do remontu, tel. 602-522-478.
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.
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.
Osłonę glebogryzarki i zgrabiarkę 4,
kupię, tel. 781-199-074.
kupię tura do c-360 z ramą, tel.
690-427-815.
kupię przyczepę samozbierającą
dużą, tel. (46) 838-95-20.
Siewnik poznaniak do remontu (może
być dziurawy zbiornik), tel. 664-981-618.
wialnia, tel. 507-684-775.

nr 6

www.lowiczanin.info
kupię kombajn Anna w bardzo
dobrym stanie, tel. (24) 260-77-82.
kupię rozrzutnik obornika 1-osiowy w
bardzo dobrym stanie, tel. 789-101-800.

inne
kupię Ostrówka „na chodzie”, tel.
601-891-477.

rolnicze sprzedaż

Sprzedam pszenicę, jęczmień,
pszenżyto, słomę w belach 120x120, tel.
605-278-719.

Sprzedam mieszankę zbożową, tel.
661-709-954.

Słoma i siano w balotach, tel.
665-664-364.

Jałówka wysokocielna, tel.
603-299-412.

Nasiona bobu „Top-Bob”, tel.
691-270-909.

Sprzedam słomę ze stodoły, duże bele
120x120, tel. 721-737-369.

Sprzedam słomę, możliwość
transportu, tel. 790-818-665.

Sprzedam prosiaki, tel. (46) 838-91-30.

Siano w kostkach, owies, żyto,
jęczmień 2 tony, tel. 662-327-477,
Skaratki 66.

Siano, obornik, drewno opałowe, tel.
506-833-114.

Siano, tel. 726-811-028.

Siano w balotach, tel. 782-443-725.

Sprzedam kukurydzę,
tel. (46) 837-14-61.

Sprzedam kapustę, tel. 609-291-340.

Pszenżyto, tel. 601-851-421.

Pszenżyto, tel. 691-235-046.

Pszenica, tel. 607-172-809, po 17:00.

Sprzedam żyto, tel. 604-634-249.

Sianokiszonka w balotach, tel.
667-877-874.

Sprzedam pszenżyto Skalt. owies
Bingo, jęczmień Stratus, mieszankę, tel.
793-718-288.

Sprzedam owies 10 ton, okolice
Sannik, tel. 725-486-878.

Owies, pszenżyto, tel. 504-832-533.

Sprzedam sianokiszonkę, tel.
571-266-810.

Pszenżyto, jęczmień, owies, tel.
538-455-989.

Owies Bingo 54 zł, 20 t, gęstość 510 g,
tel. 504-672-586.

Sianokiszonka, tel. 603-741-484.
Słoma, 30 balotów, tel. 606-519-851.
Sprzedam pszenżyto jare, jęczmień
jary, tel. 606-939-170.

płody rolne
otręby: pszenne, jęczmienne,
worek. Dostawa i rozładunek,
tel. (23) 661-10-13, tel. 789-333-677.

Bób Bizon, tel. 607-195-868.

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

Sprzedam nasiona bobu, tel.
609-165-855.

śruty: sojowa, rzepakowa,
słonecznikowa Luz 25 t. z
transportem, tel. 604-110-392.

Pszenżyto, kukurydza, tel. 726-811-028.

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.
Sprzedam siano i sianokiszonkę, tel.
537-215-533.
Pszenżyto, tel. 662-665-605, po 16:00.

Jęczmień, słoma, tel. 519-441-580.

Owies Bingo, tel. 668-165-645.

kapusta (biała, czerwona, włoska),
cebula, por, seler, ziemniaki, tel.
535-606-333.

Słoma sucha 120 cm, tel. 517-544-028.
Siano, okrągłe bele,
tel. 662-237-808.
Sprzedam słomę, siano, tel.
889-794-090.
Słoma (owsiana, pszenno-żytnia),
baloty, tel. 730-523-191.
Baloty sianokiszonki i słomy, tel.
505-371-658.
Pszenica jara Tybalt, łubin żółty Mister,
tel. 504-962-113.

Pszenżyto, tel. 607-168-196.

Sprzedam siano w belotach, tel.
667-877-178.
Pszenżyto, 10 t, tel. 669-560-392.

Sprzedam prosiaki, cielaki, tel.
604-436-938.

Sprzedam słomę w balotach, tel.
609-541-358.

wytłoki buraka czerwonego z
dowozem, tel. 600-323-947.

Pszenżyto, mieszanka, słoma z
mieszanki, sianokiszonka, tel. 503730-843, Guźnia.

Słoma, siano, sianokiszonka,
Domaniewice, tel. 663-561-245.

Sprzedam baloty słomy, tel.
669-085-356.

Sprzedam siano, tel. 737-188-405.

Sprzedam jęczmień, tel. 609-215-144.

Słomę w balotach 120x120,
garażowaną, siano w balotach 120x120,
tel. 607-231-803.

Sprzedam kukurydzę suchą, tel.
697-677-530.

Pszenica jara, łubin z odnowy, tel.
509-660-894.

Nasiona bobu Bizon, tel. 601-615-639.

Siano, słoma kostka, tel. 660-225-185,
po 16:00, Jamno 14.

Siano bele, owies Vaclav, Bingo, żyto,
tel. 667-257-460, po 10.00.

Sprzedaż zbóż jarych Hodowli
Strzelce Danko KWS, Bielawy, Rynek
14, tel. 607-189-155.

Sprzedam bób odmiana Bachus, tel.
504-906-572.

Mieszanka (jęczmień z pszenicą), tel.
697-508-177.

Sprzedam sianokiszonkę, Strugienice,
tel. 662-585-814.

Sprzedam łubin żółty Mister, tel.
733-600-033.

Sprzedam siano, tel. 664-808-345.

Sprzedam pszenżyto, tel. 608-613-658.

Owies komfort, jęczmień ella po
centrali, Dąbkowice, tel. 668-594-262.

Sprzedam zboże paszowe, tel.
726-721-037.

Pszenica jara Tybalt, tel. 693-242-133,
po 17:00.

Sprzedam owies i łubin, tel.
603-064-775.

Sianokiszonka, tel. 510-259-018.

kukurydza, słoma 200 bel, tel.
883-237-644.

Sprzedam zboże paszowe, tel.
668-478-617.

Sprzedam groch, tel. 726-390-515.

Marchew odpady, tel. 518-413-676.

Bób, tel. 889-148-759, wieczorem.

Sprzedam siano w małych kostkach,
tel. 604-088-657.

Sprzedam sianokiszonkę i słomę, tel.
668-424-918, 500-336-162.

żyto, łubin żółty; gmina kocierzew, tel.
662-628-256.

Sprzedam siano w balotach,
Strugienice, tel. 668-380-714.
Sprzedam baloty sianokiszonki i
słomę: pszenno-jęczmienna spod
dachu, tel. 608-721-730.
Sprzedam siano w kostkach, tel.
692-475-235.
Słoma, tel. 695-807-793.
Sprzedam siano, baloty, tel.
697-825-807.
Owies, tel. 606-218-403.
Nasiona bobu, cebulę, siano w
kostkach, tel. 694-567-258.
Słoma, tel. 660-266-355.

kukurydza, owies, pszenica,
pszenżyto, jęczmień, sianokiszonka, tel.
506-115-015.
Sianokiszonka, słoma, tel.
693-574-400.
Baloty sianokiszonki, tel. 515-121-410.

Jałówka wysokocielna, tel.
697-892-925.
Jałówka na wycieleniu, tel.
503-639-101.

Jęczmień Podarek, pszenica Nawra,
pszenżyto Mazur po czyszczeniu
Pektus I rok Strzelce, tel. 885-254-502,
wieczorem.

Jałówkę na wycieleniu, tel.
601-052-026.

Pług obrotowy 3-skibowy, gruber na 9
łap z talerzówką, tel. 607-734-190.

Byczki, tel. 601-052-026.

Buraki pastewne, ziemniaki Irga, tel.
668-950-189.

Sprzedam prosięta, tel. 725-368-799.

Producent maszyn do łuskania bobu,
tel. 600-176-795.

łubin niebieski, tel. 604-713-410.

Prosiaki, tel. 601-962-832.

Słoma ze stodoły, owies, mieszanka:
jęczmień, pszenica, tel. 515-236-142.

Sprzedam słomę ze stodoły, baloty,
gmina chąśno, tel. 692-478-454.

Siano, owies, żyto, pszenżyto,
tel. 609-502-147.

Siano w kostkach, tel. 570-980-770.

Sprzedam zboże: pszenice
ok 20t, pszenżyto ok 10t,
jęczmień ok 10t, cena 720zł/t
(do negocjacji), wejsce, tel. 695-803-240.

Sprzedam owies, grube ziarno, tel.
607-890-158.

Sprzedam 20 t. pszenicy i 7 t.
pszenżyta, tel. 668-347-212.

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

Siano kostka, tel. 794-198-270.
Sianokiszonka, baloty, tel. 507-429-601.

maszyny
śrutownik bijakowy Dozamech 15 kw;
kosz; żmijka do zboża, worki Big-Bag,
tel. 601-662-905.

Siano, słoma (baloty), ze stodoły,
Guźnia, tel. 880-918-256, 889-910-333.

Oddam drzewka z 0,5 ha sadu
za uprzątnięcie, gm. Bielawy, tel.
601-978-833.

Jałówki na wycieleniu, tel.
782-583-272.

Jałówka cielna, tel. 693-093-631.

łubin wąskolistny, niebieski, tel.
664-157-305.

Sprzedam pszenżyto i owies, tel.
605-120-638.

Sprzedam 80 szt. prosiąt po 30 kg, tel.
782-583-272.

hodowlane

Sprzedam słomę, siano, tel.
784-843-470.

Sianokiszonka baloty, transport, tel.
664-981-618.

Prosięta, tel. 667-115-451.

Sprzedam jałówki hodowlane, tel.
609-788-364.

Sprzedam jałówki z pod oceny, termin
wycielenia 18 luty, tel. (46) 838-95-20.

Owies, tel. 880-263-930.

Prosiaki, tel. 515-291-402.

Sprzedam 50 balotów sianokiszonki,
tel. 723-958-440.

Sprzedam myte ziemniaki paszowe,
duże ilości, tel. 505-084-876.

Sprzedam owies Valentin razem z
pszenicą Nawra, gotowe do siewu, 75
zł/100 kg, tel. 606-213-415.

Sprzedam prosiaki, siano w kostce,
tel. 604-780-099.

cielaki do dalszego chowu, tel.
609-562-159.

Sprzedam owies, pszenicę, tel.
721-105-223.

Sprzedam żyto i pszenicę, tel.
728-329-771.

Sprzedam prosięta, tel. 609-940-110.

Sprzedam zboże, tel. 668-181-142.

Jałówka wysokocielna, tel.
604-828-185.

Siano, sianokiszonka, tel. 603-254-329.

ReklAMA

Sprzedam słomę, okrągłe bele;
sianokiszonkę, tel. 888-114-186.

Pszenżyto, tel. 604-165-150.

Sprzedam nasiona bobu, tel.
609-454-801.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
termin 20 marca 2018, okolice
Oporowa, tel. 697-153-914.

Sprzedam pszenicę, tel. 668-199-261.

Mieszanka z odnowy, pszenżyto jare,
jęczmień, tel. 693-830-160.

Owies, jęczmień, pszenżyto, gmina
Dmosin, tel. 604-871-975.

Sprzedam otręby jęczmienne,
pszenne, tel. 726-721-037.

Sprzedam jałówkę hodowlaną, cielną,
tel. 889-722-699.

Sprzedam jałówkę do zacielenia, tel.
695-038-259.

Słoma 120x120, wierznowice 20, tel.
693-286-129, po 20.00.

Sprzedam bób, tel. 608-613-658.

Prosiaki, tel. 732-797-792.

Sprzedam słomę siano w dużych
belach, owies, słomę prostą, tel.
500-252-115.

Słoma 40 zł/szt ze stogu, tel.
697-638-898.

Marchew odpady, tel. 663-667-421.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. 607-809-602.

Sianokiszonka baloty, tel. 663-491-197.

Jęczmień, owies, tel. 504-985-644.

Jęczmień, pszeżyto, tel. 510-698-010.

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

ziemniaki paszowe, okolice Głowna,
tel. 603-754-598.

Sprzedam mieszaknę, tel. 576-948-177.

Sprzedam owies, tel. 505-928-735.

Sprzedam jęczmień jary ella, tel.
664-724-850.

Sprzedam jałówkę cielną, tel.
724-041-546.

żyto jare, tel. 604-281-093.

Sprzedam sianokiszonkę, tel.
601-320-604.

Sprzedam bób, tel. 508-819-982.

Sprzedam słomę spod dachu w
balotach 120x120, okolice Sannik, tel.
725-486-878.

Sprzedam jałówki hodowlane,
likwidacja stada, Małszyce 37, tel.
697-289-514.

łubin żółty słodki, mieszanka, tel.
668-663-884.

Sprzedam nasiona bobu Bachus po 6
zł, tel. 609-501-703.

Słoma, siano (duże bele), pszenżyto,
owies. Okolice łyszkowic, tel.
513-184-091.

Sprzedam kukurydzę 5 ton, Sanniki,
tel. 665-236-883.

Pomiot kurzy z dostawą, tel.
693-025-909.

Sprzedam owies Bingo, krezus,
pszenżyto, tel. 694-075-080.

zboża jare, sadzeniaki ziemniaka,
kukurydza, trawy i inne nasiona.
Firma Nasienna Granum oddział
Łowicz , tel. (46) 837-23-05, (46)
837-23-01, dowóz od 1 tony.

łubin, tel. 739-592-991.
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Owies Bingo po centrali, tel.
502-134-849.

Sprzedam słomę, owies, pszenżyto, tel.
506-103-998.

melasa dla bydła 1000/35/5 kg.
Dostawa i rozładunek, tel. (23) 66119-88, tel. 789-333-677.
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Siano, okrągłe bele, tel. 513-063-945.

Dwanaście prosiaków, tel.
696-312-242.
Byczki, tel. 728-894-563.
Jałówka wysokocielna, termin
wycielenia: 22 luty, tel. 501-542-345.
Dwie jałówki HF, wycielenie: 25.03,
27.04, tel. 692-665-650.

Sprzedam 60 ton pszenżyta
ozimego oraz 40 ton żyta ozimego,
tel. (24) 235-44-17.

Byczki, jałówki, tel. 609-874-395.

Siano, sianokiszonka, owies, słoma, tel.
721-502-525.

Prosięta, tel. 607-150-316.

Prosiaki, tel. 785-281-044.

Sprzedam 11 prosiąt, tel. 603-912-998.

Sprzedam siano, słomę, tel.
577-808-657.

Sprzedam słomę, tel. 660-260-131.

Sprzedam łubin, tel. 783-827-252.

Marchew na paszę, tel. 694-567-258.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel.
608-532-119.

Słoma mała kostka ze stodoły,
Janowice, tel. 507-194-817.

Słoma, siano, małe belki, owies,
pszenżyto, czatolin, tel. 698-244-821.

Sprzedam krowę i pierwiastkę, tel.
506-825-605.

