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Zmarły Prymas Polski
bywał u nas w gościnie

Woda i ścieki w Głownie
na pewno podrożeją
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Głowno | Zwolnieni pracownicy szpitala ujawniają niepokojące fakty

Szpital ma być miejscem
bezpiecznym. Czy jest?
Już wkrótce, po raz kolejny w historii szpitala w Głownie, ważyć się będą jego losy. Władze miejskie
przygotowują się do wystawienia na sprzedaż szpitalnych obiektów dzierżawionych obecnie przez Wyższą Szkołę
Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Czy podjęcie takiej decyzji byłoby krokiem dobrym dla pacjentów, czy
złym? Ani burmistrz ani radni nie mogą od tych pytań uciec. A wątpliwości przybywa.

ela.woldan@lowiczanin.info

Uczelnia, która od 2009 r. szpital prowadzi, od grudnia 2011 r.
nie płaci miastu czynszu dzierżawnego, a sprawa jest w sądzie,
o czym pisaliśmy w Wieściach
przed tygodniem. Ponieważ pomysł sprzedaży majątku miejskiego, w którym prowadzony
jest szpital, zdaje się być coraz
bliższym realizacji, a jednym
z potencjalnych kupców jest
obecny dzierżawca, do naszej redakcji już pod koniec 2012 roku
zaczęły docierać sygnały od
osób, które są przekonane, że by-

Wola Zbrożkowa

Kłopotliwe
sąsiedztwo
dyskoteki

Właściciel sklepu spożywczego w Woli Zbrożkowej Dariusz Szydlik po tym jak w
nocy z 25 na 26 stycznia wybito w jego sklepie trzy szyby,
mówi jasno: nie będzie zgody
na gangsterkę!
Do zdarzenia doszło w czasie, kiedy w sąsiadującej ze
sklepem strażnicy trwała dyskoteka, organizowana przez osoby
z Głowna, wynajmujące salę od
miejscowej straży. 
str. 2
REKLAMA

tycznej, że powinna uczyć studentów, a nie brać się za prowadzenie szpitala. W ich opinii tak
złego gospodarza ta placówka
służby zdrowia jeszcze nie miała.
Najważniejsze ich zastrzeżenia
dotyczą chaotycznie prowadzonej polityki kadrowej, która z ich
punktu widzenia, a więc z punk-

W ich opinii tak
złego gospodarza
ta placówka służby
zdrowia jeszcze
nie miała.

tu widzenia doświadczonych
pracowników szpitala – może
prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa pacjentów.
Dr Nalewajko:
dyscyplinarka za opór
Trzeba uczciwie przyznać –
mówią zwolnieni lekarze i pielęgniarki – że nie zawsze było
źle. Dwa pierwsze lata pod rządami WSInf, kiedy rektorem
uczelni był emerytowany prof.
zw. dr hab. Edward Kącki (dziś
rektor honorowy) upłynęły w atmosferze względnego spokoju,
bez spektakularnych inwestycji,
ale i bez dramatycznych kroków
w kierunku zredukowania kosztów funkcjonowania oddziałów
szpitalnych. 
str. 6

Głowno | Wniosek o odwołanie skarbnika miasta

Ukrywała zaległości podatkowe wielu osób
Burmistrz Grzegorz Janeczek złożył wniosek o odwołanie ze stanowiska skarbnik
miasta Jolanty Lizakowskiej. Powodem takiej decyzji są nieprawidłowości
w egzekwowaniu zaległości podatkowych od pracowników podległego jej Referatu
Finansowo-Budżetowego. Decyzję podejmą radni, jednak burmistrz już zapowiedział,
że nie wyobraża sobie dalszej współpracy z dotychczasową skarbnik i w przypadku
braku zgody na odwołanie, będzie składał taki wniosek do skutku.
O sprawie burmistrz Grzegorz
Janeczek rozmawiał z radnymi na
posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu 28 stycznia. Podkreślał kilkakrotnie, że ze względu na
obowiązującą go tajemnicę służbową wynikającą z tego, że pełni
on funkcję organu podatkowego,

nie może mówić o szczegółach
sprawy wiele więcej, niż jest to zawarte w uzasadnieniu do uchwały
ws. odwołania Jolanty Lizakowskiej z funkcji skarbnika miasta.
W tym uzasadnieniu czytamy,
że w dniu 14 stycznia burmistrz
otrzymał drogą służbową infor-

mację, iż kilkoro pracowników
Referatu
Finansowo-Budżetowego, podatników miasta, posiada od kilku lat wstecz zaległości
z tytułu podatku od nieruchomości oraz że nigdy wobec nich nie
stosowano normalnych procedur
egzekucyjnych. str. 10

Elżbieta Woldan-Romanowicz

Elżbieta woldan
-romanowicz

łoby to dla miasta jedno z najgorszych możliwych rozwiązań.
– My, jako społeczeństwo tego
miasta, bardzo byśmy nie chcieli, żeby szkoła ten szpital kupiła.
– mówią nam jego byli pracownicy, którzy mają za sobą kilkadziesiąt lat pracy w głowieńskiej
służbie zdrowia. Dziś zwolnieni z pracy lekarze i pielęgniarki
są zdeterminowani, by pokazać
miastu, jakim gospodarzem faktycznie okazała się szkoła, obiecująca u zarania swej medycznej
działalności w Głownie wspaniały rozwój szpitala. Ci, którzy we
wrześniu 2009 r. przyjęli dzierżawcę z otwartymi rękami – jak
wybawcę od wiecznych problemów publicznej służby zdrowia,
dzisiaj mówią o szkole informa-

Krystyna Słomska. Honorowy Obywatel Gminy Głowno.

Popów Głowieński |Nadanie tytułu

Krystyna Słomska
Honorową Obywatelką
Gminy Głowno
W piątek 25 stycznia
podczas gminnej,
uroczystości w Zespole
Szkół w Popowie
Głowieńskim, nadano tytuł
Honorowego Obywatela
Gminy Głowno zasłużonej
nauczycielce języka
rosyjskiego, Krystynie
Słomskiej.
Uczniowie tej cieszącej się
wielkim autorytetem nauczycielki od lat odnoszą sukcesy
w przedmiotowych konkursach
zarówno szczebla powiatowego,
jak i wojewódzkiego. Podnoszą
tym samym rangę swoich szkół
i całej gminy Głowno, z którą
laureatka zaszczytnego tytułu
silnie się identyfikuje. Obecnie

pani Krystyna uczy rosyjskiego w Zespole Szkół w Popowie
Głowieńskim i Zespole Szkół
w Lubiankowie, a przez szereg
lat – od 1993 r. – była związana
najpierw ze Szkołą Podstawową,
a następnie z Zespołem Szkół
Publicznych w Mąkolicach.
Z wnioskiem o nadanie Krystynie Słomskiej honorowego
obywatelstwa wystąpił do Rady
Gminy Głowno wójt Marek Jóźwiak, a rada jednogłośnie tę propozycję poparła. Podczas gminnej uroczystości wójt tak mówił
o talencie nauczycielki do odkrywania lingwistycznych uzdolnień
wśród swoich uczniów: – Wystarczy, że ktoś się odezwie na
lekcji pierwszy raz, a pani Krystyna już potrafi zauważyć „ty
masz akcent słowiański, ty będziesz mistrzem!”. 
str. 8
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NASI DZIENNIKARZE DO WASZEJ DYSPOZYCJI
OD 8.30 DO 15.30

Telefon redakcyjny 42 710 82 55
e-mail: jakub.lenart@lowiczanin.info
Jakub Lenart

Stryków | Radni wnioskują

Stryków

O zainstalowanie tablicy
świetlnej z informacją
o prędkości, z jaką poruszają
się pojazdy, oraz pulsującego
napisu „Zwolnij” wnioskował
na ubiegłotygodniowej sesji
Rady Miejskiej Strykowa,
21 stycznia, radny Bogdan
Walczak.
Radny nie po raz pierwszy
wysuwa postulaty dotyczące ul.
Targowej czy jej skrzyżowania
z ul. Wczasową, a związane
z tym, że – jak mówi – kierowcy zjeżdżający tu z trasy krajowej
w kierunku Brzezin nie zwracają uwagi na to, że jest to teren zabudowany, że powinni zwolnić.
Tymczasem to tutaj skoncentrowane jest wiele placówek użyteczności publicznej, domy, bloki
i targowisko.
Jako przykład Bogdan Walczak podał zdarzenie z soboty
19 stycznia, o którym pisaliśmy
tydzień temu. Podczas wypadku
z udziałem samochodów marki
Volvo i Fiat betonowe ogrodzenie targowiska nie wytrzymało
siły uderzenia samochodu, który
na nie wpadł. Niemałą, bo dwu-

Do kolizji z udziałem karetki
doszło 26 stycznia, około godziny 12.15, w Strykowie. Kierujący
Fordem Mondeo 36-latek z Woli
Błędowej, jadący ul. Warszawską w kierunku centrum Strykowa, nie zachował ostrożności
podczas wykonywania manewru
skrętu w lewo w ul. Brzezińską.
W tym samym momencie w prawidłowy sposób wyprzedzała go
karetka marki Mercedes, prowadzona przez 26-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju, jadąca
na sygnale na wprost. Doszło do
kolizji. Na szczęście nikomu nic
się nie stało. Sprawca został ukarany mandatem. 
kl

Zderzył się
z karetką

Lilianna Józwiak-Staszewska

Zwolnij na Targowej

Wyrwa w ogrodzeniu targowiska to, zdaniem radnego Bogdana
Walczaka, najlepszy dowód, z jaka prędkością jeździ się po ul. Targowej .