Przyczepa samozbierająca T055,
2.700 zł; suszarnia podłogowa, 3.000 zł,
tel. 508-309-423.
Sprzedam prasę Metal Fach 2010
rok, kosiarkę dyskową Pottinger, tel.
501-504-723.
Sprzedam części do Bizona
z-056, agregat uprawowy 3,60 m,
agregat z hydropakiem 3 m, beczkę
asenizacyjną Fortschritt, siewnik
do kukurydzy Becker, Meprozet,
tel. 501-504-723.
Sprzedam ładowacz Tur do MF250,
MTz Pronar, ursus 5314, Valtra, chwytak
do bel i krokodyl, tel. 883-760-108.
Pługi 4-, 3-skibowy Rabewerk, na
sprężynie; agregat uprawowo-siewny
3-metrowy; rozsiewacz do nawozu
Amazone 2,3-tonowy, tel. 667-133-737.
Glebogryzarka międzyrzędowa do
truskawek; talerzówka 4x5; schładzalnik
do mleka 4.500-litrowy, tel. 667-133-737.
części używane do c-328, c-330,
c-360, c-380, c-355, MTz, T-25
władimirec, tel. 880-353-819.
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kombajn claas Dominator 78 clasik
1991 rok, 4 m, tel. 607-813-558.

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

Sprzedam zgrabiarkę karuzelową
i rozrzutnik 2-osiowy, stan bdb, tel.
509-336-821.

Bizon z-056, 1988 rok, tel.
605-313-075.

Sprzedam prasę warfamę, 2000 rok,
owijanie sznurem, tel. 514-642-411.
Przetrząsałkę karuzelową,
4-gwiazdową do siana, tel. 694-567-258.
kombajn Bolko, tel. 660-266-355.
Beczka asenizacyjna 7.000 litrów,
śrutownik bijakowy, kosiarka rotacyjna,
talerzówka, pług 3-skibowy obrotowy, tel.
509-293-050.
zetor 7211 lub zamienię na mniejszy,
tel. 694-657-883.
Orkan, przetrzasarka, Pająk, tel.
692-556-557.
Przyczepa skorupa-tandem
13-tonowa, resorowane osie i zaczep, tel.
608-591-942.
Agregat uprawowy 2,8,etra, pompa do
beczki asenizacyjnej, tel. 692-365-635.
ciągnik MTz-82A, stan bdb, tel.
513-597-172.
Sprzedam łyżkę chwytakową i do
kopania, tel. 607-570-070.
Silnik leyland i części do Star 742, tel.
607-570-070.
Przyczepa samozbierająca polska, tel.
608-109-634.
Sprzedam wywrot, tel. 607-570-070.
Sprzedam kombajn John Deere 2056,
tel. 604-634-249.
Rozrzutnik 2-osiowy, śrutownik, tel.
514-518-658.
Sprzedam śrutownik walcowy,
kukurydzę mieloną, tel. 509-112-148.
Agregat pożniwny lemken, stan bdb,
tel. 609-459-539.
Siano w kostkach, tel. 782-648-927.
Pługi kverneland obrotowy, zagonowy,
tel. 663-931-810.
widły „krokodyl” euroramka, tel.
513-184-091.
Sprzedam śrutownik Bąk, tel.
732-535-563.
Fendt 308, tel. 726-390-515.
Brony, pług, kultywator, ursus c-328,
stan bdb, tel. 692-497-953.
Agregat uprawowo-siewny 2,5 m,
Romasz-warka, tel. 515-236-142.
Sprzedam pług obrotowy 4-skibowy,
kverneland 2010 rok, tel. 604-634-249.
Dwa siewniki zbożowe Amazone,
Poznaniak, tel. 502-134-849.
kopaczka ciągnikowa, tel.
730-602-302.
ursus c-360-3P, tel. 607-418-736.

ReklAMA

kosiarka Samasz, szerokość 2,10 m,
tel. 605-313-075.
Siewnik zbożowy „poznaniak”, 2,7 m,
tel. 601-320-604.

Rozrzutniki obornika Fortshnitt T088,
welgler, Bergman, Strautman 4-10 t., tel.
606-596-977.

Sprzedam rozrzutnik 1-osiowy w
oryginale, drapak 18. lej, brony 5,
śrutownik, tel. 784-720-912.

wielorak 6-rzędowy do warzyw i
buraków, sotertownik, parnik elektryczny
100-litrowy, tel. 609-562-159.

Przyczepa wywrotka Hl-60, Hl-80 do
remontu, tel. 606-596-977.

kombajn Anna do ziemniaków,
braków, cebuli, tel. 601-614-054.

Glebogryzarka, tel. 881-936-670.

kombajn do zboża New Holland 8060
z sieczkarnią heder 3,90m ze stołem do
rzepaku, tel. 606-596-977.

Rozrzutnik 2-osiowy z nadstawką,
Słoneczko, tel. 728-894-563.

Sadzarkę czeską, sortownik bębnowy,
tel. 609-501-056.

ciągnik rolniczy Fendt 612 z
ładowaczem czołowym 1988 rok, tel.
606-596-977.

łuskarka do bobu taśmowa, 60-70
kg/h, 2.500 zł, tel. 606-281-560.

ładowarka teleskopowa JcB 14170
2009 rok, tel. 606-596-977.

Pług 4-skibowy unia Grudziądz,
odkładnice „40”; trząsałka karuzelowa,
słupska, na płozach, tel. 664-748-795.

Siewnik do kukurydzy 6-rzędowy
Gaspardo z dozownikiem do nawozu,
1999 rok, tel. 606-596-977.

Pługi obrotowe 3- i 4-skibowe
kverneland, na resorze, tel. 605-884-584.

Pług 4 obrotowy, zagonowy, kosiarka
rotacyjna, redła 5, sadzarka, sortownik,
tel. 512-544-156.

kombajn Bizon z-56, prasa z-224,
cyklop, sieczkarnia Fortschritt, rozrzutnik
obornika, kosiarka rotacyjna, przyczepa
8 ton, tel. 512-179-465.

Sprzedam pług 4-skibowy unia
Grudziądz I właściciel, cyklop 2002 rok I
właściciel, tel. 661-937-429.

Agregat przedsiewny 2,70 m
szerokości, kultywator 2,10 m z wałkiem,
tel. 886-135-119.

Sprzedam przetrząsarkę karuzelową,
składaną hydraulicznie, I właściciel, tel.
669-267-137.

Agregaty bierne 3 m. Rau, z
hydropakiem, tel. 606-596-977.

Opiełacz do warzyw „3”, tel.
791-125-486.

Rozrzutnik Tandem 6 t., polski, tel.
606-596-977.
ciągnik rolniczy Fendt 511 z
ładowaczem czołowym 1996 rok, tel.
606-596-977.
Agregat podorywkowy Gruber, szer. 3,
4, 4,5 m. podcinacze, wał strunowy, tel.
606-596-977.
Pług zagonowy 4-skibowy, kvenerland
zabezpieczenie resorowe, ramię do
wału, tel. 606-596-977.
Pługi obrotowe duży wybór, 3-skibowe,
4-skibowe, 5-skibowe, 6-skibowe
kverneland, Vario Frost, Rabeverke,
zmienna szerokość orki, ramię do wału,
tel. 606-596-977.

Sprzedam agregat przedsiewny
5,10m, gruber 3,70m, tel. 606-989-475.
Sprzedam pługi 3- i 4-skipowe, tel.
664-759-891.
c-360, siewnik konny, tel.
880-263-930.

Przyczepa Sanok D-35, tel.
506-355-899.
Gruber lemken Smaragd, Gruber
POM Brodnica, Gruber Mandam,
wszystkie na 5 łap; Pilmet 600 l, belka
15 m; Agregat Grudziądz 2.10 m, tel.
724-551-112.
Prasa z-224/2, 2000 rok prod., tel.
660-260-131.

Sprzedam przyczepę, siewnik,
spawarkę, tel. 517-914-085.

ursus c-355. łuskarki do bobu, tel.
604-921-272.

zetor 7711, 6211, 7211. c-360,
c-3603P, c-330, tel. 690-899-100.

Rozsiewacz nawozów Amazone, tel.
665-734-042.

Tur c-330, c-360, 7211, części i kabiny,
tel. 690-899-100.

Beczka asenizacyjna, tel. 608-691-072.

Sprzedam agregat uprawowo-siewny
4 m firmy Agromasz, owijarkę do bel
Metal-fach, tel. 607-470-901.
c-360, opryskiwacz, kultywator,
przetrząsaczo-zgrabiarka, tel.
667-372-209.

śrutownik „Bąk”, tel. 602-689-205.

wycinaki do kiszonek Fell kuhn,
podwójny nóż, winda, duży wybór,
sprowadzone z Niemiec, tel.
606-596-977.

Rozdrabniacz Jemioł, tel. 663-491-197.

class Dominator w dobrym stanie,
naczepa od tira, tel. 690-143-176.

Grabiarka 5, ładowacz do bel, tel.
692-744-802.

śrutownik walcowy Jawor, tel.
603-592-345.

Paszowóz Silowolf 11 m3, 2006 rok,
komputer, waga, tel. 606-596-977.

Beczka asenizacyjna, rozrzutnik,
przyczepa Hl 5011, rozsiewacz,
przetrząsarka, tel. 781-581-034.

Maszyna do bobu, glebogryzarka,
prasa Sipma kostka, tel. 664-173-486.

ursus c-330, I właściciel, 1989 rok, tel.
693-256-015.

Sprzedam przyczepę rolniczą 4 tony,
tel. 500-813-417.
Sprzedam cyklop, tel. 692-199-767.

Rozsiewacz do nawozu duży wybór
Rau 900, 904, 921, Amazone 603, 804,
1500, 1001 Multidisk, kwasowe talerze,
tel. 606-596-977.

Rozrzutnik obornika Fortschritt oraz
wszystkie części nowe, tel. 693-830-160.

Beczki asenizacyjne ocynkowane
4, 5, 6, 7, 8, 10.000 litrów, oś
skrętna, sprowadzone z Niemiec, tel.
606-596-977.

ciągnik, tel. 603-596-200.

Sprzedam śrutownik bijakowy
ssąco-tłoczący o mocy 11 kw, nowy, tel.
535-160-560.

ślęza z dużym koszem, 1999 rok,
5.300 zł, tel. 602-584-266.

Sprzedam wyciąg linowy, kosiarkę
listwową Osa, tel. 668-434-902 po 15:00.

karmniki dla świń, duży wybór, 200
szt., tel. 606-596-977.

Sprzedam dmuchawę 2,2 kw, tel.
733-600-033.

Młynek do czyszczenia ziarna, tel.
507-792-426.

Stanowiska do bydła, nowe,
ocynkowane, tel. 693-830-160.

Dojenie krów, tel. 726-811-028.

Obornik, tel. 665-220-406.

Sprzedam c-360, tel. 604-436-938.

Sprzedam kombajn Bizon 56, 1987
rok, 30.000 zł, tel. 518-246-920.

zrobię ogrodzenia oraz bramy do
stodoły, garażu, obory, tel. 505-928-735.

inne

Sprzedam siewnik do kukurydzy
z wyposażeniem do buraków, tel.
500-225-198.

Pług 5-skibowy, tel. 512-981-861.

Piaskowanie z dojazdem, tel.
518-168-598.

Beczki asenizacyjne, walcowanie
blach, tel. 782-730-137.

Agrowłóknina z dostawą do klienta,
tel. 693-177-813.

Sprzedam agregat uprawowo-siewny,
siewkę tonową Bodbala, śrutownik
walcowy, używane części do rozrzutnika
1-osiowego, tel. 604-969-205.

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

Siewnik Amazone D9, maszt widlaka,
tel. 660-408-769.

Sprzedam talerzówkę na kołach oraz
rozrzutnik 10-tonowy, tel. 665-103-042.

Siewniki do zboża Amazone, D7, D8,
Fiona, Nordsen, Isaria, Pottinger, duży
wybór, tel. 606-596-977.

Taśmociągi do warzyw 4, 5, 6,
9 m, sprowadzone z Niemiec, tel.
606-596-977.

ursus c-330, 1981 rok, zarejestrowany,
tel. 518-395-348.

Sprzedam przyczepę zbierającą, tel.
605-531-311.

Siewnik poznaniak, tel. 664-981-618.

Siewka do nawozu, tel. 604-281-093.

ładowarka teleskopowa JcB
540-S, 2000 rok, 5-tonowa, 7 m, tel.
516-526-505.

Nawozy: azotowe, fosforowe,
wieloskładniki, inne. Dostawa i
rozładunek, tel. (23) 661-10-13, tel.
696-009-079.

Sprzedam młynek do zboża i wialnię,
tel. 505-812-296.

używany wyciąg krotoszyński,
oryginalny, 30 m długości, tel.
693-974-911.

Talerzówka, tel. 662-260-322.

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

Przewóz maszyn rolniczych,
samochodem o wymiarach 2,10x3,70,
tel. 605-896-130.
Transport maszyn rolniczych,
kombajnów zbożowych, tel. 665-734-042.

zwierzęta

Basen do mleka, 1.300 l, tel.
665-220-406.

sprzedaż

Pompa do nawadniania upraw wodą
ze stawu, filtry, inżektor, linie kroplujące,
tel. 608-388-800.

Oddam kocięta, tel. 694-515-130.

Sprzedam basen do mleka 330 l, tel.
665-710-857.

Owczarki niemieckie po rodzicach z
rodowodem, tel. (46) 838-47-78.
Owczarki niemieckie pieski
5-miesięczne, tel. 783-637-875.

Obornik, Dąbkowice Dolne, tel.
668-804-209.

króliki różne rasy, tel. 531-467-981.

Sprzedam siano, tel. 695-608-817.

Szczeniaki owczarka niemieckiego, tel.
515-132-167.

Skrzynki do podkiekłowywania
ziemniaków, nowe, używane, tel.
721-169-137.

york miniaturka, tel. 607-717-204.
Oddam kotki, tel. 518-537-028.

Sprzedam schładzalnik do mleka 550
litrów Frigomilk, tel. 668-816-945.

Oddam szczeniaki w dobre ręce, tel.
721-341-627.

Skrzynki jedynki sprzedam duże
ilości, tanio, tel. 605-578-508.

Owczarek niemiecki: sunia, półroczna,
rodzice ostre, tel. 725-368-799.

zbiornik na mleko 1.000 l, wanna, tel.
603-676-220.

Sprzedam 3-miesięcznego latlerka po
szczepieniach, tel. 576-616-178.

Oddam ziemię z gruzem, możliwość
załadunku, tel. 726-531-606.

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

Sprzedam komplet kół z felgami
do John Deere 540/65/24 przód,
tył 600/65/R38 model Trelleborg,
prawie nowe, cena do negocjacji, tel.
664-492-791.

Oddam 3-miesięczne psy, tel.
604-411-266.

Sprzedam komplet kół z felgami do
New Holland 520/85/R42 przód, tył
16.9/R30 Micheline, prawie nowe, cena
do negocjacji, tel. 664-492-791.
Sprzedam dojarkę Alfa laval, tel.
692-199-767.
Sprzedam schładzalnik do mleka 550
litrów, tel. 509-499-924.
Dojarka przewodowa Polanes 2008
rok, tel. 609-788-364.
Opony 16,9-24, tel. 726-497-756.

rolnicze - usługi
Białkowanie obór, tel. 518-168-598.

Sprzedam pekińczyki, tel. 601-764-921.
Szczenięta owczarka niemieckiego, tel.
693-138-330.
Szczenięta sznaucer miniaturka, tel.
726-102-846.
Szczenięta owczarka niemieckiego, tel.
604-613-207.
Amstaffka 1,5-roczna, tel. 501-632-719.
Sprzedam gołębie pocztowe, tel.
663-151-008.
Sprzedam dogi kanaryjskie, tel.
603-912-998.
Owczarek niemiecki, szczeniak, tel.
606-497-951.
Szczeniaki owczarka niemieckiego
3-miesięczne, tel. 782-583-272.
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informacje
Informacja PKP 22-194-36
Informacja PKS 46-837-38-13
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.).

telefony
 taxi osobowe: 46-837-34-01; 46-191-91;
46-830-05-00; 606-486-555; 600-508-308;
Dworcowa: 602-774-552
taxi bagażowe: 46-837-35-28
Powiatowy urząd Pracy: 46-837-04-20
Starostwo Powiatowe w Łowiczu:
sekretariat 46 837-59-02
urząd miejski: sekretariat 46-830-91-51
urząd Skarbowy: centrala 46 837-4358, 46-837-32-38, sekretariat 46-837-80-28
zuS 46-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” łowicz, ul. św. Floriana 7,
tel. 46-837-66-92, pon.-pt. godz. 16.-20.00.
Grupa AA „Łowiczanka” spotkania
przy klubie Pasiaczek czw. godz. 19.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie (siedziba Stowarzyszenia
„Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a),
tel. 46-830-03-63, czynny: 16.00-19.00.
Gminna Grupa Abstynencka
w Bielawach, spotkania w czwartki
w godz. 10-11. Informacji udziela uG Bielawy w czwartki w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie
Wsparcia „Przeminęło z wiatrem”
w Domaniewicach, (problem przemocy)
czynny: pt. 16-18 tel. 46-838-33-11.
Samopomocowa Grupa Abstynencka
„Nie ma mocnych” w zdunach
(siedziba GOk), czw. godz. 18.00.

dyżury przychodni
Nocna i świąteczna pomoc lekarska
ul. ułańska 28, tel. 46-837-56-11, 46-837-5612, 46-837-56-13 lub 509-056-091– czynna:
w dni robocze 18.00-8.00, soboty, niedziele
i święta od 8.00 (przez 24 h).
Poradnia Leczenia uzależnień,
ul. ułańska 28, tel.46-837-37-07
Poradnia zdrowia Psychicznego
ul. 3 Maja, tel. 46-837-33-07

pogotowia
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Straż pożarna 998 alarmowy
Policja 997 alarmowy
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
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
Pogotowie energetyki cieplnej
46-837-59-16
Pogotowie wod.-kan. 46-837-35-32
Pog. energetyczne 991, 46-830-15-00
Awarie oświetlenia ulicznego
w Łowiczu: 881-551-551, 46 830-91-53
Warsztat konserwatorski
łSM 46-837-65-58
Gaz butlowy: 516-053-554, 697649-492, 46-837-84-40, 46-837-16-16,
46-837-66-08, 46-837-41-02, 46-837-30-30,
46-837-20-37, 46-838-36-36, 509-887-080;
46-837-47-77, 46-837-44-44
zakłady pogrzebowe: 46-837-53-85,
46-837-07-10, 46-837-20-22, 46-837-26-74,
46-838-72-62, 602-131-698
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5, tel. 46-837-52-48,



ul. chełmońskiego 31, tel. 46-837-35-24,
ul. krakowska 28, tel. 46-830-22-86,
łyszkowice, tel. 46-838-87-19
Bielawy, tel. 46-839-20-95
Wojewódzkie Centrum zarządzania
Kryzysowego w łodzi 9287; 42 664-14-09,
42 664-14-10, 26 144-44-05

apteki
Łowicz – apteka całodobowa:
ul. Stanisławskiego, tel. 46-830-22-02
Bielawy, ul. Garbarska 10, tel. 839-22-76
Chąśno 64, tel. 838-18-25
Domaniewice, ulica Główna 9,
tel. 838-33-85; ul. Górna 1A, tel. 911-55-44
Kiernozia, Rynek kopernika 12,
tel. 24-277-91-58; ul. kościuszki 6, tel. 24277-97-64; ul. łowicka 12A, 24-382-11-66
Kocierzew Płd. 101, tel. 839-42-42
Łyszkowice, ul. kościelna 3, tel. 46-83887-86; ul. wolności 6B, tel. 606-221-872
Nieborów 209, tel. 46-838-56-25
Bełchów, Przemysłowa, tel. 46-837-11-83
Sobota, Pl. zawiszy czarnego 20,
tel. 46-838-22-81
zduny 1a, tel. 46-838-74-68
zduny 34, tel. 46-838-75-35

msze święte
w niedziele i święta
Kościół pw. św. Ducha: 7.00, 8.30,
10.00, 12.00, 18.00.
Kościół pw. Chrystusa Dobrego
Pasterza: 7.00, 8.00, 10.00 (dla młodzieży),
11.15 (dla dzieci), 12.30, 17.00
Bazylika Katedralna: 7.00, 9.00, 10.30,
12.00; 18.00.
Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, 11.00,
12.30, 16.00.
Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, 10.00
Kościół pw. matki Bożej Nieustającej
Pomocy: 8:00, 10:00, 12:30, 18:00;
Kaplica seminaryjna: 10.00
Kościół św. Leonarda: 11.30

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.

boiska i hale
sportowe
Boiska orlik ul. Grunwaldzkiej 9
w Łowiczu tel. 735-048-951
Boiska orlik ul. Bolimowskiej 15/19
w Łowiczu tel. 516-031-268; czynne: pon.-sob. 12.00-20.00, ndz. 12.00-18.00;
Stadion piłkarski w Łowiczu ul. Starzyńskiego 6/8, tel. 46-837-62-08
Stadion wielofunkcyjny w Łowiczu
ul. Jana Pawła II nr 3, tel. 46-837-51-06
Hala oSiR nr 1 ul. Jana Pawła II nr 3
w Łowiczu, tel. 46-837-51-06, czynne: pon.,
śr., czw., pt. 7.00-15.00, wt. 7.00-20.00;

Hala oSiR nr 2 ul. topolowa 2
w Łowiczu, tel. 46-837-09-04; pon., wt., śr.,
pt. 8.00-16.00; czw. 8.00-20.00;
Boiska orlik przy SP nr 1 w Łowiczu
tel. 519-130-551, czynne: pon.-pt. 12.0020.00, sob.-ndz. 12.00-20.00;
Boisko przy SP nr 4 w Łowiczu –
tel. 46 837-36-94
Boisko przy Lo im. Chełmońskiego
w Łowiczu – 46 837-42-00
Boisko orlik w Popowie tel. 46 895-15-36
SP Bąków Górny – 46 838-79-66
SP Bednary – 46 8386576
SP Kocierzew Płn. – 46 838-48-26
SP Stachlew – 46 838-67-29
(tylko dla mieszkańców gminy łyszkowice)
SP mysłaków – 46 838-59-25
SP Nieborów – 46 838-56-94
Gimnazjum Bolimów – 46 838-03-99
Kompleks sportowy w Bolimowie
czynny od 8.00 do zmroku
Gimnazjum Łaguszew – 46 838-43-93
zSP Błędów – 46 838-14-76

lodowisko
łowicz, Nowy Rynek

Do 11 lutego (ferie zimowe) otwarte codziennie w godz. 10.00-20.00. wstęp wolny.
Po feriach czynne: od poniedziałku
do piątku w godz. 12.00-20.00;
soboty i niedziele w godz. 10.00-20.00.
wypożyczenie łyżew: 7 zł /godz.

muzea i wystawy
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 12 zł, ulgowy 7 zł,
wystawy czasowe 3 zł, rodzinny (2 dorośli +
2 dzieci do 18 r. ż.) 30 zł; bezpłatny - środa;
„Sztuka Baroku” – stała wystawa
rzemiosła artystycznego (meble, tkaniny,
szkło, porcelana), malarstwa i rzeźby;
kaplica św. Boromeusza w Muzeum
– do 12 lutego nieczynna z powodu
prac konserwatorskich
„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;
„Piękno w drewnie ukryte – konserwacja zabytków etnograficznych
XIX – pocz. XX w. z kolekcji muzeum
w Łowiczu” – eksponaty można oglądać
na stałej ekspozycji etnograficznej
w budynku muzeum, na ekspozycji
plenerowej w skansenie przy muzeum
oraz w skansenie w Maurzycach.
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 w., wybuch II wojny światowej,
aż do ostatecznej jej zagłady;
„Bardejov – światowe dziedzictwo
uNESCo” – wystawa organizowana
we współpracy z Instytutem Słowackim
w warszawie i Narodowym centrum
Turystyki Słowackiej w Polsce – czynna
do 18 lutego.
„Podróże do różnych stron świata.
Lech Kowalski. Wystawa fotograficzna” – wystawa prezentuje zdjęcia,
których tematem jest życie mieszkańców
krajów położonych niekiedy z dala
od głównych szlaków turystycznych;
wykonane od lat 60. XX w. po współczesność, w ponad 45 krajach; czynna do
25 lutego.
Skansen przy muzeum w Łowiczu –
do 31 marca czynny tylko z zewnątrz (obowiązuje bilet spacerowy). Bilety: normalny
6 zł, ulgowy 4 zł, spacerowy 2 zł, rodzinny
(2 dorośli + 2 dzieci do 18 r. ż.) 15 zł; dzień
bezpłatny - piątek.

Łowicki Park Etnograficzny – Skansen
w maurzycach – do 31 marca nieczynny.
Bilety: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł, spacerowy 4 zł, rodzinny (2 dorośli + 2 dzieci do
18 r. ż.) 28 zł.
muzeum Diecezjalne w Łowiczu –
zwiedzanie katedry wraz z eksponatami
znajdującymi się w wieży; możliwość oglądania panoramy miasta z tarasu – czynne
pon.-czw. w godz. 10-16; pt. i sob. w godz.
10-14; w ndz. i święta – nieczynne.
łowicz, Stary Rynek 20.
 Galeria Browarna w Łowiczu,
ul. Podrzeczna 17. w celu zwiedzania należy umówić się telefonicznie: 691-979-262.
Foto Art. Galeria „Ekspozycja 34”:
„Krajoznawcze fascynacje” – wystawa
fotografii Jarka Supła, której pomysłodawcą był Paweł Paczkowski; czynna w holu
Galerii łowickiej (wejście od strony ul.
Stanisławskiego).
muzeum Guzików w Łowiczu – ekspozycja 500 guzików, w tym ok. 200 sztuk
guzików personalnych; Galeria łowicka,
I piętro, ul. Stanisławskiego; czynna pon.-pt.
w godz. 10.-19., sob. 9.-15. wstęp wolny.
Izba Pamięci Stanisława Klickiego
w Łowiczu – wystawa urządzona przez
Grupę Historyczną „kampinos” na I piętrze
Baszty im. gen. klickiego; czynna w niedziele, w godz. 16.00-18.00. wstęp wolny.
„Powrót do przeszłości 1919-2014 –
95. rocznica przybycia do Łowicza
10 PP” – wystawa zdjęć w dużym formacie; zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,
ul. Podrzeczna 30.
Łowicz: „Rocznice 2018 roku” –
wystawa upamiętniająca osoby, które miały
wpływ w kształtowanie kultury oraz wydarzenia tak niezwykle ważne z historii Polski
– 155. Rocznica wybuchu Powstania
Styczniowego – hol Powiatowej Biblioteki
Publicznej, Stary Rynek 5/7
Domaniewice: „Galeria Przechodnia”–
„medytacje/fotowiersze” – wystawa
fotograficzna ewy Filipp; Gminny Ośrodek
kultury. wstęp wolny.
Pałac w Nieborowie, Wystawa majoliki
Nieborowskiej – ekspozycje muzealne
nieczynne do końca lutego.
ogrody w Nieborowie i Arkadii:
do 31 marca czynne od godz. 10.00
do zmierzchu. wstęp bezpłatny.
muzeum motoryzacji w Nieborowie,
Nieborów 231a – czynne: pt., sb., ndz.
w godz. 10.-18.00 (lub po uzgodnieniu
tel. 46 838-50-68, 501-945-960);
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.
8.00-15.30. Bilety: zwiedzanie 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
dotycząca historii kolejnych właścicieli
dóbr sannickich;
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/

koncerty
Sobota, 10 lutego:
godz. 19.00 – och! Film Festiwal: EABS

– wrocławska formacja jazzowa w składzie: Marek Pędziwiatr (piano, syntezator,
wokal), Marcin Rak (perkusja), Paweł
Stachowiak (gitara basowa, synt. mooga),
Piotr Skorupski (scratch i sample), wojto
Monteur (gitara), Olaf węgier (saksofon
tenorowy), Jakub kurek (trąbka); kino
Fenix, ul. Podrzeczna 20. Bilety 30 zł

Kino
Fenix
łowicz ul. Podrzeczna 20, tel. 46-837-40-01
Czwartek, 8 lutego:
godz. 11.00 – mały och! Film Festiwal:
Wicher – dzikie konie – film familijny
prod. Niemcy 2017, reż. katja von Garnier, czas: 110 min.; bilety: 5 zł.
godz. 16.30 – Narzeczony na niby
– komedia romantyczna, prod. Polska,
reż. Bartosz Prokopowicz, czas: 1 godz.
52 min.
godz. 17.00 – och!FF: Kobieta z lodu –
komedio-dramat, romans, prod. czechy,
Francja, Słowacja; reż. Bohdan Slama
czas: 1 godz. 46 min
godz. 19.00 – och!FF: morderstwo
w Hotelu Hilton – thriller, prod. Dania,
Francja, Niemcy, Szwecja; reżyseria:
Tarik Saleh; czas: 1 godz. 46 min
godz. 19.30 – Narzeczony na niby –
komedia romantyczna, prod. Polska,
reż. Bartosz Prokopowicz, czas: 1 godz.
52 min. (sala kameralna)
Piątek, 9 lutego:
godz. 11.00 – mały och! Film Festiwal:
Wielka wyprawa oskara – film prod.
Norwegia, Szwecja 2017, reż. Torfinn
Iversen, czas: 79 min.; bilety 5 zł
godz. 14.30 i 16.30 – Podatek od miłości – komedia romantyczna prod. Polska,
reżyseria: Bartłomiej Ignaciuk;
czas: 1 godz. 41 min. (sala kameralna)
godz. 19.00 – och! Film Festiwal:
morderstwo w Hotelu Hilton – thriller;
czas: 1 godz. 46 min
Sobota, 10 lutego:
godz. 14.30 i 16.30 – Podatek od
miłości (sala kameralna)
Niedziela, 11 lutego:
godz. 14.30 – Podatek od miłości (sala
kameralna)
godz. 17.00 – och! Film Festiwal: Supermenka – spektakl, czas: 90 min
godz. 20.00 – Podatek od miłości
Poniedziałek, 12 lutego:
godz. 14.30 i 16.30 – Podatek od
miłości (sala kameralna)
godz. 19.00 –och! FF: Niemiłość – dramat prod. Belgia, Francja, Niemcy, Rosja;
czas: 2 godz. 7 min
Wtorek, 13 lutego:
godz. 14.30 i 16.30 – Podatek od
miłości (sala kameralna)
godz. 17.00 – och!FF: Beksińscy. Album wideofoniczny – film prod. Polska,
reż. Marcin Borchardt
godz. 19.00 – och!FF: Niemiłość
środa, 14 lutego:
godz. 14.30 i 16.30 – Podatek od
miłości (sala kameralna)
godz. 19.00 – och!FF: Na mlecznej
drodze – film prod. Serbia, uSA,
reż. emir kusturica

inne
Czwartek, 8 lutego:
godz. 12.00-14.00 – „Łamigłówka łap
za słówka” – zabawy, gry edukacyjne,
stolikowe, zgaduj-zgadule z wykorzystaniem księgozbioru. wypożyczalnia
dla dzieci, Miejska Biblioteka Publiczna
im. cebrowskiego, os. Bratkowice 3a.
zapisy: tel. 46 837 76 03 wew. 23.
godz. 13.00 – mały och! Film Festiwal:
z zosią ci się upiecze! – warsztaty kulinarne dla najmłodszych z zosią Mycką;
łowicki Ośrodek kultury, ul. Podrzeczna
20, sala na Strychu; bilety: 5 zł
Piątek 9 lutego:
godz. 12.00-14.00 – Spotkania warsztatowe z ciekawymi ludźmi, zakończenie
ferii. wypożyczalnia dla dzieci, Miejska
Biblioteka Publiczna im. cebrowskiego,
os. Bratkowice 3a. zapisy: tel. 46 837 76
03 wew. 23.