przęsłową wyrwę w betonowym
ogrodzeniu będzie musiał uzupełnić zarządca obiektu, czyli
ZGKiM, który całkiem niedawno
uruchomił na targowisku miejskim monitoring, by ustrzec je
przed aktami wandalizmu. Tego,
że ktoś zburzy ogrodzenie, nikt tu
jednak nie przewidywał. Obietnicy konkretnych działań w kierunku dodatkowego oznakowania
ulicy radny Walczak od burmi-

strza Andrzeja Jankowskiego nie
usłyszał. Jest to droga powiatowa, więc wnioski jej dotyczące
muszą trafić do starostwa. Wiadomo natomiast, że w tym roku
z udziałem dotacji z tzw. schetynówki planowana jest realizowana wspólnie przez powiat i gminę
modernizacja drogi Stryków –
Sierżnia, co daje nadzieję na polepszenie bezpieczeństwa w tym
rejonie miasta. 
ljs

Stryków

Pasażerki trafiły
do szpitala
Dwie osoby zostały odwiezione do szpitala w wyniku wypadku, do jakiego doszło 29 stycznia,
około godziny 14.25, w Strykowie na drodze nr 708. Jadący
Mercedesem Sprinterem 50-letni
mężczyzna nie zachował ostrożności, nie dostosował prędkości
do warunków panujących na drodze i wjechał w tył poprzedzającego go Seata Ibizy, którego prowadziła 23-letnia kobieta, akurat
hamująca swoim pojazdem. W
wyniku zderzenia do szpitala trafiły dwie pasażerki obu pojazdów: 37- i 42-latka, które uskarżały się na bóle głowy.
kl

Rzut okiem | Z łopatą na dach

Elżbieta Woldan-Romanowicz

2

Dariusz Szydlik przed swoim sklepem. Chce spokojnie prowadzić
interes w Woli Zbrożkowej, a po otwarciu dyskoteki w sąsiedztwie ma
problemy. W nocy z 25 na 26 stycznia wybito mu trzy szyby w oknach.

Wola Zbrożkowa

Kłopotliwe
sąsiedztwo dyskoteki
dokończenie ze str. 1

Dariusz Szydlik nie ukrywa, że
tydzień przed zdarzeniem ze strony najemcy sali był naciskany, by
w piątki zamykał sklep wcześniej
po to, by imprezowicze nie zaopatrywali się u niego w alkohol, tylko kupowali go na dyskotece. Na
osobliwą „propozycję” nie przystał i sklep ma otwarty tak jak
wcześniej, czyli od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.
Tydzień po tamtej rozmowie,
26 stycznia o godzinie 00.25, kamery monitoringu zarejestrowały
atak na sklep. Materiały dowo-

dowe zostały przekazane policji, dochodzenie jest w toku. Na
ten moment, z uwagi na dobro
postępowania, komendant głowieńskiego komisariatu Cezary
Szczerbiak odmawia komentarza
w tej sprawie.
Właściciel sklepu atak z minionego piątku uważa za następstwo
sytuacji sprzed tygodnia. Podkreśla, że nie da się zastraszyć,
zwłaszcza że jego klientami są
przede wszystkim lokalni mieszkańcy, a nie goście, którzy przyjeżdżają na dyskotekę. Do tematu
wrócimy za tydzień. 
ewr

KRONIKA POLICYJNA | 23.01.–29.01.2013

Elżbieta Woldan-Romanowicz

Głowno i okolice:

W czwartek 24 stycznia strażacy JR-G PSP w Strykowie usuwali sople zwisające nad chodnikiem z dachu
budynku przy ul. Łowickiej 40 w Głownie, w którym mieści się m.in. siedziba redakcji Wieści. Akcja rozpoczęła się
ok. godz. 9.20. Nagle zobaczyliśmy przez okno strażaka wyposażonego w łopatę i wjeżdżającego na wysokość
dachu w koszu podnośnika. Część chodnika, na którą strącane były sople, została odgrodzona taśmami. Akcja
potrwała do 10.30. W ostatnich dniach strażacy usuwali zwisające sople wielokrotnie, nie tylko w Głownie, ale
także w Strykowie i Niesułkowie. ewr

Głowno | Oszustki atakują

Okradły staruszkę
Kolejny raz w Głownie dały
o sobie znać oszustki. Tym
razem 25 stycznia, ok. 14.00,
weszły do mieszkania 75-letniej
kobiety na osiedlu Sikorskiego,
pod pozorem wypełniania
jakichś ankiet i możliwości
tańszego zakupu leków.

Podczas rozmowy do mieszkania prawdopodobnie weszła
trzecia nieustalona kobieta, któ-

ra z portfela i szuflady skradła
łącznie 2.780 zł.
Na razie nie wiadomo, czy
oszustki to te same kobiety, które kilka miesięcy temu podawały się na osiedlu Sikorskiego za
inkasentki zakładu wodociągów,
wykorzystały nieuwagę starszej
kobiety i skradły jej z mieszkania 7.000 zł. Działania wyjaśniające prowadzi Komisariat Policji
w Głownie. 
kl

Głowno

Skradli węgiel
i narzędzia
24 stycznia doszło do włamania w jednym z domów przy
ul. Głównej w Głownie. Pod
nieobecność mieszkańców, po
uprzednim przepiłowaniu zamka drzwi wejściowych, nieznani
sprawcy włamali się do środka,
skąd ukradli m.in. węgiel, narzędzia oraz urządzenia podręczne o wartości 630 zł. Sprawców
poszukuje Komisariat Policji
w Głownie. 
kl

29

stycznia, o godz. 9.10,
w Głownie przy ul. Zgierskiej kierujący Nissanem Almerą 54-latek wykonując manewr cofania z terenu targowiska uderzył tyłem w czekający na
możliwość dalszej jazdy pojazd typu
koparko-ładowarka,
prowadzony
przez mieszkańca Michałowa. Nikomu nic się nie stało, a sprawca został
ukarany mandatem.
samego dnia, o godz.
Tego

11.45, w Głownie na skrzyżowaniu ul.
Sosnowej z ul. Rynkowskiego i Wojska Polskiego doszło od kolizji. Jadąca Mazdą 323 39-letnia łowiczanka,
wykonując manewr skrętu w lewo
w Sosnową, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącej na wprost ul.
Rynkowskiego Toyocie Avensis prowadzonej przez 74-letniego łodzianina. W wyniku kolizji nikt nie ucierpiał,
a sprawczyni otrzymała mandat.

Stryków i okolice
24
 stycznia, około godz. 6.10,
na drodze nr 708 w Niesułkowie
jadący Skodą Fabią 43-latek ze
Zgierza na łuku drogi, najprawdopodobniej przez niedostosowanie prędkości, dachował swoim pojazdem.
Nic poważnego mu się nie stało,
a za stworzenie zagrożenia został
ukarany mandatem.
24
 stycznia, o godz. 15.10,
w Dobrej kierujący VW Passatem
29-latek z Tomaszowa Mazowieckiego, cofając z drogi podporządkowanej na drogę krajową nr 14, nie
ustąpił pierwszeństwa prawidłowo

jadącemu BMW, za którego kierownicą siedział 48-letni łodzianin. Doszło do kolizji, ale nikomu nic się nie
stało. Sprawca otrzymał mandat.
24
 stycznia, o godz. 16.40,
w Strykowie wyjeżdżający na ul. Skodą Fabią 20-letni mieszkaniec miasta
nie udzielił pierwszeństwa jadącemu
prawidłowo ul. Batorego Peugeotowi prowadzonym przez 34-letniego
łodzianina, czym doprowadził do
zderzenia. Nikomu nic się nie stało.
Sprawca został ukarany mandatem.
24
 stycznia, ok. 17.40, w miejscowości Wrzask, policjanci zatrzymali 24-letniego mieszkańca powiatu
zgierskiego, który prowadził swoje
Audi, mając we krwi 0,66 mg/l alkoholu, czyli ok. 1,32 promila.
24
 stycznia, o 18.10, w Strykowie
zatrzymano 55-letniego mieszkańca
powiatu zgierskiego, który poruszał
się rowerem po drodze publicznej,
mając w organizmie 1,27 mg/l alkoholu, czyli około 2,54 promila.
25

stycznia, o godz. 7.00,
w Sadówce, na drodze technicznej wzdłuż autostrady A1, nieznani
sprawcy zdemontowali i skradli panele bariery drogowej na szkodę
Obwodu Utrzymania Autostrady
w Bielicach. Straty wyceniono 780 zł.
Tego

samego dnia, około
godz. 17.38, na drodze krajowej nr
14 w Dobrej kierujący BMW 65-latek
z Klęku poruszający się z kierunku
Michałówka nie udzielił pierwszeństwa przejazdu jadącemu dk nr 14
od Strykowa DAF-owi, prowadzonemu przez 52-letniego mieszkańca

Łężan. Doszło do kolizji. W jej wyniku
BMW uderzyło też w jadącą z przeciwnego kierunku Hondę. Kierowała
nią 34-latka z Dobrej. Sprawca otrzymał mandat.
26
 stycznia, o godz. 12.00,
w Dobrej, na skrzyżowaniu ul. Wodnej i drogi nr 71 prowadzony przez
40-letnią łodziankę Seat Cordoba,
wyjeżdżając na „71”, nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej nią Toyocie Corolli, którą
kierował 37-latek ze Swędowa. W wyniku kolizji nikt nie ucierpiał.
26

stycznia, o godz. 9.00,
w Strykowie nieznani sprawcy ukradli dwie tablice rejestracyjne z zaparkowanego przed domem Renault.
Cztery

godziny później inny
mieszkaniec Strykowa zgłosił zarysowanie przez nieznanych sprawców lakieru jego Fiata Punto. Straty
wycenił na 1.500 zł.
26
 stycznia, o 16.35, w Anielinie Swędowskim na drodze nr 708
kierujący Volvo z naczepą 44-letni
mieszkaniec Inowrocławia nie zachował bezpiecznej odległości, w wyniku
czego uderzył w Renault prowadzone
przez 32-letnią warszawiankę. Sprawca został ukarany mandatem.