INFoRmAtoR GłOwIeńSkI I STRykOwSkI

telefony
Informacja: PKS 42-631-97-06
Policja 997 alarmowy
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
taxi w Głownie 42-719-10-14
Filia PuP w Głownie 42-719-20-76
Filia Powiatowego urzędu Pracy
w Strykowie 42-719-84-22
urząd Gminy Głowo 42-719-12-91
urząd miejski w Głownie 42-719-11-51
urząd mista-Gminy Stryków
42-719-80-02
KRuS 42-719-95-15
Punkt Selektywnej
zbiórki odpadów Komunalnych, teren
zGkiM w Strykowie przy ul. Batorego 25,
czynny: od wtorku do piątku w godz. 10.0018.00 oraz w soboty 7.00-14.00.

pogotowia
Policja 997 alarmowy;
w Głownie 42-719-20-20;
w Strykowie: 42-719-80-07
Straż pożarna: 998 alarmowy
w Głownie 42-719-10-08
w Strykowie 42-719-82-95;
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Lecznica dla zwierząt
w Głownie: 42-719-14-40, 887-894-942;
w Strykowie: 42-719-80-24

zakład pogrzebowy
w Głownie: 42-710-71-90, 42-719-30-24;
w Strykowie: 42-719-86-16
Pogotowie wodociągowe
w Głownie 42-719-16-39
Pogotowie energetyczne w Strykowie
42-719-80-10; w zgierzu 42-675-10-00.

apteki
Dyżury aptek w Głownie:
czwartek, 8 lutego:
ul. zgierska 27, tel. 736-697-733
piątek, 9 lutego:
ul. łowicka 38 A, tel. 42 719-21-31
sobota, 10 lutego:
ul. Swoboda 17, tel. 607-680-286
niedziela, 11 lutego
ul. Młynarska 1, tel. 42 716-45-95
poniedziałek, 12 lutego:
ul. Sikorskiego 59, tel. 42 710-12-99
wtorek, 13 lutego:
ul. Sikorskiego 45/47, tel. 42 719-10-28
środa, 14 lutego stycznia:
ul. kopernika 29, tel. 42 239-47-34
Apteki pełnią dyżury: w dni powszednie
od zakończenia zmiany dziennej do godz.
8.00 dnia następnego; w sob. w godz.
20.00-8.00 dnia następnego; w niedz. w
godz. 18.00-8.00 dnia następnego; w święta w godz. 8.00-8.00 dnia następnego.
Dyżury aptek w Strykowie
niedziela, 11 lutego: pl. łukasińskiego
15, tel. 42 719-80-85 w godz. 9.00-14.00

Punkt apteczny w Popowie
Głowieńskim nr 35: tel. 42 719-57-57,
czynny: pon.-pt. w godz. 8.00-15.00.
Punkt apteczny w Bratoszewicach,
ul. Szkolna 14, tel. 42 719-65-25,
czynny: pon., śr., pt. 8-16, wt., czw. 8-17.

dyżury
Przychodnia Rejonowa w Głownie,
ul. kopernika 19, tel. 42-719-10-92;
poradnia ogólna: pn.-pt. 7.00-18.00.
Przychodnie w Strykowie:
ul. kościuszki 27: tel. 42-717-45-15;
ul. Targowa 16: tel. 42-719-92-30.
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
i Przemocy w Rodzinie: ul. kilińskiego
2 pok. nr 2; czynny do 6.12.2017 r. w 1.
i 3. środę miesiąca, godz. 15.30-18.30.
Informacje w GOPS: 42-719-26-46.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:
Głowno, ul. Norblina 1: pon.-pt. 8.-12.00;
Stryków, ul. kościuszki 29, pon.-pt. 12-16

msze święte
w niedziele i święta
Parafia św. Jakuba w Głownie:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Parafia św. maksymiliana
w Głownie: 8.00, 9.30, 11.30, 16.00

Parafia św. Barbary w Głownie:
7.00, 9.00, 11.00, 17.00
Parafia św. marcina w Strykowie:
8:00, 9:30, 11:00, 18:00
Parafia w Dmosinie: 7:30, 10, 12, 18:00

wystawy
Galeria Sztuki Współczesnej Bank&Dm – indywidualne i zbiorowe wystawy
prac artystów polskich i zagranicznych;
czynna: pon.-pt. w godz. 9.00-17.00. Głowno, ul. Młynarska 5/13, I piętro.
 marta zawieja: „Ilustracje” – wystawa
ilustracji, czynna do 27 lutego, od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00,
MOk w Głownie, ul. kopernika 45. Spotkanie z autorką: 11 lutego, godz. 17.00.

inne
Czwartek, 8 lutego:
godz. 10.00-13.00 – „Kinder Party”
– bańkowe show, strzelanie z łuku,
balonowe zoo, minifotubudka;
wstęp wolny. Dom kultury w Strykowie,
Pl. łukasińskiego 4.
godz. 11.00 – zimowe wariacje – akcja
literacko-plastyczna dla dzieci od lat 7, zapisy; Miejski Ośrodek kultury w Głownie,
ul. kopernika 45.
godz. 12.00 – Sterownia – pokazy mo-

deli samochodów zdalnie sterowanych;
wstęp wolny. Dom kultury w Niesułkowie.
Piątek, 9 lutego:
godz. 10.00-11.00 – „masza i przyjaciele” – przedstawienie teatrzyku feryjnego;
wstęp wolny. Dom kultury w Strykowie,
Pl. łukasińskiego 4.;
godz. 11.00 – zagadki mądrej główki
– konkurs dla dzieci, Miejski Ośrodek
kultury w Głownie, ul. kopernika 45.
godz. 11.00-12.00 – Bal karnawałowy –
zakończenie Feryjnej Akademii w Domu
kultury w Strykowie, Pl. łukasińskiego.
wstęp wolny.
Sobota, 10 lutego:
godz. 17.00 – 13. Bal Karnawałowy
dla Dzieci – w programie: zabawa
przy muzyce, gry i zabawy, malowanie
twarzy, bańkowe show, poczęstunek.
świetlica wiejska w Bratoszewicach, ul.
Nowości 16. wstęp wolny.
Niedziela, 11 lutego:
godz. 17.00 – Czwarta Fala – występ
kabaretowy; później wernisaż wystawy pt.
„Ilustracje” i spotkanie z jej autorką Martą
zawieją; Miejski Ośrodek kultury w Głownie, ul. kopernika 45. wstęp wolny.
Wtorek, 13 lutego:
godz. 17.00 – Bal Karnawałowy dla
Seniorów; Dom kultury w Niesułkowie.
Czwartek, 15 lutego:
godz. 10.00 – Rachunkowość
w gospodarstwach rolnych – szkolenie dla rolników; łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach,
ul. Nowości 32. wstęp wolny.

godz. 19.00 – AlteroCH! Łopenstage 2
– konkurs dowcipu; klub Hopkultura w
łowiczu, ul. Podrzeczna 20. wstęp wolny.
Niedziela, 11 lutego:
godz. 11.00 i 13.30 – „uczuciem drukowane” – warsztaty graficzne dla dzieci
od 6 r.ż. o tematyce walentynkowej.
wstęp 10 zł. Obowiązują zapisy.
godz. 15.00 – Randka małżeńska na
Bratkowicach; spotkanie rozpocznie się
od mszy św. w Parafii chrystusa Dobrego
Pasterza na os. Bratkowice w łowiczu.,
po mszy koncert i zabawa w budynku
II liceum Ogólnokształcąego przy ul.
ułańskiej. zapisy w parafii do 4 lutego.
wstęp 100 zł / para.
godz. 18.00 – Randka małżeńska na
Korabce; msza święta, film, poczęstunek
i niespodzianka. zapisy w parafii pw.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy na os.
korabka w łowiczu.
Piątek, 16 lutego:
godz. 18.00 – Porozmawiajmy
o bezpieczeństwie – debata społeczna, dot. m.in. utworzenia posterunku policji w Nieborowie, stanu bezpieczeństwa
na terenie gmin Nieborów i łyszkowice;
sala OSP Nieborów, wstęp wolny.
godz. 19.00 – AlteroCH! Set filmowy
Sci-fi dla jaj: 19:00 „Galaxina” (1980) /
95 min; 20:45 „władca podziemi” (1985)
/ 73 min; klub Hopkultura w łowiczu,
ul. Podrzeczna 20. wstęp wolny.

oFERtY PRACY
POwIATOwy uRząD PRAcy w łOwIczu
(oferty z dnia 6.02.2018 r.)























Mechanik pojazdów samochodowych
kierownik / właściciel stacji paliw
elektryk
Sprzedawca-serwisant w sklepie
rowerowym
Szwaczka maszynowa
Fizjoterapeuta
Funkcjonariusz służby penitencjarnej
Sprzedawca
wychowawca w jednostkach penitencjarnych
Monter ociepleń budynków
kasjer-Sprzedawca
Pizzerman
Sprzątacz/sprzątaczka
kierowca - magazynier
kierowca samochodu ciężarowego
Pomocniczy robotnik torowy
kucharz potraw orientalnych
Nauczyciel przedszkola
kelner
Monter systemów dociepleń
elektromonter instalacji elektrycznych
Portier-dozorca

SKARB RoLNIKA

NOTOwANIA z TARGOwISkA MIeJSkIeGO
(ceny z dnia 6.02.2018 r.)
brokuły
buraki czerwone
cebula
cukinia
czosnek
jabłka
jaja fermowe
jaja wiejskie
kalafior
kapusta biała
kapusta kiszona
kapusta pekińska
koperek
miód
marchew
natka pietruszki
ogórki kiszone
ogórek zielony
papryka czerwona
papryka zielona
papryka żółta
pieczarki
pietruszka
pomidor szklarniowy
por
rzodkiewka
sałata
seler
szczypiorek
włoszczyzna
ziemniaki

szt.
kg
kg
kg
szt.
kg
15 szt.
15 szt.
szt.
szt.
kg
kg
pęczek
litr
kg
pęczek
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
pęczek
szt.
szt.
pęczek
pęczek
kg

w łowiczu
5,00
2,00
2,00
10,00
1,00-2,00
2,00-3,50
9,00-12,00
14,00
8,00
2,00-5,00
4,00
3,00
2,00
30,00
2,00
1,50
5,00
10,00
12,00
12,00
12,00
7-8
4,00
9,00
1,00-2,50
2,50
4,00
4,00
2,00
3,50
1,00

w Głownie
1,50
1,50
2,00-3,50
8,00-11,00
30,00
0,50-1,50
5,00-6,00
6,80
1,00-1,50
3,00
2,50
1,00

RoLNIK SPRzEDAJE
(ceny z dnia 6.02.2018 r.)
Żywiec wieprzowy:


Różyce: 3,70 zł/kg+VAT



Domaniewice: 3,70 zł/kg+VAT



chąśno: 3,70 zł/kg+VAT



kiernozia: 3,90 zł/kg+VAT



Skowroda Płd.: 3,80 zł/kg+VAT



karnków: 3,70 zł/kg+VAT

Żywiec wołowy:


Skowroda Płd.: jałówki 7,00 zł/kg+VAT,
krowy 6,00 zł/kg+VAT; byki 8,10 zł/kg+VAT;



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



Domaniewice: jałówki 7,00 zł/kg+VAT;
krowy 5,00 zł/kg+VAT; byki 8,00 zł/kg+VAT.
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Kultura
Literatura | Nowa książka autorki z Głowna

Agnieszka Myszkowska jest
autorką zarówno ilustracji, jak
i treści „Felka Maziugi...”, który
powstał w oparciu o jej oryginalny pomysł rysowania postaci na
podstawie pierwotnej „maziugi”,
czyli bazgroła, początkowo nie
wyrażającego żadnego konkretnego kształtu, lecz otwierającego szerokie pole do interpretacji.
Z pierwszej „maziugi” wyłoniła
się pani Berta, a także – po odwróceniu bazgroła do góry nogami – jej kot. Pani Berta była
pierwszą bohaterką książki, to jej
powstanie było iskrą, która roznieciła całą koncepcję graficzną
i fabularną opowieści o mieszkańcach czteropiętrowej kamienicy.
Tytułowy bohater, Felek, jest
synem dozorcy. Na doroczny
zjazd dozorców kamienic ma
przygotować ojcu listę mieszkańców, których dobrze zna. Czyni to
rysunkowo i portretuje sąsiadów

elżBIeTA wOlDAN-ROMANOwIcz

„Felek Maziuga i jego bazgroły” – to tytuł
najnowszej książki dla dzieci autorstwa
Agnieszki Myszkowskiej, ilustratorki z Głowna.
To wyjątkowa książka, rozwijająca wyobraźnię
młodych czytelników i zachęcająca ich do
niemal detektywistycznej pracy nad identyfikacją
mieszkańców pewnej kamienicy...

na podstawie tego, co wie o nich
od taty oraz własnych obserwacji.
Wszystkie portrety inicjuje jakiś
bazgroł, z pozoru tylko z niczym
się nie kojarzący, który – oglądany z różnych stron – może stać się
Pani Berta. To od niej wszystko się zaczęło. wraz z tą postacią narodził
się pomysł Agnieszki Myszkowskiej na oryginalną książkę dla dzieci.

zabawa polega
na tym, by pokazać
czytelnikowi,
że z jednego kształtu
bazowego, czyli
„maziugi”, można
stworzyć różne
obrazki, w zależności
od tego, z której strony
na nią spojrzeć.

np. głową człowieka, jego korpusem, czy zwierzęciem.
Już oglądanie samych ilustracji Agnieszki Myszkowskiej powstałych właśnie w ten sposób
jest przyjemnością, także dla dorosłych, a towarzyszące im opisy
postaci rozbawią i małych, i dużych czytelników. Książkę można czytać i oglądać normalnie
oraz do góry nogami – bo zabawa polega na tym, by pokazać czytelnikowi, że z jednego
kształtu bazowego, czyli „maziugi”, można stworzyć różne

elżBIeTA wOlDAN-ROMANOwIcz

Tę książkę da się czytać do góry nogami

„Felek maziuga i jego bazgroły”. Najnowsza książka Agnieszki
Myszkowskiej na tle oryginałów ilustracji autorki.

rywane i ułożone w całą kamienicę. Na tym nie koniec, bo kolejne kartki zawierają już same
„maziugi” – bazgroły, na podstawie których każde dziecko może
stworzyć własnych bohaterów
i ułożyć własną kamienicę. W ten
sposób dzieci uczą się w przypadkowych kształtach dostrzegać coś
na pierwszy rzut oka nieoczywistego, rozwija się ich wyobraźnia
i kreatywność.
Agnieszka Myszkowska dobrze
wie, jak ważne jest to dla rozwoju i odkrywania talentów młodych

obrazki, w zależności od tego,
z której strony na nią spojrzeć. Obrazki, częściowo pokolorowane,
dzieci mogą dalej kolorować według własnego pomysłu. Na początku książki zamieszczony jest
rysunek kamienicy w przekroju ze skrótowymi opisami cech
charakterystycznych lokatorów
wszystkich mieszkań, lecz bez ich
imion. Zadaniem czytelnika jest
wytropienie i poprawne ulokowanie wszystkich postaci z poszczególnych kart książki, które dzięki
perforacji łatwo mogą zostać wy-

osób – sama jest także nauczycielką plastyki i prowadzi zajęcia hobbystyczne, oparte o autorskie pomysły, z wykorzystaniem
różnych materiałów i technik.
Książka „Felek Maziuga i jego
bazgroły” została wydana jesienią 2017 r. przez Wydawnictwo
Dragon, z którym autorka współpracowała już wcześniej. Nakładem tej właśnie oficyny wydała
własną książkę typograficzną pt.
„Królestwo liter” oraz zilustrowała „Kłótnię liter” Janusza Jabłońskiego.
ewr

Głowno | Ferie zimowe

MIeJSkI OśRODek kulTuRy w GłOwNIe

Widownia była pełna
Wiele dzieci 1 lutego przybyło
do Miejskiego Ośrodka Kultury
w Głownie, by obejrzeć przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia” w wykonaniu łódzkiego Teatru Ganesh.
Wszystkie miejsca zostały zajęte, a na widowni razem z dziećmi zasiedli ich rodzice, a nierzadko małym widzom towarzyszyły
babcie. Wystawienie spektaklu dla
całych rodzin MOK zorganizował
wspólnie z Miejska biblioteką Publiczną, a przedstawienie wpisało się w harmonogram atrakcji
przygotowanych na ferie zimowe.
Akcja znanej bajki szybko przy-

ciągnęła uwagę widzów, a animująca kukiełkowe postacie i snująca
opowieść Małgorzata Milczarek
nie raz zwracała się z pytaniami
do publiczności, wciągając dzieci do akcji. Na przykład poprosiła
chłopca i dziewczynkę, by wspólnie z tytułowymi bohaterami przeszli do domu ścieżką oznaczoną
przez Jasia białymi kamykami.
Po spektaklu młoda widownia
mogła wziąć udział w kilku zabawach przy muzyce, z udziałem
teatralnych marionetek. Najodważniejsze dzieci nagrodzono za
aktywność słodyczami.
ewr

Głowno | Miejski Ośrodek kultury

Recytowali Ulubione Wierszyki
Przedszkolaki z miasta i gminy 24 stycznia, już po raz
trzynasty w historii, wzięły udział w organizowanym
przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie konkursie
recytatorskim „Ulubione Wierszyki”.
W zmaganiach wzięło udział
28 małych recytatorów z trzech
miejskich i dwóch niepublicznych
(Tygrysek i Osinkowo) przedszkoli z Głowna oraz zespołów szkolno-przedszkolnych w Popowie
Głowieńskim i Mąkolicach. Ich

występy oceniało dwuosobowe
jury w składzie: Aleksandra Guni
(dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Głownie) oraz Ewa Fijołek (kierownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej).
Jurorki zdecydowały, że równo-

rzędne I miejsca otrzymują: Filip
Lisiewski, Amelia Okońska i Liliana Stańczyk (cała trójka Miejskie Przedszkole nr 2 w Głownie),
Anna Baran i Stanisław Długołęcki (MP nr 3), Zuzanna Wieteska
i Oliwia Sobierajska (ZS-P
w Mąkolicach) oraz Aleksander
Brodowski (przedszkole Tygrysek).
Drugie miejsca zajęli: Lena Koper, Kasandra Brożko i Olga Golczyk (MP nr 1), Antoni Ziarnik,

Iga Dańczak i Julia Krzeszewska
(MP nr 2), Amelia Lepkuchen,
Zosia Hara-Karlicka, Adam Cybulski i Adam Strzelecki (MP nr
3), Magdalena Kapka (ZS-P Popów Głowieński) oraz Beniamin
Fabisiak (przedszkole Osinkowo).
Trzecie miejsca: Zuzanna Jastrzębowska i Oskar Idzik (MP
nr 1), Hanna Gwóźdź (MP nr 2),
Igor Rudziński (MP nr 3), Nikola
Tomczak i Gabrysia Szeląg (Osinkowo), Stanisław Kapka (ZS-P
Popów Głowieński) oraz Pola Turolska (Tygrysek).
Wszyscy uczestnicy Ulubionych Wierszyków otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. opr. kl

elżBIeTA wOlDAN-ROMANOwIcz

Pamiątkowe zdjęcie uczestników 13. edycji ulubionych wierszyków.

Jaś i małgosia. Mała forma teatralna w wykonaniu Małgorzaty Milczarek
z Teatru Ganesh.
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Aktualności
Stryków | Plany budowy nowego Domu kultury

wskazuje również na to, że sam
ogrom nowego obiektu i idący
za tym rozmiar potrzebnych prac
budowlanych, wzbudza wątpliwości co do jego właściwej lokalizacji.

Proboszcz zainicjował
obywatelski sprzeciw
dokończenie ze str. 1

na plebanii
i w gabinecie
Do tej pory głos parafii, najbliższego sąsiada planowanego Domu
Kultury, był – przynajmniej publicznie – niesłyszalny. Jak twierdzi burmistrz Andrzej Jankowski,
z proboszczem Karolem Andrzejczakiem spotkał się na plebani kościoła św. Marcina kilka miesięcy,
a może już nawet rok temu po to,
by przedstawić projekt i uzyskać
opinię na jego temat. Wówczas
w ocenie burmistrza inwestycyjne plany gminy nie spotkały się
z ostrym sprzeciwem kapłana,
były natomiast wątpliwości, czy
nowy obiekt będzie komponował
się dobrze z architekturą kościoła.
Tymczasem proboszcz Karol
Andrzejczak utrwalił w pamięci
inne szczegóły tego samego spotkania, o którym mówi burmistrz.
Ksiądz mówi, że burmistrz przyszedł do niego z projektem nowego Domu Kultury prosząc, aby
z placu kościelnego wydzielił
miejsce na 40 miejsc parkingowych, które są potrzebne, by projekt w ogóle mógł uzyskać pozwolenie na budowę. Proboszcz
odpowiedział, że osobiście „cienko to widzi”, ale władnym w podejmowaniu takich decyzji nie jest
on, a kuria, która akurat wtedy
czekała na nowego ordynariusza.
Z relacji księdza Andrzejczaka
wynika, że później nie docierały
do niego żadne sygnały na ten temat, a on sam uznał, że kwestia lo-

lIlIANNA JóźwIAk-STASzewSkA

Wiadomo już jednak, że wszelkie przygotowania do budowy, a ta
jest w fazie opracowywania przetargu, zostają wstrzymane.

Kościół parafii rzymsko-katolickiej św. Marcina w Strykowie.

kalizacji w wybranym miejscu poniosła klęskę.
O tym, że nie poniosła, ponieważ rada gminy przyjęła zmiany
planistyczne umożliwiające budowę, jak mówi proboszcz, dowiedział się od parafian podczas tegorocznej kolędy. W związku z tym
23 stycznia udał się do gabinetu
burmistrza z pytaniem, czy prawdą jest nadal obowiązująca lokalizacja Domu Kultury w centrum
miasta? Na odpowiedź twierdzącą miał poinformować włodarza
gminy, że obawia się poróżnienia
lokalnego środowiska w tej sprawie, że chodząc po kolędzie ze-

czasowy wkład burmistrza Strykowa w rozwój miasta i gminy, ale
nie może zgodzić się z wycinką
parku i zamianą go na betonowo-szklaną konstrukcję.
Jako gospodarz parafii natomiast obawia się o to, że budowa
Domu Kultury w tym miejscu zagrozi kościołowi, który został dopiero częściowo wyremontowany. Obawy potęguje fakt, że jego
konstrukcja jest na bieżąco narażana na drgania spowodowane ruchem wzdłuż drogi krajowej nr 14,
a ława z kamieni wykonana jeszcze przez poprzedniego proboszcza niewiele pomogła. Proboszcz

brał wiele głosów krytycznych, co
do obiektu planowanego w tym
miejscu.
ksiądz wziął sprawy
w swoje ręce
Ze względu na to, że rozmowom towarzyszyły pytania, czemu proboszcz nie zajmie konkretnego stanowiska w tej sprawie, ten
postanowił wypowiedzieć się na
ambonie, a jednocześnie dać głos
zainteresowanym w postaci zbierania podpisów pod sprzeciwem.
Ksiądz Andrzejczak podkreśla, że
robi to w pierwszej kolejności jako
obywatel, który docenia dotych-

burmistrz: sprawa się
komplikuje
Jak usłyszeliśmy z ust burmistrza Andrzeja Jankowskiego,
sprawa budowy nowego Domu
Kultury się komplikuje, wszelkie prace zostają wstrzymane, a
on sam musi przeanalizować całą
sytuację, przedyskutować ją z radnymi. Podkreśla on, że nie chciałby tworzyć społecznego podziału
wokół całej sprawy. Dlatego ma
zamiar zaproponować rozwiązanie, które zaaprobuje większość
społeczeństwa. Burmistrz nadmienia również, że zdawał sobie
sprawę, iż usytuowanie nowego
obiektu w pobliżu kościoła będzie
wymagało spełnienia określonych warunków, m.in. co do sposobu jego ekspozycji. Uwagi konserwatora zabytków spełniliśmy
i uzyskaliśmy pozytywną opinię –
mówi burmistrz Andrzej Jankowski. W praktyce oznacza to jednak
tylko przesunięcie granic zagospodarowania terenu wokół nowego obiektu o 3 m od ogrodzenia kościoła w kierunku obecnego
Domu Kultury.
Czy protest może zakończyć
sprawę lokalizacji inwestycji
w centrum miasta? Burmistrz An-

śDS wOlA zBROżkOwA

Bal w nowej sali

Karnawał w śDS w Woli zbrożkowej. Bal urządzono w nowo oddanej do użytku sali. Nareszcie jest dużo
miejsca na tańce.

drzej Jankowski odpowiada, że
trudno powiedzieć. Dodaje on, że
czeka, jak do urzędu wpłynie coś
na piśmie, aby przeanalizować to
pod względem technicznym i wyeliminować wątpliwości. Tego,
że proboszcz strykowskiej parafii
sformułuje swoje wątpliwości na
piśmie, burmistrz może być pewien. Ksiądz Karol Andrzejczak
zapowiedział to we wczorajszej
rozmowie z nami.
ljs

koncePcJa arcHitektów w PiGułce
przyciągać nowoczesna
koncepcja urbanistycznoelewacja. Powierzchnię całości
architektoniczna nowego
określono na ok. 4,5 tys.
centrum kultury autorstwa
mkw, natomiast powierzchnię
krakowskiego kontrapunktu
zabudowy na 2,3 tys. mkw. Do
V-projekt została
tej pory na wizualizację i projekt
zaprezentowana po raz
nowego obiektu wydano ok.
pierwszy 1 grudnia 2015
300 tys. zł. w ubiegłorocznym
roku. według niej obiekt
budżecie na I etap budowy
miałby się mieścić między
zapisano 2,7 mln zł. Inwestycji
ulicami Pl. łukasinskiego,
jednak nie rozpoczęto.
kościuszki i warszawską, ale
w tegorocznym budżecie na
nie dominować nad głównym
to samo przeznaczono 10 mln
budynkiem tej części miasta,
zł. Może to stanowić dopiero
czyli kościołem, a raczej
ok. 1/4 całości szacunkowych
stanowić dopełnienie obecnej
kosztów. ljs
zabudowy. uwagę miałaby

Wola zbrożkowa | Dom środowiskowy

Tegoroczny bal karnawałowy
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej odbył się w niedawno oddanej do
użytku nowej sali. Miejsca do tańca nie brakowało.
Bal zorganizowano w czwartek
1 lutego. Goście dopisali, przybyła Jolanta Kubiak – prezes prowadzącego ŚDS Stowarzyszenia
Centrum Wspierania Inicjatyw,
Edyta Kaczmarska – kierownik
GOPS w Głownie, wójt Marek
Jóźwiak, a także kadra ŚDS w Olszowcu wraz z uczestnikami i kadra ŚDS w Dąbrówce, również
z uczestnikami. Podczas balu odbył się pokaz mody karnawałowej przygotowany przez uczestników ŚDS w Woli Zbrożkowej pod
okiem terapeutów. Modele, poruszając się po sali w rytm muzyki,
prezentowali stroje z różnych regionów Polski oraz odzież przedstawicieli różnych zawodów.

Jak usłyszeliśmy z ust
burmistrza Andrzeja
Jankowskiego, sprawa
budowy nowego
Domu kultury się
komplikuje, wszelkie
prace zostają
wstrzymane, a on sam
musi przeanalizować
całą sytuację,
przedyskutować ją
z radnymi. Podkreśla
on, że nie chciałby
tworzyć społecznego
podziału wokół
całej sprawy.