Dmosin i okolice
24
 stycznia, o godz. 16.00,
w Dmosinie kierujący Oplem Vectrą
mieszkaniec powiatu zgierskiego nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu Fordowi Transitowi, za którego kierownicą siedział brzezinianin. Sprawca
kolizji został ukarany mandatem.
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Aktualności
Dzieci uczczą
Dzień Babci
i Dziadka

Bratoszewice | ZS nr 1 już po zabawie

Studniówka w wytwornej sali Izabell

4 lutego dzieci uczęszczające
do świetlicy i biblioteki w Dmosinie zaproszą na godz. 15.30 swe
babcie i dziadków. Głównym
punktem będzie program artystyczny wystawiony przez dzieci z kółka teatralnego „Teatrałki”.
Przewidziane jest też wręczanie
upominków. Na uroczystość zaproszeni są także kombatanci
oraz członkowie Koła Emerytów
Słoneczne Dęby. 
kl

127 osób bawiło się 26 stycznia na studniówce
Zespołu Szkół nr 1 w Bratoszewicach.
cił pamięcią 37 lat wstecz, kiedy
w tej samej szkole wraz z małżonką bawili się na swoim balu
studniówkowym i podkreślił, że
m.in. właśnie przez to, iż jest absolwentem tej szkoły, podjął decyzję o przejęciu jej prowadzenia
przez gminę Stryków od września 2013 roku.
Maturzyści rozpoczęli bal od
poloneza do muzyki filmowej,
a przed północą dali popis swych
umiejętności
kabaretowych
w programie artystycznym, który w tej szkole jest już tradycją.
Odliczanie do matury rozpoczęte. Dyrektor Magdalena Mackiewicz życzyła młodzieży pomyślności na egzaminie i udanego
startu w dorosłe życie. – Pamiętajcie to, co staraliśmy się wam
wpoić przez wszystkie te lata
nauki: najważniejsze to wierzyć
w siebie – powiedziała dyrektor.

W niedzielę
koncert i wystawa

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Szkoła już od kilku lat nie organizuje studniówek w sali gimnastycznej. Tym razem uczniowie na miejsce zabawy wybrali
salę bankietową Izabell, funkcjonującą od niedawna w Bratoszewicach przy ul. Wolskiej.
Oryginalne było nie tylko miejsce odbywania się balu, ale
również polonez tańczony do
muzyki z filmu „Ogniem i mieczem”.
Zanim jednak tradycji stało się
zadość, młodzież podziękowała kwiatami nauczycielom oraz
w sposób szczególny burmistrzowi Strykowa Andrzejowi Jankowskiemu, któremu placówka
zawdzięcza to, że nadal będzie
istnieć. Burmistrza wraz z małżonką w sposób szczególny przywitała również dyrektor szkoły Magdalena Mackiewicz. On
sam w krótkim wystąpieniu wró-

Po polonezie uczniowie ZS nr 1 w Bratoszewicach wznieśli toast lampką szampana.

Ciekawie zapowiada się
najbliższa niedziela w MOK
w Głownie. Tego dnia o godz.
17.00 w ośrodku odbędzie się
koncert ostatkowy i otwarcie nowej wystawy z cyklu „Hurtownia
sztuki”. Na koncercie usłyszymy
dwójkę solistów, znanego m.in.
ze współpracy z Teatrem Muzycznym w Łodzi tenora Łukasza Załęskiego oraz sopranistkę
Aleksandrę Wiwałę. Na pianinie
akompaniować będzie im Julia
Laskowska.
str. 35

Popów Głowieński | Szkoła ma salę – nikt nie krył radości

Niebieski królewski. Te dziewczęta w swoich
studniówkowych kreacjach postawiły na błękit.

Elżbieta Woldan-Romaniowicz

Początek studniówki. Te uczennice LO wybrały różne
odcienie bieli, również bardzo modnej w tym sezonie.

ZSL-G Głowno | Studniówka 2013

Bal był u Telimeny
W eleganckiej sali balowej
Telimena w Dąbkowicach Dolnych w nocy z 26 na 27 stycznia bawili się na studniówce tegoroczni maturzyści z Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół Licealno-Gimnazjalnych
w Głownie.
Wyjątkowy wieczór tradycyjnie rozpoczęto od uroczystego
powitania i poloneza. Efektow-

ny taniec młodzieży podziwiali
ich nauczyciele i tłumnie zgromadzeni rodzice. Na studniówce ZSL-G bawiły się 132 osoby:
uczniowie trzech klas trzecich
wraz z osobami towarzyszącymi
oraz dyrekcja szkoły i nauczyciele. Wiele dziewcząt miało na
sobie kreacje w kolorach białym
i ecru z czarnymi dodatkami,
choć były też sukienki niebie-

skie, czerwone i klasyczne małe
czarne.
Przyszłe maturzystki założyły też czerwone podwiązki, bo
to podobno, oprócz rzecz jasna
rzetelnej wiedzy, zapewnić ma
zdany egzamin. Zabawa trwała
do rana.
Więcej zdjęć na www.lowiczanin.info w zakładce Edukacja. 
ewr

Gwiazdy Teatru Wielkiego
w Łodzi uświetniły swoim
występem jubileusz
95-lecia szkoły w Popowie
Głowieńskim, połączony
z oficjalnym otwarciem
nowej sali gimnastycznej.
Szkolny jubileusz, któremu
przyświecało hasło „Marzenia
się spełniają”, hucznie świętowano w piątek 25 stycznia. Nową,
przestronną salę gimnastyczną wypełnili tłumnie goście,
a wśród nich: przedstawiciele
władz samorządowych wszystkich szczebli, poseł PiS Marek
Matuszewski, oświatowcy, harcerze, rodzice uczniów i sami
uczniowie oraz ogólnie – społeczność gminy Głowno i przyjaciele szkoły. Wszystkich witał ze sceny gospodarz imprezy
– dyrektor placówki Krzysztof
Fortuna.
Na końcu szczególnie uroczyście powitał wójta gminy Marka Jóźwiaka, bez starań którego,
jak zaznaczył, nie byłoby nowej sali ani nawet Zespołu Szkół
w Popowie Głowieńskim, utworzonego, podobnie jak ZS
w Lubiankowie, z jego inicjatywy. Wójt, emerytowany oświa-

Elżbieta Woldan-Romanowicz

Czerwona podwiązka – to podobno gwarancja
zdanej matury.

Elżbieta Woldan-Romaniowicz

Po polonezie. Na początku balu pary częstowano
lampką szampana.

Elżbieta Woldan-Romaniowicz

Elżbieta Woldan-Romaniowicz

Szkoła – równolatka Niepodległej

Przecięcie wstęgi podczas oficjalnego otwarcia nowej sali. Tnie wójt
Marek Jóźwiak.

towiec, swoje zaangażowanie
w sprawy gminnych szkół podsumował słowami: „Nauczycielem się jest całe życie, a wójtem
się bywa”.
Po powitaniu gości, w asyście pocztu sztandarowego szkoły, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi na otwarcie nowej
sali. Dokonali tego wójt, przedstawicielka kuratorium Bogumiła Kunikowska, Ryszard Kaliński z Urzędu Marszałkowskiego,
a finalne cięcie wykonał dyrektor szkoły. Salę poświęcił ks. Ar-

kadiusz Grodzicki, proboszcz
parafii w Starym Waliszewie.
Sam akt poświęcenia poprzedził
cykl krótkich modlitw, m.in. za
sportowców i za kibiców. Następnie oddano głos gościom.
Ci gratulowali pięknej sali gimnastycznej przede wszystkim
uczniom, którzy będą z niej codziennie korzystać. Posypały się
komplementy pod adresem gospodarzy gminy i szkoły. Wielu gości przywiozło ze sobą
sprzęt sportowy jako prezent dla
uczniów. 
str. 35

Głowno | USC czeka na jubilatów

Kto może dostać medal od prezydenta
Do 28 lutego pary z Głowna,
obchodzące w tym roku jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego, a pragnące
uczcić go otrzymaniem prezydenckiego Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, proszone są o zgłoszenie tego faktu

do Urzędu Stanu Cywilnego.
Jeżeli ślub zawarty był w innym USC, do zgłoszenia należy
dołączyć odpis skrócony aktu
małżeństwa.
Kierownik USC w Głownie przypomina, iż w roku
2013 przypada 50. rocznica ślu-

bu osób, które zawarły związek
małżeński w 1963 r. Urząd Stanu
Cywilnego w Głownie, mieszczący się przy ulicy Dworskiej
4, jest otwarty dla interesantów od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00 (nr tel.
42/719-11-29). 
ewr
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Rodzice muszą wiedzieć,
z kim się spotykacie

Aktualności

– mówiła do młodych sędzia Wesołowska. str. 9

Stryków | Z obrad Rady Miejskiej: rolnicy wtłoczeni w róg targowiska

By wiosną wszyscy się pomieścili

Sytuację rozwiązałoby
urządzenie jeszcze
jednej bramy
wjazdowej na rynek
od strony ul. Targowej
w miejscu, gdzie stoją
teraz rolnicy.