Dla uczestników balu przygotowano słodki poczęstunek w postaci pączków, róż karnawałowych
i ciasta. Zabawie towarzyszyła
muzyka, salę zdobiły serpentyny
i balony, które czasem głośno pękały. Dobry humor nie opuszczał
gospodarzy i gości. W przerwie
między tańcami przeprowadzono
blok zabaw i konkursów sprawnościowych m.in.: przechodzenie
pod taśmą, taniec na gazecie czy
taniec z balonami. Monika Cieniecka-Szymczak z kadry domu
relacjonuje, że nikogo nie trzeba
było namawiać do zabawy, którą
zwieńczył wspólny posiłek.
Każdy z uczestników balu posiadał przygotowany przez siebie
strój karnawałowy lub przynajmniej jakiś wyjątkowy element
ubioru. Nawet wójt Marek Jóźwiak
założył na tę okazję perukę. Wszyscy doskonale się bawili i trudno
było im się rozstać.
oprac. ewr

mąkolice

Remont
w szkole

Trwające ferie zimowe
to w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym
w Mąkolicach czas
zaplanowanego już
wcześniej remontu części
holu i toalet.
Zakres prac obejmuje remont
jednego z korytarzy, polegający na
wymianie istniejących płytek podłogowych na nowe, odmalowaniu
ścian i sufitu oraz zamurowaniu
starych nieużytecznych otworów
okiennych i wykuciu w ścianie nowego przejścia dla personelu do
starej części szkoły. Gruntownie remontowane są toalety dla uczniów.
Prace wykonuje firma C.R.B. Łukasza Balei z Głowna, wyłoniona
w trybie zapytania ofertowego. Za
remont gmina zapłaci wykonawcy
75000,00 zł brutto. Prace powinny
zakończyć się do 10 lutego. ewr
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Sokół Popów
gminnym mistrzem

Sport

w halowej piłce nożnej. str. 40

Piłka nożna | Sparingi

Zjednoczeni nie do zatrzymania w sparingach

Kolejnym rywalem strykowian
był zespół z IV ligi wielkopolskiej
Tur Turek. Sparing odbył się w sobotę, 3 lutego na stadionie w Uniejowie. Rywal to ligowy średniak,
plasujący się na 8. miejscu w tabeli grupy wielkopolskiej, podobnie z resztą jak Zjednoczeni, którzy zajmują aktualnie 9. pozycję
rozgrywek prowadzonych przez
Łódzki Związek Piłki Nożnej.
Trener Łukasz Wijata znów dał
szansę kilku nowym twarzom, ale
podobnie jak w poprzednich spotkaniach towarzyskich kluczowe
znaczenie odegrali etatowi piłkarze Strykowa. Tym razem jedyną bramkę, dającą zwycięstwo

wOJcIecH POżARlIk

Piłkarze Strykowa
imponują
formą w trakcie
zimowego okresu
przygotowawczego.
Podopieczni trenera
Łukasza Wijaty
wygrali wszystkie
rozegrane do tej pory
mecze sparingowe.

Piłkarze zjednoczonych Stryków (niebieskie koszulki) wygrali czwarte spotkanie w trakcie zimowego okresu przygotowawczego do rundy wiosennej IV ligi. Podopieczni łukasza wijaty
w testach są na razie bezbłędni.

lejne zwycięstwo w trakcie zimowego okresu przygotowawczego
do rundy wiosennej IV ligi. Zaczęło się 17 stycznia od pokonania
6:0 juniorów łódzkiego Widzewa.
Później Zjednoczeni odprawili kolejno Górnik Konin 3:1, MKP Bo-

w sparingu zdobył najlepszy strzelec Zjednoczonych w ostatnich sezonach Sebastian Balcerek. Napastnik Zjednoczonych kluczowe
trafienie zanotował w 23 min.
Strykowianie skromnie wygrali 1:0 i było to już ich czwarte ko-

rutę Zgierz 3:2 i ostatnio Tur Turek
1:0. Teraz pora na następnych rywali, a w tym tygodniu zimowych
przygotowań trener Łukasz Wijata
zaplanował dla swoich podopiecznych dwa pojedynki 7 lutego z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (IV

liga mazowiecka) oraz 10 lutego z
Pogonią Zduńska Wola (sieradzka
klasa okręgowa).
wp
Wyniki sparingów: łkS łódź –
PGe GkS Bełchatów 2:2, Pelikan
łowicz – Mszczonowianka Msz-



czonów 0:2, zjednoczeni Stryków
– Tur Turek 1:0, wisła II Płock – Pelikan II łowicz 6:0, lkS kwiatkowice – RTS widzew II łódź 3:1, Boruta zgierz – GlkS Sarnów/Dalików
10:0, kotan Ozorków – Powstaniec
Dobra 4:3.

Piłka nożna | Sparingi

Pierwszy test
Powstańca Dobra

Siatkarki Stali Głowno (czarno-czerwone stroje) są pewne udziału w wielkim finale I ligi łAlS.

Siatkówka | I liga łAlS kobiet

Stalówki podejmą outsidera
łóDzkA kwINTeSeNcJA FuTBOlu/POwSTANIec DOBRA FB

Zawodnicy Klubu Sportowego
Powstaniec Dobra 4 lutego zagrali przeciwko Kotanowi Ozorków.
Spotkanie rozegrane zostało na
obiekcie Towarzystwa Sportowego Sokół Aleksandrów Łódzki.
Drużyna z Dobrej pokazała niezłą formę na tle wyżej notowanego przeciwnika, który na co dzień
występuje w A-klasie, gr. III i aktualnie jest na 8. miejscu w tabeli. Po ciekawym pojedynku ozorkowianie okazali się nieznacznie
lepsi, wygrywając 4:3. Spotkanie
rozegrane zostało systemem 3 x
po 30 min.
Mimo dokuczliwego chłodu
obie ekipy zagrały ofensywny futbol, choć po pierwszych dwóch
częściach tempo spotkania było

nieco senne, a zawodnicy skupili się bardziej na walce w środku
pola niż na przemyślanych atakach
na bramkę przeciwnika. Duży
wpływ na końcowy wynik miały
dwa podyktowane rzuty karne dla
Kotana. Pierwszy z nich otworzył
worek z bramkami na początku
meczu i był dość wątpliwy. Później Powstańcy nie dawali za wygraną i w połowie meczu zdołali
wyjść nawet na prowadzenie 2:1.
Końcówka była bardzo emocjonująca, ale okazała się mało szczęśliwa dla ekipy z Dobrej, która po
doprowadzeniu do remisu po 3
w ostatniej minucie ponownie
straciła bramkę po rzucie karnym,
tym razem podyktowanym już
raczej prawidłowo. Ostatecznie
Powstaniec Dobra przegrał 3:4,
a bramki dla drużyny prowadzonej przez Andrzeja Łaskę zdobywali Artur Bartosik, Christopher
Kawalec oraz Maciej Grodzki.
Następny sparing piłkarze klubu z Dobrej rozegrają już w najbliższą niedzielę, w wyjazdowym
pojedynku 11 lutego przeciwko
LKS Modlna.
wp

SylweSTeR JASIńSkI

Drużyna z Dobrej
rozpoczęła przygotowania
do rundy wiosennej
B-klasy, gr. I. Podopieczni
trenera Andrzeja Łaski mają
za sobą pierwszy mecz
sparingowy.

Drużyna Powstańca Dobra (żółto-czarne stroje) rozpoczęła
przygotowania do drugiej części sezonu w rozgrywkach B-klasy. Trener
Andrzej łaska może być zadowolony z początku zimowego okresu.

Przed nami decydujące rozstrzygnięcia fazy zasadniczej
I Łódzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet.
W tegorocznych rozgrywkach po 11. kolejkach prym wiodą
zawodniczki Stal Volley Głowno, które są niepokonane.
Podopieczne trenera Sylwestra Jasińskiego zgromadziły do
tej pory aż 42 pkt. i pewnie przewodzą w stawce, wyprzedzając
drugą Delię Cosmetics o 6 punktów Głownianki mają już zapewniony udział w finale, w którym
pierwsza drużyna sezonu zasadniczego zagra z drugą o awans
do Ekstraklasy ŁALS Kobiet. Finał zaplanowano na 7 kwietnia w

hali Szkoły Podstawowej nr 205 w
Łodzi.
Zanim jednak do niego dojdzie
siatkarki Stali muszą dokończyć
fazę regularną. Rozgrywki ligowe
kończą się po rozegraniu 15. kolejek. Głownianki rozegrają zatem
jeszcze cztery mecze. Najbliższe
spotkanie podopieczne trenera
Sylwestra Jasińskiego mają zaplanowane już w sobotę, 17 lutego o

godz. 12:30 przeciwko ligowemu
outsiderowi UKS Wiśniowa Góra.
Stalówki straciły do tej pory jedynie dwa sety i są murowanym faworytem do pewnego zwycięstwa
w tym meczu. Kluczowy będzie
jednak wielki finał i na nim głownianki skupiają teraz całą swoją
uwagę.
wp

Drużyna siatkarek Stali
jest pewna awansu
do finału, który może
dać im promocję do
ekstraklasy łAlS
kobiet.
Tabela

Następna, 12. kolejka odbędzie się w sobotę, 17 lutego: Delia
cosmetics – zSO nr 8 łódź, XlVII
lO łódź – TkkF Dzikusy II łódź,
ukS wiśniowa Góra – Stal Volley
Głowno.


1. Stal Głowno

11 42

33-2

2. Delia cosmetics

11

36

28-7

3. TkkF Dzikusy II łódź

11

23 19-18

4. XlVII lO łódź

10

16 14-20

5. zSO nr 8 łódź

11

7

6-28

6. ukS wiśniowa Góra

10

4

4-29
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triathlon | 1/4 Iron Man

Ludzie z żelaza po raz trzeci w Strykowie,
znamy datę III Triathlon Stryków
Poprzednie dwie edycje Triathlon Stryków cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Uczestników i kibiców przybyło z roku
na rok niemal dwukrotnie więcej.
Triathloniści musieli zmierzyć się
z dystansem 1/4 Iron Man zarówno indywidualnie, jak i w sztafetach. Popularna w Polsce ćwiartka
oznacza 950 m pływania, 45 km
jazdy rowerem i 10,5 km biegu.
Tytułu sprzed roku bronić będą Jakub Kimmer z Bieging Team Zelów wśród mężczyzn oraz Daria
Ogrodowczyk z Decathlon BTwin
Racing Team Łódź, a wśród sztafet najlepsi w 2017r. byli Selectstar
w składzie Zbigniew Bartosik,
Bartłomiej Kaźmierczak i Tomasz
Węgrewicz.
Organizatorem zawodów jest
Stowarzyszenie Klub Biegowy
Powstaniec Dobra przy wsparciu
Gminy Stryków oraz Firmy InesSport. Pomysł na organizację triathlonu w Strykowie zrodził się w
momencie przeniesienia przez

Tegoroczna impreza
w Strykowie odbędzie
się w sobotę,
15 września. kibice
i uczestnicy mogą
spodziewać się kilku
urozmaiceń.
Klub Biegowy Powstaniec z Łodzi do Dobrej imprezy Noniron
Duathlon. Od tego czasu pomysł
mocno ewoluował, aż do formuły, w której odbywają się dotychczasowe zawody. Dystans, na którym odbędzie się rywalizacja jest
dostępny zarówno dla osób początkujących, jak i dla doświadczonych zawodników, którzy
chcą zakończyć sezon na wyjąt-

kowej imprezie w centralnej Polsce. Zespół organizacyjny Triathlonu Stryków to grupa pasjonatów
triathlonu i biegania, którzy od lat
organizują liczne zawody i biorą
udział w imprezach rozgrywanych
w Polsce i za granicą. Dlaczego
Stryków? Duży i czysty zbiornik
wodny, bardzo dobra infrastruktura wokół niego, nowe drogi, a
przede wszystkim położenie w samym centrum Polski, w pobliżu
węzła autostrad umożliwiającego szybki dojazd nawet z najdalszych zakątków kraju. Lokalizacja
jest idealna i gwarantuje szybki i przyjemny dojazd, wszystko
co związane z imprezą znajduje się w jednym miejscu. Pływanie po zalewie w Strykowie, strefa
zmian na szkolnym, ogrodzonym
i oświetlonym Orliku, etap kolarski na równych jak stół asfaltach
gminy, bieganie po okolicznych,
malowniczych szlakach. Na miejscu, dla dzieci zawodników znajduje się piękny, nowoczesny plac

SzuBeRT FOTOGRAPHy/TRIATHlON STRyków FB

Oficjalna strona Triathlon Stryków potwierdziła datę trzeciej edycji zawodów.
W tym roku ludzie z żelaza pojawią się nad strykowskim zalewem 15 września.

zwycięzca poprzedniej edycji triathlon Stryków Jakub Kimmer docenił wielką pracę organizatorów i chwalił
atmosferę wśród kibiców.

zabaw. Animatorzy pomogą zabić
nudę, gdy rodzice będą pokonywać kolejne kilometry triathlonu.
Dla kibiców przewidziano miejsca idealnie dla dopingowania
swoich bliskich. Zawodnicy po

zmaganiach zrelaksują się w strefie finishera.
Wkrótce ruszą zapisy do III
Triathlon Stryków, a organizatorzy zapowiadają kilka zmian
i ciekawych urozmaiceń dla

uczestników. Kolejny rekord
frekwencji
prawdopodobnie
znów zostanie pobity, a przypomnijmy, że w 2017 roku w Strykowie startowało blisko pół tysiąca osób.
wp

Futsal | 9. kolejka zina III ligi

Dmosin zachwycił i jest blisko awansu
Zbliża się decydująca
faza III Zina Łowickiej
Ligi Futsalu, w której
duże szanse na awans
ma drużyna rezerw
Błękitnych Dmosin.

Błękitni II Dmosin – marbud
Chąśno 7:1 (2:1)



Błękitni II Dmosin (czarno-czerwone stroje) pokonali lidera marbud Chąśno aż 7:1, dzięki czemu przesunęli się na 2. miejsce w tabeli i zwiększyli szanse na awans do II ligi łoliF.

co ważne to równa i skuteczna gra
całego zespołu. Bramki zdobywali także Szymon Kopeć, Maciej
Borowski i Paweł Kłos. Ostatecznie Błękitni II rozgromili nieaktualnego już lidera Marbud Chąśno
aż 7:1 i przesunęli się na 2. miej-

Błękitni II Dmosin
są na dobrej drodze
do awansu do II
ligi, ale do końca
muszą zachować
koncentrację.
sce w tabeli.
Na prowadzenie wysunął się
KS Żychlin, który jako jedyny nie
przegrał jeszcze spotkania w lidze
i tylko dwa razy podzielił się punk-

tami. Do końca rozgrywek pozostały jeszcze dwie kolejki, a szansę
awansu do Julomax II Łowickiej
Ligi Futsalu wciąż mają cztery zespoły. Promocję do wyższej klasy uzyskają aż trzy drużyny, więc
Błękitni są na bardzo dobrej pozycji, ale do końca muszą zachować
koncentrację. W następnej kolejce
dmosinianie zmierzą się z kolejnym bardzo mocnym rywalem, liderem tabeli KS Żychlin. Spotkanie zaplanowano na niedzielę, 11
lutego o godz. 12:30 tradycyjnie
w łowickiej hali Ośrodka Sportu i
rekreacji. Zapowiadają się wielkie
emocje i kibiców z pewnością nie
zabraknie.
wp
9. kolejka:
OSP Soccer Stachlew – kS Victoria zabostów 4:2 (2:1), Bezedura
łowicz – karczma Bednarska
Bednary 0:2 (0:0), kropidła Niepokalanów – Strażacy ITV Media
łowicz 0:5 (0:3), HaHaHa! łowicz
– Fc Jeziorko 3:3 (1:2), GMG elek

trostystem łowicz – kS żychlin
1:5 (0:2), lkS Błękitni II Dmosin –
kS Marbud chąśno 7:1 (2:1).
 Następna, 10. kolejka zINA III
Ligi ŁoLiF odbędzie się w niedzielę, 11 lutego: Fc Jeziorko – kS Victoria zabostów, kS żychlin – lkS
Błękitni II Dmosin (12:30), karczma
Bednarska Bednary – Ochotnicza
Straż Pożarna Soccer Stachlew,
Strażacy ITV Media łowicz – kS
Bezedura łowicz, Marbud chąśno
– kS kropidła Niepokalanów, HaHaHa! łowicz – GMG elektrosystem łowicz.
1. kS żychlin

9

23

34-17

2. Błękitni II Dmosin

9 22

34-12

3. Marbud chąśno

9

21

44-20

4. Strażacy ITV łowicz

9

19

27-11

5. Victoria zabostów

9

13

36-26

6. karczma Bednary

9

12

21-15

7. OSP Soccer Stachlew

9

12

20-23

8. Fc Jeziorko

9

11

24-24

9. elektrosystem łowicz

9

9

11-32

10. kropidła Niepokalanów 9

6

14-56

11. HaHaHa! łowicz

4

17-35

9

łOlIF, czylI łOwIckA lIGA FuTSAlu/FB

W sobotę, 3 lutego rozegrano
9. kolejkę III Ligi ŁoLiF, w której doszło do kilku ciekawych
pojedynku. W najbardziej atrakcyjnym dla kibiców pojedynku lider Marbud Chąśno zmierzył się
z trzecią drużyną rozgrywek z
Dmosina. Błękitni II okazali się
niespodziewanie wyraźnie lepsi i
wygrali 7:1.
Klub prowadzony przez Dawida Ślązaka pokazał wielki charakter i bezlitośnie wykorzystał
wszystkie słabości rywali. Marbud do tej pory przegrał tylko
jedno spotkanie, a do pojedynku
z Błękitnymi II przewodził
w stawce. Sobotnie spotkanie zaczęło się jednak idealnie dla niżej
notowanych dmosinian, którzy już
w 1 min. objęli prowadzenie po
golu samobójczym rywali. Później na 2:0 podwyższył będący
w świetnej formie Mariusz Filipiński. W pierwszej połowie Marbud odpowiedział jedynie trafieniem Bartłomieja Skonecznego
i do przerwy faworyt przegrywał
1:2.
Druga odsłona była najlepszym
pokazem dużego potencjału drużyny z Dmosina w tym sezonie.
Rezerwy Błękitnych wykorzystały każdy błąd rywali. Rozkręcił się
przede wszystkim Filipiński, który
ustrzelił tego dnia hat-trick, ale to

łOlIF, czylI łOwIckA lIGA FuTSAlu/FB

Bramki dla Błękitnych II: Mariusz
Filipiński 3 (4, 13 i 18 min.), Szymon
kopeć (14 min.), Maciej Borowski
(16 min.), Paweł kłos (16 min.) oraz
gol samobójczy (w 1 min.).