Na sesji Rady Miejskiej
Strykowa, 21 stycznia,
radny Teodor
Kołodziejczyk zwrócił
uwagę na brak
uporządkowania handlu
na targowicy miejskiej.
Radny wziął w obronę
rolników handlujących
zbożem.

Wykorzystajmy na to właśnie
okres zimy, zróbmy to raz na zawsze – apelował do burmistrza.
Burmistrz Andrzej Jankowski zapowiedział, że przedsta-

Władysław Jakubowski

Danuta Mirowska

urodzenia mieszka na osiedlu
Batorego. Ma męża oraz dwóch
dorosłych synów: Arkadiusza
i Tomasza. Posiada wykształcenie średnie. Z zawodu jest
ekspedientem pocztowym. Od
32 lat pracuje w jednym z łódzkich urzędów pocztowych.
Jest to jej drugi start w wyborach do Rady Miejskiej Strykowa, ponieważ o mandat radnej
ubiegała się już w listopadzie
2010 roku. – Kandydowałam
i teraz również kandyduję, bo
nie mogę przejść obojętnie obok
ludzkich kłopotów. Wydaje mi
się, że potrafię działać skutecznie. Przekonania takiego nabrałam jeszcze bardziej, kiedy
2 lata temu na moją interwencję
w urzędzie w imieniu lokatorów
bloku, którym podczas burzy
konary wybiły okno, zrobiono
wreszcie porządek z drzewami
zagrażającymi bezpieczeństwu
– mówi Danuta Mirowska.

Kandydatka na radną jako
priorytetową sprawę traktuje
stworzenie odpowiednich warunków spędzania czasu wolnego młodym ludziom mieszkającym na osiedlu Batorego i ma tu
na myśli nie tylko młodzież, ale
również matki z małymi dziećmi. Jej zdaniem budynek stacji
PKP po remoncie powinien być
przynajmniej w części wykorzystany na cel związany z rozwijaniem zainteresowań młodzieży,
a teren obok stacji – na plac zabaw dla dzieci.
Danuta Mirowska chciałaby, aby osiedle Batorego było
ładne i kolorowe, tak jak bloki
w centrum miasta, bo obecnie
kojarzy się tylko z szarzyzną.
Jako mieszkankę tej okolicy razi
ją widok opustoszałego i niezagospodarowanego placu między blokami oraz dwóch innych,
z ruinami domów przy ul. Kolejowej. 
str. 34

Tadeusz Wojcieszek z Ossego w ubiegły czwartek przyjechał na rynek z pszenżytem. Rolnik jest stałym bywalcem strykowskiego targowiska i mówi,
że teraz jak teraz, ale wiosną rolnicy nie będą się mieli gdzie pomieścić.

wiązałoby urządzenie jeszcze
jednej bramy wjazdowej na
rynek od strony ul. Targowej
w miejscu, gdzie stoją teraz rolnicy.

Do dyskusji na ten temat włączył się również radny, przewodniczący komisji rolnictwa Czesław Polit, który potwierdził, że
w miejscu, gdzie miało być zbo-

że, odbywa się handel innymi
artykułami, co prawda na podstawie rezerwacji, ale to spycha
rolników w ciasny róg placu. –
Uporządkujmy w końcu rynek.

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

– Rolnicy zostali zepchnięci
w sam róg, chociaż prawa strona rynku od drugiej bramy miała być przecież rolniczą – mówił. – Dzieje się tak dlatego, że
pojawiający się wcześniej przed
nimi na rynku handlujący paszami czy narzędziami zajmują
to miejsce, tłumacząc rolnikom,
że mają rezerwację – opisywał
sytuację radny, zwracając się
zarówno do burmistrza Andrzeja Jankowskiego, jak i do zarządcy targowiska, dyrektora
ZGKiM Włodzimierza Długołęckiego.
Ustalonego porządku, czyli
handlu w wyznaczonych sektorach, nikt, zdaniem Kołodziejczyka, nie kontroluje, na czym
tracą właśnie rolnicy. Chodzi
o to, że do miejsca, w którym
teraz co prawda, ze względu
na zimę i małą ilość handlujących, jest luźno, wiosną kupującym trudno będzie dojechać,
by załadować zakupiony towar.
Zdaniem radnego sytuację roz-

wi swoje propozycje na najbliższym, lutowym posiedzeniu
komisji rolnictwa, aby wspólnie wypracować rozwiązanie
problemu. Radny Teodor Kołodziejczyk członkiem tejże
komisji nie jest, ale zapowiada
swój udział w jej obradach, tym
bardziej że – jak mówi – będąc na targowisku, nieraz spotkał się z pytaniami ze strony
rolników, ale i krytyką. Krytyka ta dotyczyła uchwały przegłosowanej w ubiegłym roku
przez radnych, a dotyczącej wyznaczenia miejsc targowych,
w wyniku której rolnicy handlujący zbożem przed targowiskiem, ale i inne osoby sprzedające poza jego granicami, robić
już tego nie mogą.
– Tylko dodatkowy plac do
handlu rozwiązałby chyba tę sytuację. Handlujemy teraz na tym
małym kawałku, a cała reszta targowiska to są miejsca wykupione
na stałe, rezerwacje. Jestem tu co
czwartek i o ile teraz jest tu mało
handlujących rolników, o tyle
wiosną będzie poważny problem
– powiedział nam jeden z zainteresowanych rolników, sprzedający pszenżyto Tadeusz Wojcieszek z Ossego.
ljs

Stryków | Przed wyborami uzupełniającymi

Mandat jeden, kandydatów czworo
Już w najbliższą
niedzielę, 3 lutego,
odbędą się wybory
uzupełniające do Rady
Miejskiej Strykowa.
Głosować będą mieszkańcy osiedla Batorego, których
do końca października ubiegłego roku w radzie reprezentował
Józef Migdałek. Śmierć radnego spowodowała konieczność
rozpisania kolejnych wyborów.
Głosowanie odbywać się będzie
w Domu Kultury od godziny
8 do 22. Kandydują cztery osoby.
Poniżej przedstawiamy ich sylwetki i pomysły na działalność
w radzie.
REKLAMA

Władysław Jakubowski:
emerytura to dobry
czas na bycie radnym
Władysław Jakubowski ma
62 lata. Jest rodowitym strykowianinem, tu mieszka i pracuje. Ma żonę Irenę i dwie dorosłe córki, Agnieszkę i Beatę,
które mieszkają w Poznaniu
i Łodzi.
Jest absolwentem zgierskiego
Technikum Gospodarki Wodnej.
Od 25 lat pracuje w strykowskim
ZGKiM, obecnie na stanowisku
starszego mistrza. Pytany o to,
dlaczego zdecydował się startować w wyborach, odpowiada, że
to społecznikowska pasja każe
mu u progu przejścia na emeryturę jeszcze aktywniej włączyć

się w sprawy dotyczące lokalnej
społeczności. Podkreśla, że jest
świadomy tego, iż do końca kadencji jeszcze tylko 2 lata, a budżet gminy na 2013 rok został
już przyjęty, mimo to uważa, że
niektóre pomysły można zrealizować szybko i tanio. Bezpłatne
porady prawne, aktywizacja seniorów, gminny system powiadamiania SMS o wydarzeniach
kulturalnych i sportowych, komunikatach urzędowych, opracowanie koncepcji cyklicznej,
budującej pozytywne skojarzenia z miastem imprezy, niekoniecznie wiążącej się z tematyką autostrad i magazynów, czy
stworzenie systemu wspierania
uzdolnionej młodzieży to przed-

sięwzięcia, do których realizacji, zdaniem Władysława Jakubowskiego, można przystąpić od
razu. W skali gminy chciałby się
on również zająć rozwiązaniem
problemu braku dostępności aptek w godzinach wieczornych
i nocnych.
Władysław Jakubowski jest
też członkiem-założycielem Stowarzyszenia Niecodzienni, które powstało 2 lata temu i działa
na rzecz pomocy dzieciom, a ma
swoją siedzibę w Łodzi.
Danuta Mirowska:
dajmy szansę młodym
ludziom
Danuta Mirowska ma 50 lat.
Jest rodowitą strykowianką, od
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Będzie drożej
za wodę i ścieki
Od kilku do kilkunastu procent więcej zapłacimy
w tym roku za wodę i ścieki. Miejski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji przedstawił propozycje
stawek, które mają obowiązywać od 1 marca do
28 lutego przyszłego roku.
W górę pójść mają wszystkie
stawki. Za 1 m3 wody dostarczonej do odbiorców z tzw. grupy 1,
czyli m.in.: gospodarstw domowych, jednostek oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej,
instytucji kultury, ośrodków
sportowych, rolników indywidualnych, rodzinnych ogródków
działkowych czy schronisk dla
zwierząt stawka wzrośnie o około 5,68% (16 groszy) z 2,73 zł na
2,89 zł.
Dla pozostałych użytkowników, czyli tzw. grupy 2, stawka
pójdzie w górę o około 5,29% (15
groszy) z 2,80 do 2,95 zł.
Drożej zapłacimy też za odbiór 1 m3 ścieków. Dla grupy 1
stawka wzrośnie o około 12,32%