Piłkarze Dmosina walczyli o każdą piłkę przez cały czas trwania
meczu i to dało im efektowne zwycięstwo.
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Piłka nożna | Turniej

DARIuSz JęDRzeJczAk

Zagrają dla Dobra Mateusza

Pokaz karate w wykonaniu Daniela i Artura Jędrzejczaków bardzo spodobał się publiczności przy okazji wOśP w Strykowie.

Karate | Pokaz

Strykowianie zapraszają do siebie

14:00 przez Katarzynę Kamińską,
a także obejrzeć pokaz soccer freestyle zorganizowany przez Łódzką Grupę Mekka Street. To jednak nie koniec atrakcji dla osób,
które tego dnia zechcą przybyć
do zgierskiej hali. W trosce o najmłodszych animacje w postaci
modelowania balonów oraz brokatowych tatuaży poprowadzi
Kraina Gagatka. Ponadto będzie
można skorzystać z darmowych
usług fryzjerskich oraz skosztować przysmaków przygotowanych
przez OSP Swędów. Dla kolekcjonerów gadżetów sportowych
przygotowano licytacje ciekawych
pamiątek w postaci koszulek Reprezentacji Polski z podpisem
Kuby Błaszczykowskiego oraz
Grot Budowlani Łódź z autografami siatkarek tego klubu. Trwają jednak rozmowy nad poszerzeniem oferty, więc w dniu Turnieju
atrakcji może być jeszcze więcej.
Honorowy patronat nad Turniejem Dla Dobra objęli Prezydent
Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski oraz Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski. Ponadto
patronat medialny sprawują TVP
3 Łódź, Meloradio i Radio Łódź.
Wstęp dla kibiców jest oczywiście
bezpłatny, a informacje na temat
imprezy można śledzić na bieżąco
na oficjalnym profilu Powstaniec
Dobra na Facebook'u.
wp

w Strykowie. W pokazie udział
wzięli Aleksander Malinowski,
Igor Pałka, Jakub Wasielewski,
Jan Dąbrowski, Wojciech Sołyga,
Artur Jędrzejczak, Daniel Jędrzejczak oraz Przemysław Lesiecki
(instruktor – sędzia).
Na wstępie zawodnicy zaprezentowali swoje trofea medalowe,
a wśród swoich zdobyczy mają
także niezliczoną liczbę pucharów, jednak po prostu nie było aż
tyle miejsca, by je zademonstrować. Trzeba też powiedzieć, że
ilość medali zależy od ilości startów w zawodach, czyli im starszy i

częściej startujący zawodnik to powinno być więcej medali. Mimo
młodego wieku wielkie doświadczenie i sukcesy mają na swoim
koncie Artur Jędrzejczak, Daniel
Jędrzejczak i Jan Dąbrowski. Ten
pierwszy ma na swoim koncie 26
medali i zajął 1. miejsce w rankingu z dorobkiem 12 złotych, 9
srebrnych i 5 brązowych krążków.
Daniel Jędrzejczak zdobył 11 medali: 2 złote, 4 srebrne i 5 brązowych. Trzeci w strykowskim zestawieniu był Jan Dąbrowski z 8
medalami: 1 złotym, 5 srebrnymi
i 2 brązowymi.

Podczas pokazu scena dosłownie żyła walką o przetrwanie. Zawodnicy skupili się podczas pokazu głównie na podcięciach,
rzutach, dźwigniach i padach. Publiczność przy zachęcie prowadzącego pokaz sensei Dariusza Jędrzejczaka 6 dan głośno wyrażała
uznanie dla demonstrowanych
technik ataku i obrony. Wszystko
to działo się w Strykowie z intencją pomocy potrzebującym. Karatecy nie liczą na pomoc, obronią
się sami i do starego powiedzenia
należy dodać także "pomogą innym".
wp

PRoGNozA PoGoDY | 8.02.2018 – 14.02.2018

Powstańcy (żółte koszulki) walczą w Turniejach i pomagają innym.

Koszykówka | wlk u-12 i u-11

Trzy zespoły powalczą
wśród najmłodszych
Choć sezon koszykówki
od kilku miesięcy trwa
w najlepsze najmłodsi
adepci tej dyscypliny
dopiero teraz rozpoczną
swoją kampanię. W tym
sezonie w rozgrywkach
ligowych nasz region
reprezentować będą dwa
głowieńskie
i jeden strykowski klub.

SYtuACJA SYNoPtYCzNA:
Pogodę kształtuje obszar obniżonego ciśnienia,
w weekend układ wyżowy.
Napływa chłodna masa powietrza polarnokontynentalnego.
CzWARtEK – PIątEK:
Pochmurno, miejscami przejaśnienia,
lokalnie może poprószyć słaby śnieg.
widzialność dobra do umiarkowanej, zamglenia.
wiatr z kierunków północnych, słaby, 2-4 m/s.
Temp. max w dzień: + 1 st. c do + 2 st. c.
Temp. min w nocy: – 3 st. c do – 5 st. c.
SoBotA – NIEDzIELA:
zachmurzenie duże, okresami umiarkowane,
bez opadów. widzialność dobra
do umiarkowanej, zamglenia.
wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, 3-7 m/s.
Temp. max w dzień: + 2 st. c do + 3 st. c.
Temp. min w nocy: – 3 st. c do – 5 st. c.
PoNIEDzIAŁEK – WtoREK – śRoDA:
Pochmurno, okresami przejaśnienia,
bez opadów, chłodniej.
widzialność dobra.
wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby do
umiarkowanego, 3-8 m/s.
Temp. max w dzień: + 3 st. c do + 5 st. c.
Temp. min w nocy: – 2 st. c do – 4 st. c.

MARek kOwAl

Szef Sztabu WośP Łukasz Ciołek (drugi z lewej) chwalił sobie współpracę z karatekami ze Strykowa pod
wodzą instruktora Dariusza Jędrzejczaka (pierwszy z lewej).

PRoGNozA BIomEtEoRoLoGICzNA
Pogoda niekorzystnie wpływać będzie na
nasze samopoczucie. Osłabiona sprawność
psychofizyczna i fizyczna.
BIuRO MeTeOROlOGIczNe cuMuluS

Wśród dziewcząt w Wojewódzkiej Lidze Koszykówki do lat 12
i do lat 11 wystąpi po raz kolejny
Alles Basket Głowno. Szkoleniem
młodzieży w głowieńskim klubie
zajmuje się trenerka Paulina Hemka. Łódzki Związek Koszykówki
podał już pełny terminarz spotkań
dla obu lig. Zawodniczki do lat
12 wystartują w niedzielę, 18 lutego dwoma meczami przeciwko
ŁKS Koszykówce Kobiet Łódź
oraz MUKS Widzew Łódź, a w
całych rozgrywkach występuje aż
12 zespołów. Z kolei w lidze do lat
11, gdzie także zagra 12 drużyn,
Alles Basket po raz pierwszy wyj-

dzie na parkiet tydzień później, 24
lutego i również rozegra dwa spotkania z UKS Orlik Ujazd i PTK II
Szmigiel Znaki Pabianice.
Dwa mecze 18 lutego rozegra
Głowieńskie Towarzystwo Koszykówki. Chłopcy z tego klubu będą
rywalizować w lidze do lat 11. Tydzień później ligę zainaugurują chłopcy z TK Basket Stryków.
Warto dodać, że dla podopiecznych trenerów Lewandowskiego
i Szczepaniaka będzie to debiut jeżeli chodzi o rozgrywki męskie.
TK Basket wystawiał do tej pory
do gry wyłącznie kobiece zespoły.
Do walki o tytuł w Wojewódzkiej
Lidze Koszykówki chłopców do
lat 11 przystąpi 10 ekip.
wp

AlleS BASkeT GłOwNO/FB

Wszyscy chętni, którzy mają
ochotę zgłębić tajniki karate i samoobrony oraz poznać kulturę Dalekiego Wschodu mogą
przyjść na zajęcia prowadzone
przez sensei Dariusza Jędrzejczaka, które odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr
2 przy ul. Targowej 21 w Strykowie w każdą sobotę o godz. 11:00.
Zaleca się jednak wcześniejszy
kontakt pod numerem telefonu:
605 220 240.
Umiejętności i trofea zdobyte przez karateków należących
do Łódzkiego Centrum Okinawa Shorin-ryu Karate i Kobudo
"Bushi" kibice mogli podziwiać
podczas pokazu, zorganizowanego na specjalne zaproszenie Łukasza Ciołka – szefa Sztabu WOŚP

DARIuSz JęDRzeJczAk

Utytułowani strykowscy
karatecy zapraszają
wszystkich chętnych w
swoje szeregi. Instruktor
karate w Strykowie Dariusz
Jędrzejczak wraz ze swoimi
podopiecznymi uzbierali
przez wiele lat bogatą
kolekcję medali i liczą
na kolejne osoby, które
powiększą ten dorobek.

Druga edycja Charytatywnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej pod nazwą Turniej dla Dobra
zbliża się wielkimi krokami. Organizowane przez Stowarzyszenie
Klub Sportowy Powstaniec Dobra
zawody cieszą się dużym zainteresowaniem.
Tegoroczna impreza, która odbędzie się w Hali MOSiR w Zgierzu w niedzielę, 18 lutego ma na
celu zbiórkę pieniędzy na przeszczep komórek macierzystych
dla 6-letniego Mateusza Jaska,
chłopca chorego na autyzm i epilepsję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem
www.zrzutka.pl w zakładce Leczenie i rehabilitacja Mateuszka
– komórki macierzyste dla małego wojownika. Planuje się zebranie kwoty 50 000 zł.
Organizatorzy Turnieju ze Stowarzyszenia Klubu Sportowego
Powstaniec Dobra bogaci o zeszłoroczne doświadczenia planują zrobić kolejny krok naprzód
i powiększyć ofertę wydarzeń towarzyszących samym zawodom
sportowym. Na kilkanaście dni
przed startem zmagań wiadomo
już, że w zgierskiej hali oprócz piłkarskich emocji zgromadzona publiczność będzie mogła także wyrazić siebie podczas zajęć z tańca
latynoamerykańskiego, zumby
prowadzonej w godzinach 13:00-

Głownianki z Alles Basket pod
wodzą trener Pauliny Hemki
(z prawej) ruszają do boju.
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Lekkoatletyka | Mityng

Ostatnie sprawdziany przed Halowymi MP

w Halowych
Mistrzostwach Polski
po raz pierwszy
Błyskawica wystawi
zawodników w trzech
różnych blokach.
Tego samego dnia podczas Halowego Mityngu Lekkoatletycznego w Warszawie swoje umiejętności prezentowała kolejna
zawodniczka UKS Błyskawicy
Domaniewice Angelika Woźniak. Głownianka w tym sezo-

Głownianka Weronika Kaźmierczak skacze coraz lepiej, a forma rośnie z każdym dniem przed Halowymi MP.

nie zmieniła kategorię wiekową
z juniorki młodszej na juniorkę i po raz pierwszy wystąpiła w konkursie pchnięcia kulą 4
kg (do tej pory była to kula ważą-

Koszykówka | Ferie

Rosną emocje przed drugą rundą II ligi
Po krótkiej feryjnej
przerwie do gry wracają
zawodnicy LUKS-u
Koźle. Drużyna
prowadzona przez
Macieja Markiewicza
już za tydzień wznowi
rywalizację
w rozgrywkach II
Łódzkiej Ligi Tenisa
Stołowego Amatorów
i Weteranów.

niający się młodzi koszykarze/
koszykarki mają szansę otrzymać
propozycję gry w klubie TK Basket Stryków, który z powodzeniem gra w Wojewódzkiej Lidze
Koszykówki i uczestniczy także w ogólnopolskich turniejach
i zgrupowaniach sportowych pod
wodzą trenerów Jacka Lewandowskiego i Bartłomieja Szczepaniaka. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu
504-216-874.
wp

Tk BASkeT STRyków/FB

Zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów odbywają się
codziennie od poniedziałku do
piątku w godzinach 10:00-12:00
w hali Szkoły Podstawowej w
Niesułkowie. Najbardziej wyróż-

zespół Basket Stryków z roku na rok stale się powiększa. w tym roku
strykowski klub oprócz reprezentacji dziewcząt, ma także ekipę chłopców.

wieści z Głowna i Strykowa
członek Stowarzyszenia Gazet lokalnych
edycja wspólna z tygodnikiem „Nowy łowiczanin”
WYDAWCA:
Oficyna wydawnicza „Nowy łowiczanin”
waligórscy s.c. w łowiczu
99-400 łowicz, ul. Pijarska 3a,
tel./fax 46 837-46-57, 46 837-37-51
e-mail: wiesci@lowiczanin.info
adres dla korespondencji:
99-400 łowicz, skrytka pocztowa 68.