(66 groszy) z 5,55 zł do 6,21 zł.
Odbiorcy z grupy 2 będą płacić o
około 12,27% więcej (68 groszy)
z 5,58 do 6,26.
Do wszystkich powyższych
kwot należy jeszcze dodać 8%
podatku VAT, więc realnie stawki będą jeszcze wyższe.
Prezes MZWiK Jerzy Olejniczak tłumaczył nam, że podwyżki biorą się z potrzeby zbilansowania finansów zakładu. Wiąże
się to m.in. z kosztem amortyzacji sprzętu, wodociągów, opłatami za energię elektryczną itp.
Stawkom za wodę i ścieki
będą przyglądać się jeszcze miejscy radni. Muszą oni przyjąć
też uchwałę, która je zatwierdzi.
Trzeba tu jednak dodać, że nawet

jeśli Radzie Miejskiej nowe stawki nie przypadną do gustu, to niewiele może ona zrobić. Zgodnie
z prawem nawet bez akceptacji
radnych stawki i tak wejdą w życie. Podobnie stało się w zeszłym
roku, kiedy to radni na styczniowej sesji uchwały zatwierdzającej nie przyjęli, gdyż nie podobały im się ówczesne podwyżki.
Rada mogłaby zakwestionować wysokość stawek, gdyby
projekt taryfy był jej zdaniem niezgodny z przepisami.
Sesja z 31 stycznia zakończyła się już po zamknięciu tego numeru Wieści. 
kl

Feliksa Tokarska została
wybrana nową przewodniczącą zarządu osiedla Batorego
w Strykowie. Zebranie wyborcze odbyło się 18 stycznia, brały
w nim udział 33 osoby. Wybory
przed upływem kadencji przeprowadzone zostały ze względu
na śmierć radnego, ale i dotychczasowego przewodniczącego
Józefa Migdałka.
Feliksa Tokarska jest emerytką, mieszkanką bloków, do
tej pory nie działała społecznie
i jak mówi, wysunięcie jej kandydatury, a później wybór na
przewodniczącą, były dla niej
miłym zaskoczeniem. Nowa
przewodnicząca miała 3 kontrkandydatów: Beatę Stawianą,
Andrzeja Bileckiego oraz Stanisława Polita. 11 osób głosowało za Feliksą Tokarską, 9 za
Stanisławem Politem, 7 za Andrzejem Bileckim i 4 za Beatą
Stawianą. Na zebraniu obsadzono też wakujące stanowisko
w zarządzie osiedla. Objął je
Andrzej Bilecki (14 głosów). ljs

Kolejny raz, choć mniej złośliwie niż zwykle, zadziałali głowieńscy
chuligani. Tym razem ich ofiarą padł znak przy ul. Kopernika informujący
o przejściu dla pieszych. Sił chuliganom wystarczyło, na szczęście, tylko
na przekrzywienie znaku, a nie na jego całkowite wyrwanie. kl

Ponad 700 tysięcy na inwestycje
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Głownie
planuje wydać w tym roku na inwestycje ponad
700 tys. zł ze środków własnych. Wśród nich znajduje się
m.in. opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni ścieków oraz zakup nowego sprzętu.

Lilianna Jóźwiak-Staszewska
REKLAMA

RZUT OKIEM | CHYLI SIĘ KU UPADKOWI

Głowno | Plany MZWiK

Rzut Okiem | Przedszkole Samorządowe

Pracowicie zaczął się ubiegły czwartek dla Kazimierza Gołygowskiego z obsługi Przedszkola
Samorządowego w Strykowie. Firma, która na zlecenie placówki dzień wcześniej odśnieżała jej płaski dach,
zrzuciła pokaźną pryzmę śniegu na teren między wejściem do przedszkola a parkingiem wzdłuż ul. Jana Pawła
II. Panu Kazimierzowi nie pozostało nic innego, jak przerzucić ten śnieg w inne miejsce. ljs
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Stryków

Wybrano nową
przewodniczącą
osiedla Batorego

Zgodnie z prawem
nawet bez akceptacji
radnych stawki
i tak wejdą w życie.

31 stycznia 2013

Jakub Lenart

Głowno | MZWiK proponuje, radni nie są w stanie się sprzeciwić
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W przedstawionym władzom
miasta planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na 2013 rok MZWiK przewiduje nakłady inwestycyjne w wysokości 701.705 zł. Najwięcej,
bo 130.000 zł ma kosztować zakup koparko-ładowarki. Kwotę
110.000 zł przewiduje się zainwestować w kupno nowego samochodu dostawczego.
Dużą kwotę, bo aż 101.000 zł
zakład planuje wydać na opracowanie koncepcji, a następnie
projektu modernizacji (przebudowy i rozbudowy) głowieńskiej
oczyszczalni ścieków wraz z uregulowaniem układu kolektorów
doprowadzających do niej ścieki sanitarne. Cała inwestycja,
zapewne wielomilionowa, mia-

łaby przede wszystkim zwiększyć niezawodność oczyszczalni
w tak zwanych warunkach ekstremalnych, czyli po roztopach,
ulewnych deszczach itp. Całość
prac prowadzona będzie etapami i być może rozpocznie się
w 2014 roku.
W tym roku zakład zamierza wydać też sporo pieniędzy
na projekty i budowę sieci wodociągowych na terenie miasta.
85.000 zł przewidziano na projekt i budowę nowego wodociągu, który umożliwiłby dodatkowe, awaryjne zasilanie w wodę
dzielnic Zakopane i Zabrzeźnia.
Na 66.015 zł wyceniono projekt i budowę kanału sanitarnego
w ul. Zapolskiej wraz z włączeniem do istniejącego kanału w ul.
Ordona.

Na podobne cele, tylko że
przy ul. Nałkowskiej, na odcinku od działki nr 322/1 do działki
316/23 wraz z włączeniem do kanału w tej ulicy, przeznaczone będzie 53.790 zł.
Po 24.450 zł przeznaczono na
wykonanie takich samych prac
w działce 163/30 od ul. Wigury
i na odcinku od ul. Wigury do ul.
Spornej (ulica bez nazwy).
Po 13.000 zł kosztować mają
zaś wykonanie projektu i budowa
sieci wodociągowej na obu wspomnianych odcinkach.
MZWiK planuje też wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Moczydła i Południowej
(10.000 zł) oraz budowę kanalizacji deszczowej od ul. Zgierskiej
(5.000 zł).
Zaplanowane są także działania przy studni nr 1: jej chemiczne czyszczenie (12.000 zł)
i wymiana azbestowego odcinka rurociągu biegnącego od niej
(50.000 zł). Za 4.000 zł przewidziane jest też ogrodzenie nowo
wybudowanej studni. 
kl
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Punkt zapalny
Głowno | Zwolnieni pracownicy szpitala ujawniają niepokojące fakty

Szpital ma być miejscem
bezpiecznym. Czy jest?
Sytuacja zaczęła zmieniać się
od początku 2012 roku, po tym
jak rektorem został prof. dr hab.
Andrzej Nowakowski. W marcu
przyszła pierwsza fala zwolnień
pracowników, a o niepokojach
z tym związanych wśród załogi
była mowa m.in. na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 5 kwietnia, której burzliwy przebieg
relacjonowaliśmy na naszych łamach. Wówczas w imieniu pracowników szpitala głos zabrał
przewodniczący Rady Pracowniczej dr Marek Nalewajko, który dziś już w Głownie nie pracuje i dochodzi swoich praw
w sądzie pracy po dyscyplinarnym zwolnieniu go pod koniec
grudnia 2012. To on zwrócił naszą uwagę na niepokojące zmiany w całym szpitalu, a zwłaszcza na oddziale ginekologii
i położnictwa, gdzie pracował.
Dość wspomnieć, że na oddziale tym, gdzie wcześniej
średnio miesięcznie odbierano
po 30-35 porodów, teraz rodzi
się niespełna 20 dzieci, bo pacjentki odchodzą za swoimi lekarzami. Dr Marek Nalewajko
jest przekonany, że jego dyscyplinarne zwolnienie to „zemsta”
władz uczelni za jego aktywność na forum szpitalnej Rady
Pracowniczej, której przewodniczył, domagając się respektowania prawa pracy i której bronił
po rozwiązaniu jej przez senat
uczelni wiosną ubiegłego roku.
Inaczej niż dyscyplinarnie –
jak sam mówi – był nie do ruszenia, ponieważ jest w wieku
przedemerytalnym i podlega
ochronie. Jako szef Rady Pracowniczej protestował przeciw zwolnieniom pracowników,
podnosząc w pismach słanych
do władz NZOZ Centrum Medycznego WSInf wątek osłabienia opieki nad chorymi poprzez
m.in. pozostawienie jednej pie-

Kiedy na noc na
internie na 40 i więcej
pacjentów zostawała
tylko jedna dyżurująca
pielęgniarka
(a wcześniej były
po dwie), Anna
Pakulska w trosce
o bezpieczeństwo
hospitalizowanych
osób interweniowała
w tej sprawie
w dyrekcji szpitala.

lęgniarki dyżurującej na dwóch
piętrach oraz wysyłania do pomocy na internę pielęgniarki
z bloku operacyjnego.
Formalnie uzasadnieniem dla
jego dyscyplinarki była skarga
pacjentki dotycząca sytuacji na
sali porodowej pod koniec sierpnia 2012 r. Jak twierdzi doktor,
skarga wpłynęła do szefostwa
szpitala na początku września,
a on wypowiedzenie otrzymał
19 grudnia. Tymczasem zgodnie
z Kodeksem pracy pracodawca
miał miesiąc na jej rozpatrzenie, powinien też wysłuchać stanowiska lekarza oraz świadków
spornej sytuacji, a tego zaniechano. To właśnie na niedopełnieniu tych procedur i niedotrzymaniu terminów opiera swój pozew
przeciw Centrum Medycznemu WSInf. Oprócz tej skargi,
do dyscyplinarnego zwolnienia
dr. Nalewajki przyczyniła się
też nagana za wyjście wcześniej
z pracy, co – jak utrzymuje –
miało miejsce przy zabezpieczonym oddziale i za wiedzą ordynatora. W tej sprawie też złożył
pozew przeciw pracodawcy.
– Dostałem naganę za jednorazowe wcześniejsze wyjście
z pracy w sytuacji, gdy miałem
wypracowanych ponad 7 tysięcy (sic!) nadgodzin. A tak naprawdę chodziło o to, żeby coś
na mnie znaleźć. Bo oni boją się
ludzi, którzy się odzywają, a ja
zawsze mówiłem, co o tym myślę. Przed sądem będę domagał
się przywrócenia do pracy, chcę
pokazać, że tak nie można ludzi traktować. Dyscyplinarnie to
mnie zwalniano, ale jeszcze za
komuny, kiedy było wiadomo,
że takie zwolnienia są polityczne. Dziś po takim zwolnieniu to
każdy myśli, że taki lekarz to nie
wiadomo co zrobił, pijany był
na dyżurze albo jeszcze coś gorszego. Ja jestem zainteresowany
powrotem do szpitala w Głownie, gdzie przepracowałem 7 lat.
Ale bardzo bym nie chciał, żeby
wyższa szkoła wygrała przetarg na kupno szpitala. Jeśli tak
się stanie, to będzie koniec normalnego szpitala dla mieszkańców Głowna – prorokuje dr Nalewajko – Nie wiadomo, co oni
tam zrobią, pewnie pójdą w komercję, a temu miastu potrzeba
dobrze funkcjonujących, podstawowych oddziałów: interny, chirurgii, ginekologii i położnictwa,
bloku operacyjnego.
Straszny rok 2012
W sumie okazało się, że
w 2012 roku wypowiedzenia dostało 33 pracowników Centrum
Medycznego WSInf w Głownie
(a więc szpitala i przychodni).
W tej grupie było 17 pielęgniarek i położnych, kilku lekarzy i
kilkanaście osób personelu pomocniczego i administracji.

Elżbieta Woldan-Romanowicz

dokończenie ze str. 1

Bardzo bym nie chciał,
żeby wyższa szkoła
wygrała przetarg
na kupno szpitala.
Jeśli tak się stanie,
to będzie koniec
normalnego szpitala
dla mieszkańców
Głowna.

Oddział chirurgiczny. Od niedawna trafiają też na niego pacjenci interny, dla których tam brakło miejsca.
Dla odmiany na oddziale ginekologiczno-położniczym pacjentek jest niewiele z powodu zawirowań kadrowych.

Czterech lekarzy kontraktowych
zinternyniezaakceptowałozmian
w umowach i też już w szpitalu nie pracuje, niektórzy odeszli
sami. U niektórych zwolnionych
osób okres wypowiedzenia jeszcze trwa. Osobliwe, że większość zwolnień była motywowana względami ekonomicznymi,
leżącymi po stronie pracodawcy, podczas gdy we wrześniu
na różnych portalach internetowych ukazało się zamieszczone przez Centrum Medyczne
WSInf ogłoszenie o naborze
30 pielęgniarek „w związku
z dynamicznym rozwojem”.
Jednak kiedy do pracodawcy zwracały się panie wcześniej ze szpitala zwolnione, usłyszały, że dla nich pracy nie ma.
W miejsce zwolnionych pielęgniarek pełnoetatowych zatrudniono 11 osób na umowach
o dzieło bądź zlecenie.
Wśród zwolnionych są pielęgniarki i pracownicy personelu pomocniczego, którzy
w głowieńskim szpitalu przepracowali po 30 i więcej lat.
Zwłaszcza dla pań 50+, które miały nadzieję, że uda im się
w tym zakładzie dopracować
do emerytury, wypowiedzenie
było ciosem, po którym się nie
otrząsnęły. Od miesięcy siedzą
w domu, nie wiedząc, co ze sobą
zrobić.
Anna Pakulska:
wyproszona w czasie
trwania dyżuru
Obecnie w okresie wypowiedzenia umowy o pracę jest
Anna Pakulska, zwolniona ze
szpitala 14 listopada 2012 r.

Przepracowała w nim 30 lat,
w tym ostatnie 14 na stanowisku
przełożonej pielęgniarek. Odpowiednie wykształcenie pozwoliło jej też pełnić funkcję pielęgniarki
epidemiologicznej.
Kiedy odebrała z rąk pani kanclerz wypowiedzenie, postanowiła, że do końca będzie broniła interesów koleżanek i dbała
o właściwe zabezpieczenie oddziałów, na co już wcześniej niejednokrotnie zwracała uwagę
szefostwu szpitala. Kiedy na noc
na internie na 40 i więcej pacjentów zostawała tylko jedna dyżurująca pielęgniarka (a wcześniej
były po dwie), Anna Pakulska
REKLAMA

w trosce o bezpieczeństwo hospitalizowanych osób interweniowała w tej sprawie w dyrekcji szpitala. Słała pisma, mówiła
rektorowi, że rodziny pacjentów
skarżą się, że ci nie są właściwie
pielęgnowani i... 26 listopada
została zwolniona ze świadczenia pracy. Wyproszona jeszcze
przed końcem dyżuru, opuszczała szpital ze łzami w oczach.
Fakt jej zwolnienia poprzedziła jedna z ostatnich jej interwencji u szefostwa – w sprawie
organizacji pracy na oddziale
interny po zwolnieniu oddziałowej Iwony Zielińskiej. W listopadzie pani Iwona wypowiedze-

nie umowy o pracę otrzymała
również z przyczyn ekonomicznych, choć najpierw zwolniono
ją z pełnionej od 2009 r. funkcji
oddziałowej. W sumie przepracowała ona w głowieńskim szpitalu 30 lat. Tego samego dnia,
kiedy ją zwolniono, rektor na zebraniu pracowników przedstawił
nową „zarządzająca obszarem”
– pielęgniarkę z zewnątrz, która
przejęła obowiązki oddziałowej.
Ta zmiana wprowadziła chaos
w organizację pracy na internie,
pielęgniarkom nie miał kto zatwierdzać zleceń, zamawiać leków z apteki i sprzętów z magazynu, dlatego przełożona Anna
Pakulska w ostatnich dniach
swojej pracy w szpitalu napisała pismo w tej sprawie do dyrektora. Pozostało bez odpowiedzi.
Dziś Anna Pakulska przyznaje, że choć od początku nie akceptowała żadnych zwolnień, to
była w stanie zrozumieć pewne posunięcia kadrowe, które
na szkole wymusiła ekonomia
i fakt, że szpital się nie bilansował, NFZ jest skąpym płatnikiem, a procedury medyczne są
źle wycenione. – Ale kiedy zaczęło dochodzić do paradoksów
w postaci zwolnienia, a następnie przywracania do pracy niektórych zwolnionych pracowników, to taka polityka kadrowa
straciła w naszych oczach pozory jakiejkolwiek racjonalności
i konsekwencji – mówi.
Po licznych zwolnieniach
w szeregach szpitalnych pielęgniarek Anna Pakulska, jako
ich przełożona, czuła się w obowiązku zasięgnąć opinii prawnej
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek
i Położnych na ten temat. Okaza-
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Iwona Zielińska:
za krytykę algorytmu
– Zanim przyszła wyższa
szkoła, to był bardzo fajny, kameralny szpital z rodzinną atmosferą, potem tutaj więzi międzyludzkie zostały zniszczone
przez pracodawcę – mówi Iwona Zielińska. Obydwie zwolnione panie nie chciały zaakceptować kontrowersyjnych posunięć
kadrowych związanych z wprowadzeniem przez rektora i dyrektora podziału szpitala na tzw.
obszary, w których liczba pracowników miała być ustalana na
podstawie autorskiego algorytmu profesora, a nie – jak uważają – realnych potrzeb.

– Zarówno Iwona Zielińska,
jak i Anna Pakulska otwarcie
mówiły, dlaczego im się takie
rozwiązanie nie podoba. Zgodnie z algorytmem mogłoby się
zdarzyć, że na dwóch dużych
oddziałach – internie i chirurgii
(na dwóch piętrach) nocny dyżur pełniłaby tylko jedna pielęgniarka. Nasze rozmówczynie są przekonane, że ich jawna
krytyka i aktywne zabieganie
o właściwą opiekę nad pacjentami miały wpływ na to, że straciły pracę. Pani Iwona nie ma
wątpliwości, że to stres ostatniego roku w pracy wywołał u niej
problemy z tarczycą i nadciśnieniem.
Obydwie nie wróżą dobrze
ani pozostałym w szpitalu koleżankom, ani pacjentom, jeżeli właścicielem szpitala nadal
pozostanie uczelnia. Chciałyby,
żeby miejski przetarg na sprzedaż szpitala wygrał ktoś inny.
– Być może, gdyby nas inny
podmiot zaprosił do rozmów, to
z przyjemnością wróciłybyśmy
do pracy do szpitala, który znamy – mówią zgodnie, bo szansy
na współpracę z Wyższą Szkołą
Informatyki nie widzą.
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przedni rektor miał trochę więcej świadomości, że rządzenie
wyższą szkołą, a rządzenie szpitalem to są dwie różne rzeczy
i naprawdę trzeba mieć dobrą
głowę do tego, bo nie wszystko da się włożyć w tabelki matematyczne, żeby wszystko się
równało – bo po jednej stronie są
pieniądze, a po drugiej jest życie
i zdrowie człowieka.