Błyskawicy wyprzedziły jedyne
Barbara Flisek z zespołu OKS
Start Otwock z wynikiem 13,09
m oraz Magda Sieńko z Klubu Sportowego Podlasie Bia-

tenis stołowy | II łlTSAiw

Otwarte treningi w ferie
od TK Basket Stryków
Przez całe ferie
Towarzystwo Koszykówki
Basket Stryków prowadzi
otwarte treningi dla dzieci
rocznika 2006-2010.

ca 3 kg). Angelika uzyskała wynik 11,85 m, co dało jej świetne
3. miejsce w konkursie i niezbędne minimum na Halowe Mistrzostwa Polski U-20. Lekkoatletkę

łystok, która uzyskała w rzucie
12,73 m. Tym samym w Halowych Mistrzostwach Polski w kategorii wiekowej juniorów młodszych i juniorów, które odbędą się
w dniach 9-11 lutego w Arena
Toruń zaprezentuje się czwórka
zawodników UKS Błyskawicy
Domaniewice: w skoku wzwyż
do lat 18 Weronika Kaźmierczak, w pchnięciu kulą 4 kg do
lat 20 Angelika Woźniak, w skoku wzwyż do lat 18 Jakub Pająk
oraz w biegu na 60 m do lat 18
Tomasz Wieteska.
"Nie będę składał jakichkolwiek deklaracji odnośnie miejsc
jakie mogą zająć wymienieni zawodnicy. W tej chwili na pewno
cieszy fakt, że po raz pierwszy
w Halowych Mistrzostwach Polski mamy swoich przedstawicieli w trzech różnych blokach tj.
w skokach, rzutach i biegach. Jak
się ten występ zakończy przekonamy się już niedługo." – powiedział
na zakończenie trener w klubie
UKS Błyskawica Domaniewice
Mieczysław Szymajda.
wp

Tenisiści stołowi z Koźla w tym
sezonie spisują się bardzo dobrze
i aktualnie zajmują wysokie 5.
miejsce w tabeli nawet z niewielką 3-punktową stratą do prowadzącego lidera Jupsport II. LUKS
przegrał do tej pory tylko 2 spotkania i 3 zremisował, notując jeden z lepszych bilansów z czołowymi drużynami. Wpływ na to
mieli z pewnością Maciej Kilanowski i Tomasz Wieteska, dwaj
najlepsi gracze Koźla i jedni z najlepszych w całej II lidze. Kilanowski ze świetnym bilansem 30 zwycięstw i 6 porażek jest nawet trzeci
w rankingu indywidualnym, z kolei Wieteska z wynikiem 20 wygranych w 30 pojedynkach plasuje
się równie wysoko, bo na 5. miejscu. Lideruje w tym zestawieniu
Leszek Kalina z GOK Lutomiersk
(34-5).
Problemem Koźla wydaje się
być jednak obsada trzeciej pozycji w składzie. Trójka pozostałych
zawodników LUKS-u, którzy grali
jeszcze w tym sezonie nie była tak
regularna jak wspomniana dwójki.

REDAKCJA W GŁoWNIE:
ul. łowicka 40, tel./fax 42 710-82-55
Redaktor naczelny: wojciech waligórski
Dyrektor zarządzający: ewa Mrzygłód-waligórska
Dziennikarze: lilianna Jóźwiak-Staszewska,
Jakub lenart, elżbieta woldan-Romanowicz,
wojciech Pożarlik (sport)
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych tekstów, zmiany ich tytułów, dodawania śródtytułów. Nie odsyłamy niezamówionych tekstów.

lukS kOźle

W sobotę, 3 lutego podczas Halowego Mityngu Lekkoatletycznego w Aleksandrowie Łódzkim
w konkurencji skoku wzwyż kobiet rywalizowała Weronika Kaźmierczak. Pochodząca z Głowna
zawodniczka spisała się bardzo
dobrze i wyrównała rekord życiowy z otwartego stadionu, skacząc
na wysokość 170 cm, co dało jej w
końcowej klasyfikacji wysokie 4.
miejsce. Lepsze okazały się jedynie trzy utytułowane zawodniczki ze starszych kategorii wiekowych. Pierwsza była Aleksandra
Nowakowska z RKS Łódź – 183
cm, druga Paulina Wal z klubu
AZS KU Politechniki Opolskiej

z wynikiem 181 cm, a 3. miejsce
zajęła Julia Dutkiewicz z KS LA
Stal Ostrów Wielkopolski, która
uzyskała taką samą wysokość, jak
Weronika – 170 cm, ale wyprzedziła głowniankę mniejszą liczbą
zrzutek.

wOJcIecH wIeTeSkA

Zawodnicy UKS
Błyskawicy Domaniewice
rywalizowali po
raz ostatni przed
najważniejszą imprezą
okresu zimowego
– Halowymi
Mistrzostwami Polski.

tenisiści stołowi z Koźla liczą, że uda im się powalczyć o podium w II łlTSAiw.

Ani Maciej Skowroński, ani Dominik Pietrasiak, czy nawet Adrian Podolski nie potrafili uzyskać
dodatniego bilansu indywidualnych pojedynków. To sprawiło, że
LUKS Koźle jest piąty, a nie prowadzi w rozgrywkach.
Maciej Markiewicz będzie
z pewnością szukał sposobu, by
skład Koźla grał jak najrówniej
i mocno przez całą drugą rundę
rozgrywek. Ta rusza już w przyszłym tygodniu, kiedy to w piątek,
16 lutego o godz. 18:30 LUKS podejmie u siebie sąsiada w ligowej
tabeli Zapał. Jest więc szansa, by
mocno wejść w decydującą część
sezonu.
wp

Skład tekstu własny.
ogłoszenia ramkowe i reklamy
przyjmujemy telefonicznie, faxem:
42 710-82-55 w Głownie;
46 837-37-51, 46 830-34-08 w łowiczu,
e-mailem: reklama@lowiczanin.info lub osobiście
w biurze ogłoszeń w Głownie: ul. łowicka 40
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30
lub w łowiczu: 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.

 Ranking

indywidualny:

1. leszek kalina GOk lutomiersk

34-5

2. zbigniew Marciniak

Aristo

32-7

3. maciej Kilanowski

Koźle

30-6

TBS

30-9

Koźle

29-10

umed II

28-8

4. Adam Gralewski
5. tomasz Wieteska
6. Rafał Romaniuk
7. Adam Juszko
8. Marek wołoszyn
9. Paweł Maniak
10. Bartłomiej zawada

nia – Sobmar kudrowice, Vabank
– Jupsport II.
 tabela

II Ligi po rundzie jesiennej:

1. Jupsport II

13

35

2. uMed II łódź

13

34

93-37
91-39

3. GOk lutomiersk

13

33

96-34

zapał

27-12

4. zapał

13

32

84-46

umed II

26-6

5. LuKS Koźle

13 32

84-46

GOk

25-4

6. TBS Piekarnia

13

30

83-47

uMed II

24-6

7. Aristo Jeans

13

30

82-48

8. woodstyl

13

24

61-69

9. korad

13

23

54-76

10. Vabank

13 21

11. zarten

13 19

47-83

12. Toma

13 19

36-94

13. kamikaze

13 15

26-104

14. Sobmar kudrowice

13 14

27-103

Następna, 14. kolejka odbędzie się w dniach 12-16 lutego:
Aristo Jeans – woodstyl, GOk
lutomiersk – uMed II łódź, kamikaze – zarten, korad – Toma,
lukS koźle – zapał, TBS Piekar-



49-81

ogłoszenia drobne przyjmowane są osobiście
w biurze ogłoszeń, punktach wymienionych
na stronie 28, a także przez stronę internetową: www.
lowiczanin.info
Druk: SeReGNI PRINTING GROuP Sp. z o.o.
03-796 warszawa, ul. Rzymska 18a.
Nakład kontrolowany wieści z Głowna i Strykowa
2.240 egz.
Nakład kontrolowany wraz z wydaniem głównym
(Nowy łowiczanin): 10.020 egz.
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nie do zatrzymania

Dmosin zachwycił
i jest blisko awansu
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PIątEK, 9 LutEGo:
 godz. 9:00-15:00, Hala MOSiR
przy ul. wschodniej 2 w zgierzu,
Feryjny turniej Halowej Piłki
Nożnej Rocznika 2003 mKP
Boruta zgierz.

uczestnicy I Halowych mistrzostw Gminy Głowno cenili sobie organizację imprezy i liczą na powtórkę w przyszłym roku.

Piłka nożna | Turniej

Sokół Popów gminnym mistrzem
W I Halowych
Mistrzostwach Gminy
Głowno najlepszą
drużyną okazał się
zespół Sokoła Popów.
Podopieczni trenera
Tomasza Drużki nie
przegrali żadnego
spotkania i zgarnęli
główne trofeum
– Puchar Wójta Marka
Jóźwiaka.

z

NIEDzIELA, 11 LutEGo:
godz. 10:00-13:00, Hala MOSiR
przy ul. wschodniej 2 w zgierzu,
turniej Futsalu,
 godz. 12:30, hala OSiR w łowiczu, 10. kolejka rozgrywek o
mistrzostwo zina III Łowickiej
Ligi Futsalu: Błękitni II Dmosin –
kS żychlin.


WtoREK, 13 LutEGo:
godz. 10:00, Hala MOSiR przy ul.
wschodniej 2 w zgierzu, Igrzyska
Dzieci r. 2005 i młodsi – piłka
siatkowa dziewcząt i chłopców,
półfinał wojewódzki.

www.GMINA-GlOwNO.Pl/MARek JóźwIAk



Wójt Gminy Głowno marek Jóźwiak wręczał zwycięzcom medale i puchary.

konana w Turnieju i o zaledwie
punkt wyprzedziła Wolę Lubiankowską I i o dwa drugą drużynę
Woli.
Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone pucharami oraz medalami. Królem strzelców Turnieju został Mateusz Małek z Woli
Lubiankowskiej II, który zdobył
9 bramek. Wójt Gminy Głowno
Marek Jóźwiak był usatysfakcjonowany poziomem rywalizacji
i liczy, że na jeszcze lepszą atmosferę w kolejnym II Halowym
Turnieju Piłki Nożnej o Mistrzostwo Gminy Głowno w przyszłym
roku.
wp
Sokół Popów I: Damian Szadkowski – 2 bramki, Tomasz Drużka, Tomasz Ptasiński – 7, Patryk
Szadkowski – 3 oraz Sebastian
Owczarczyk – 2.

dzyn: Damian Soczyński, Adrian
Soczyński, Radosław zamrzycki
– 1, Michał Suchenek – 3, Marcin
Fraszczyk – 3 oraz Bartłomiej Pawłowski – 4.



Sokół Popów II: łukasz Janowski – 5, kamil leśniak, Robert kucharski – 3, Szymon Stopczyński
– 1, wiktor Potakowski – 5 oraz
Przemysław Ptasiński.



Wyniki:
Sokół Popów I – wola lubiankowska II 4:2, Sokół Popów II – wola
lubiankowska I 4:3, Sokół Popów
I – Piaski Rudnickie/Domaradzyn
2:2, Sokół Popów II – wola lubiankowska II 4:6, wola lubiankowska
I – Piaski Rudnickie/Domaradzyn
4:2, Sokół Popów I – Sokół Popów
II 7:2, wola lubiankowska I – wola
lubiankowska II 7:4, Sokół Popów
II – Piaski Rudnickie/Domaradzyn
4:6, Sokół Popów I – wola lubiankowska I 1:1, Piaski Rudnickie/
Domaradzyn – wola lubiankowska II 1:4.



www.GMINA-GlOwNO.Pl/MARek JóźwIAk

Turniej odbył się w niedzielę,
4 lutego w hali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubiankowie.
Do rozgrywek przystąpiło pięć
drużyn: po dwa zespoły Sokoła Popów i Woli Lubiankowskiej
oraz wspólny team Piaski Rudnickie/Domaradzyn. Rozgrywki odbyły się dzięki uprzejmości Pani
Agnieszki Czubiak – gospodyni
zawodów i Dyrektor ZSP Lubianków, Tomasza Szcześniaka – byłego piłkarza, a obecnie trenera Stali Głowno i nauczyciela w szkole
w Lubiankowie, który sędziował
wszystkie mecze, a także Amelii
Czubiak, zajmującej się sekretariatem imprezy. Turniej zgromadził spore grono kibiców, w tym
radnego Jerzego Cybulskiego, dyrektora ZSP w Popowie Głowieńskim Krzysztofa Fortunę oraz
byłego piłkarza Sławomira Pietrasiaka.
Same rozgrywki dostarczyły
publiczności emocji od początku
do końca. Już pojedynek otwarcia pokazał, że walka o czołowe
miejsca toczyć się będzie pomiędzy drużynami Sokoła Popów
i Woli Lubiankowskiej. Po rozegraniu niemal wszystkich spotkań
dopiero ostatni mecz pomiędzy
pierwszą drużyną Popowa i Woli
decydował o ostatecznej klasyfikacji. Po emocjonującym pojedynku padł remis, który okazał się
zwycięski dla popowian. Pierwsza
drużyna Sokoła pozostała niepo-

SoBotA, 10 LutEGo:
godz. 9:00-16:00, Hala MOSiR
przy ul. wschodniej 2 w zgierzu,
Feryjny turniej Halowej Piłki
Nożnej Rocznika 2009 mKP
Boruta zgierz,
 godz. 14:00, hala w zduńskiej
woli, 16. kolejka rozgrywek III
Ligi Siatkówki: MkS zduńska
wola – kS Stal Głowno,
 godz. n/u, miejsce n/u, mecz
sparingowy w ramach zimowego okresu przygotowawczego
do rundy wiosennej Łódzkiej
Klasy okręgowej: Stal Głowno –
RTS widzew II łódź,
 godz. n/u, miejsce n/u, mecz
sparingowy w ramach zimowego okresu przygotowawczego
do rundy wiosennej IV ligi: Pogoń zduńska wola – zjednoczeni
Stryków.


Mateusz małek został królem strzelców z 9 bramkami na koncie.
 Wola Lubiankowska I: łukasz
Bednarek – 2, Albert krawczyk –
1, Mateusz Jankowski, Radosław
Góra – 2, Bartłomiej Sibielak – 4,
kuba Siatkowski – 6, Paweł kuciński oraz Jakub Siatkowski.

 Wola Lubiankowska II: Robert
Małek -2, Adam Małek-1, kamil
Małek – 2, Mateusz Małek – 9,
Miłosz Sibielak, Dawid Rubaszewski – 1.
 Piaski
Rudnickie/Domara-

 Klasyfikacja

końcowa:

1. Sokół Popów I

4

8

14-6

2. wola lubiankowska I

4

7

15-11

3. wola lubiankowska II

16-16

4

6

4. Piaski Rud./Domaradzyn 4

4

9-16

5. Sokół Popów II

3

14-22

4

śRoDA, 14 LutEGo:
 godz. 10:00, sala i hala MOSiR
przy ul. wschodniej 2 w zgierzu, Licealiada – koszykówka
chłopców, mistrzostwa powiatu.
 19.00 – Stadion w łowiczu, ul.
Jana Pawła II 3; Sparingowy
mecz piłki nożnej: KS Pelikan II
Łowicz – mKS Górnik Łęczyca
(V liga).
CzWARtEK, 15 LutEGo:
 godz. 10:00, sala i hala MOSiR
przy ul. wschodniej 2 w zgierzu, Licealiada – koszykówka
dziewcząt, mistrzostwa powiatu.
PIątEK, 16 LutEGo:
 godz. 18:30, sala Szkoły Podstawowej w koźlu, 14. kolejka
rozgrywek o mistrzostwo II
Łódzkiej Ligi tenisa Stołowego
Amatorów i Weteranów: lukS
koźle – zapał.