Zwolniona
za firmę męża
Jak wspomnieliśmy, na niepokojące praktyki w zakresie polityki kadrowej władz uczelni
w szpitalu od początku zwracała uwagę działająca w nim Rada
Pracownicza. Dwie z trzech
osób zasiadających w niej do
niedawna, dziś już w szpitalu nie pracują. Do końca marca
2012 radzie szefowała Katarzyna
Wesołowska, potem, kiedy nowym przewodniczącym został
dr Marek Nalewajko, pełniła ona
funkcję wiceprzewodniczącej.
Pod koniec czerwca otrzymała
wypowiedzenie umowy o pracę
i propozycję podpisania kontrak-

Szpital w Głownie, widok od ul. Wyspiańskiego.
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Wśród zwolnionych są
pielęgniarki
i pracownicy personelu
pomocniczego, którzy
w głowieńskim szpitalu
przepracowali
po 30 i więcej lat.

Elżbieta Woldan-Romanowicz

Jak można zostawić
na oddziale
samotnie dyżurującą
pielęgniarkę
i dopuścić, by izby
przyjęć pilnowała
jedynie pani z firmy
sprzątającej?
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rys. Jacek Rutkowski

ło się, że wypowiedzenia przygotowano zgodnie z literą prawa
i nie było się czego chwycić, by
uratować choć część etatów. Jej
samej na tydzień przed zwolnieniem rektor mówił o awansie na
stanowisko pielęgniarki naczelnej, zawiadującej pracą pielęgniarek nie tylko w szpitalu, ale
i w prowadzonych przez Centrum Medyczne dwóch przychodniach – POZ i poradni specjalistycznej. Do awansu nie
doszło i dalej wykonywała swoje
wcześniejsze obowiązki, co nie
potrwało już długo.



tu, jednak po kilku dniach wypowiedzenie cofnięto, a niespełna
miesiąc później wręczono jej kolejne – już bez propozycji przejścia na kontrakt.
Katarzyna Wesołowska przepracowała w głowieńskim szpitalu 23 lata. – To była moja
pierwsza i jedyna praca, jaką
miałam. – mówi – Mój mąż prowadzi przychodnię, ale dla mnie
to szpital zawsze był miejscem,
w którym realizowałam się zawodowo. Wszystko mi tam odpowiadało, teraz podjęłam pracę
w przychodni i cieszę się, że w
ogóle ją mam, bo gros pań pozwalnianych ze szpitala nie znalazło innego zatrudnienia. My
nie jesteśmy pokoleniem, które
pracę zmienia co 2-3 lata, bo tak
jest fajnie, bo tak się robi teraz.
Katarzyna Wesołowska przez
ostatnie 10 lat pracowała w szpitalnej izbie przyjęć na stanowisku pielęgniarki koordynującej.
Do jej zadań, oprócz zwykłych
pielęgniarskich
obowiązków,
należało m.in. układanie co miesiąc planów pracy na izbie, rozliczanie premii, pisanie aptek
(zamawianie laków i materiałów
opatrunkowych).
Obydwa wypowiedzenia, które otrzymała latem 2012 r., od-

noszą się do względów ekonomicznych, leżących po stronie
pracodawcy, natomiast sama
zwolniona jest przekonana, że
prawdziwym powodem wypowiedzenia była jej aktywna
działalność w Radzie Pracowniczej. Już po pierwszych zwolnieniach pracowników ze szpitala,
w marcu 2012 r. Rada Pracownicza zaczęła słać pisma do władz
uczelni, że nie zgadza się z tą
polityką, domagała się rozmów
i informowania jej o planowanych zwolnieniach i przesunięciach kadrowych. W połowie
kwietnia senat uczelni podjął decyzję o rozwiązaniu Rady Pracowniczej w Centrum Medycznym, ale pismo zawiadamiające
o tym fakcie rada otrzymała dopiero w połowie czerwca. W odpowiedzi na nie napisała, że nie
zgadza się z takim postawieniem
sprawy, ponieważ pracodawca
nie może rozwiązać rady pracowniczej, która może być rozwiązana jedynie przez samych
pracowników.
– Szkoła nie podjęła z nami
rozmów, bo generalnie z pracownikami tam się nie rozmawia. Nie uznawaliśmy Rady
Pracowniczej za rozwiązaną,
a w myśl prawa pracy nie można

zwolnić jej członka, więc ja sprawę swojego zwolnienia oddałam
do sądu pracy. – opowiada Katarzyna Wesołowska.
Rozprawa odbyła się 8 stycznia br. Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki Aniela Bednarek poszła na ugodę. Zgodziła
się na wypłatę pani Katarzynie
zasądzonego
odszkodowania za niewłaściwe zwolnienie.
Równocześnie kanclerz miała
oświadczyć, że powodem zwolnienia pani Katarzyny nie była
jej działalność w radzie, tylko
fakt prowadzenia przez jej męża
konkurencyjnej firmy medycznej (Przychodni Fundacji „Swoboda”). Takim oświadczeniem
pani Katarzyna była bardzo zaskoczona. Nasza rozmówczyni
uważa, że postępowanie władz
Wyższej Szkoły Informatyki
wobec długoletnich pracowników szpitala musi wyjść na jaw,
gdyż chaotyczna polityka kadrowa potencjalnie może stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa
pacjentów:
– Jak można zostawić na oddziale samotnie dyżurującą pielęgniarkę i dopuścić, by izby
przyjęć pilnowała jedynie pani
z firmy sprzątającej? – pyta.
I dodaje: – Nie wiem, może po-

Uczelnia milczy
Zaniepokojeni sytuacją szpitala w Głownie, nakreśloną przez
jego byłych pracowników, z pytaniami o kwestie pracownicze
i powiązane z nimi obawy o zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej opieki hospitalizowanym
pacjentom, dwukrotnie zwracaliśmy się zarówno do kanclerz Anieli Bednarek, jak i rektora Wyższej Szkoły Informatyki
i Umiejętności prof. Nowakowskiego oraz do dyrektor Centrum Medycznego Jolanty Jędrasik. Chcielibyśmy dramatyczne
doniesienia skonfrontować bezpośrednio z gospodarzami szpitala, ale nasze pytania (wysłane
17 i 21 stycznia) do chwili zamykania aktualnego numeru „Wieści” pozostały bez odpowiedzi.
Żelazna kanclerz
sieje strach
Ci spośród dawnej załogi głowieńskiego szpitala, którzy nadal w nim pracują, boją się choćby słowem wspomnieć o swoim
pracodawcy. Wszelkie pytania
z naszej strony, nawet z gwarancją zachowania anonimowości,
napotykają na jedną, udzielaną
zwykle ukradkiem, dramatyczną
odpowiedź: ja nic nie powiem,
zależy mi na pracy, bo dokąd
stąd pójdę?
Jednak napięcie wśród pracowników jest wyczuwalne,
czekają, co powiedzą ich zwolnieni koledzy, którzy już nie muszą obawiać się „żelaznej kanclerz”. Tamci nie mają natomiast
nadziei, że pod rządami WSIiU
szpital w Głownie czeka dobra
przyszłość. 
ewr
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Aktualności
Krystyna Słomska Honorową
Obywatelką Gminy Głowno
dokończenie ze str. 1

Nadania zaszczytnego tytułu
dokonał wójt w asyście przewodniczącego Rady Gminy Głowno
Władysława Mikołajczyka, który odczytał uchwałę rady w tej
sprawie.
Nauczanie to jej misja
Laureatka zaszczytnego tytułu przyznaje, że praca z młodzieżą to jej misja, która dodaje jej
skrzydeł, wiary oraz siły do dalszych działań .

Wystarczy, że ktoś
się odezwie na lekcji
pierwszy raz, a pani
Krystyna już potrafi
zauważyć „ty masz
akcent słowiański, ty
będziesz mistrzem!”

– Jest to dla mnie bardzo
szczęśliwy dzień. Jest mi miło, że
i grona pedagogiczne, i uczniowie, i władze lokalne dostrzegły
moją pracę. Zauważam naprawdę szczery szacunek ze strony
społeczności lokalnej tej gminy
i to jest dla mnie bardzo budujące
– mówiła Krystyna Słomska już
po uroczystości – Jestem dumna, że mogę pomagać innym,
że dzięki mojej pracy osiągamy to, co osiągamy. W tym roku
w czwórce najlepszych uczniów
w wojewódzkim konkursie
przedmiotowym z języka rosyjskiego dla gimnazjalistów znalazła się moja uczennica, Patrycja
Smagała z Zespołu Szkół w Lubiankowie.
Odznaczona
nauczycielka
przyznała, że podczas rywalizacji językowej konkurencja jest
bardzo duża, ponieważ do udziału w niej na równych prawach dopuszczana jest młodzież obecnie
mieszkająca w Polsce i posiadająca polskie obywatelstwo,
a wychowana w krajach, gdzie ję-

– Umiejętnością nauczyciela jest wyszukiwanie talentów
wśród grupy uczniów. Trzeba
dostrzec nawet maleńkie umiejętności, które stopniowo się rozwija. Trzeba też indywidualizować proces nauczania, wspierać
i motywować uczniów, to bardzo
istotne. Każdy sukces, od tych
klasowych, po te odnoszone na
forum międzyszkolnym, niesamowicie motywuje uczniów do
dalszej pracy i podnosi ich samoocenę.
Krystyna Słomska, która
wychowała już kilka pokoleń
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów, często spotyka się
z absolwentami i zawsze są to
spotkania bardzo miłe. Wychowankowie nie szczędzą jej dowodów sympatii, czym sprawiają jej
prawdziwą przyjemność. Wyróżnienia, jakim jest honorowe obywatelstwo, podczas uroczystości
gratulował jej m.in. Tomasz Lenart, dawny uczeń, a dziś kierownik głowieńskiej filii Banku Spółdzielczego w Zgierzu. 
ewr

Każdy sukces, od
tych klasowych, po te
odnoszone na forum
międzyszkolnym,
niesamowicie
motywuje uczniów do
dalszej pracy i podnosi
ich samoocenę.
zykiem urzędowym jest język rosyjski. W wielu przypadkach jest
to dla nich język znany od dzieciństwa, co jeszcze podnosi rangę sukcesów tych uczniów, którzy naukę rosyjskiego rozpoczęły
dopiero w szkole. Za tymi sukcesami kryje się mrówcza praca
pedagogiczna, zaczynająca się
już w momencie zainteresowania
uczniów nauczanym przedmiotem. Jak to się robi?

Koźle | Strażnica OSP

Opłatek miesiąc po świętach
Blisko 80 osób wzięło
udział w spotkaniu noworocznym seniorów, które już kolejny rok zorganizowano w Koźlu.
23 stycznia wszyscy spotkali się
jednak nie jak co roku w szkole,
ale w strażnicy OSP.
Organizatorem była jak zwykle szkoła, Koła Gospodyń
Wiejskich, rada sołecka oraz
strażacy ochotnicy. Przy wspólnym stole zasiadły osoby starsze
i samotne z całej parafii Koźle,
a więc również z Zagłoby, Bronina, Wrzasku, Gozdowa, Sa-

Tradycją spotkań w Koźlu, choć organizowanych zawsze kilka tygodni
po świętach, jest dzielenie się opłatkiem. Na zdjęciu rozdaje go burmistrz
Andrzej Jankowski.

Głowno | Klub Małego Ekologa

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Głownie

Spotkanie z leśnikiem

Przy karmniku. Przedszkolaki z MP nr 2 dokarmiają zimą ptaki.
REKLAMA

W środę 9 stycznia,
w Dzień Ligi Ochrony,
Przyrody nauczyciele
z Miejskiego Przedszkola
nr 2 w Głownie postanowili
uświadomić dzieciom,
że należy szanować
środowisko naturalne.
Aby uatrakcyjnić sposób
przedstawienia tematu ochrony przyrody, przedszkole zorganizowało spotkanie edukacyjne pod hasłem „Ziemia
– nasza planeta – nasz dom”

dówki, Ossego, Pludwin i Ciołka. Uroczystość rozpoczęły
życzenia złożone uczestnikom
przez burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego, dyrektora
szkoły w Koźlu Jerzego Makowskiego oraz proboszcza tutejszej
parafii, ks. Dominika Kociołka.
Później wszyscy składali sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem. Spotkanie umiliły kolędy śpiewane przez uczniów ze
szkoły w Koźlu oraz Olę Nowicką i jej tatę, Marka Nowickiego. 
ljs

Wydział Promocji UM-G Stryków

Popów Głowieński |Nadanie zaszczytnego tytułu

z udziałem leśnika Tomasza Sibińskiego. Dzięki niemu przedszkolaki poznały historię Ligi
Ochrony Przyrody, jej główne
założenia i zadania. Dzieci miały też możliwość samodzielnego wykonania różnych zadań
i sprawdzenia swoich wiadomości z zakresu ochrony przyrody.
Wszystko po to, by wstąpić do
przedszkolnego Klubu Małego
Ekologa i zrobić coś pożytecznego dla naszej planety.
W przyrzeczeniu składanym
na poczet wstąpienia do klubu dzieci obiecywały m.in., że
będą dbać o rośliny i zwierzę-

ta, gasić niepotrzebnie palące
się światło, lepiej zakręcać krany i oszczędzać w ten sposób
wodę, a także zdrowo się odżywiać i nie śmiecić. Po przysiędze gość wręczył dzieciom
legitymacje LOP oraz przypomniał o potrzebie dokarmiania ptaków w czasie zimy.
W związku z tym wszystkie grupy przedszkolaków
z „Dwójki” otrzymały kubeczki z przygotowanymi ptasimi
przysmakami i wraz z nauczycielkami zaniosły pokarm do
karmnika. Wkrótce w tej ptasiej stołówce w przedszkolnym
ogrodzie zaroiło się od skrzydlatych gości.
Kluby Małego Ekologa działają także w MP nr 1 i MP nr 2
w Głownie. 
oprac. ewr
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ZSL-G Głowno | Debata o prawach dziecka

Mówili młodym, że mają głos
Debata pod prowokacyjnym
tytułem „Czy dzieci jak ryby głosu nie mają?” odbyła się w ZSL-G 22 stycznia. Obok rzecznika
i popularnej sędzi na pytania
młodzieży odpowiadali także
przewodnicząca szkolnej Rady
Rodziców Dorota Brzezińska
oraz podkomisarz z Komisariatu
Policji w Głownie Bogdan Gorący. Zadawanie pytań gościom leżało po stronie uczniów, ale odpowiedziom ekspertów z uwagą
przysłuchiwali się także dyrektorzy szkół i nauczyciele. Zanim
rozpoczęto debatę, uczniowie
ZSL-G w krótkiej prezentacji
przypomnieli postać i wybrane
myśli patrona roku 2012 – wybitnego lekarza i pedagoga Janusza Korczaka, zamordowanego
w 1942 r. przez Niemców
w Treblince wraz ze swoimi podopiecznymi z Domu Sierot.
Masz prawo wiedzieć
Już na wstępie do debaty Marek Michalak stwierdził, że zaczepne pytanie zawarte w jej
temacie dziś jest już chyba retoryczne: – Ja naprawdę niezwykle rzadko spotykam się z tym
starym powiedzeniem, że „dzieci i ryby głosu nie mają”. Już nie
jest ono w naszej rzeczywistości
takie powszechne, jak na przykład podczas mojego dzieciństwa – mówił.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Michał Wójcik zapytał gości o praktyczny
wymiar prawa dzieci do informacji. Odpowiadając, sędzia
Anna Maria Wesołowska uświadomiła uczniom, że jest to m.in.
prawo do informacji co do tego,
jakie prawa dzieciom przysługują również w obliczu wymiaru
sprawiedliwości.
– Czy wiecie, że jeżeli macie
zdolność do właściwej oceny danej sytuacji, a dziecko, już nawet
dziesięcioletnie, potrafi często
takiej oceny dokonać, to macie
prawo do wystąpienia przed sadem, macie prawo do wysłuchania was przez sąd na przykład
w sprawie rodzinnej, która was
dotyczy? Myślę, że większość
dzieci o tym nie wie – mówiła.

Anna Maria
Wesołowska
sędzia
– Jeżeli macie być
bezpieczni, to rodzice
muszą wiedzieć
z kim się spotykacie, to nie
jest wkraczanie
w waszą wolność. Nieraz
wasze wybory nie są
najrozsądniejsze, dlatego
warto pochylić się nad
Kodeksem rodzinnym
i opiekuńczym, zrozumieć,
że te uprawnienia rodziców
to jest ich obowiązek. Jak
rodzic nie sprawdza was,
nie kontroluje, to może
świadczyć o tym, że idzie
na łatwiznę. Dlatego nie
opierajcie się przeciw
takiej rzetelnej miłości
rodzicielskiej, bo nieraz
warto na nią przystać,
chociaż nie zawsze mamy
na to ochotę.
Czasami, na co później zwrócił uwagę Marek Michalak, dorośli nie wtajemniczają dzieci
w domowe problemy, chcąc je
chronić.
– To jest pseudoochrona, bo
kiedy człowiek żyje w jednym
domu, to chciałby uczestniczyć
w kształtowaniu tego domu. Ma
do tego prawo, zresztą prawodawstwo też o tym mówi, że sprawy ważne dla was, szczególnie
kiedy skończycie 13 lat, mają być
z wami omawiane.
Żeby rozwód
nie był wojną
Jedną z najtrudniejszych sytuacji, z jaką musi zmierzyć się
wiele dzieci, jest rozwód ich rodziców, zwłaszcza gdy towarzyszy mu walka o opiekę nad potomstwem. Dzieci często stają się

elementem przetargowym miedzy skłóconymi małżonkami. Na
30 tys. spraw, którymi zajmuje
się Biuro Rzecznika Praw Dziecka, aż 7 tys, dotyczy krzywdy, jakiej doznaje dziecko w sytuacji
nieumiejętnie przeprowadzanego
rozwodu. Marek Michalak podkreślał, że dorośli mają do rozwodu prawo, ale nie mają prawa
rozwodzić się ze swoimi dziećmi,
krzywdzić ich, stosować przemocy. Tłumaczył, że w takich przypadkach często chodzi o przemoc
psychiczną, szantaż emocjonalny
(„jak mnie kochasz, to...”), absurdalne i niedopuszczalne pytania
w stylu „kogo bardziej kochasz –
mamę czy tatę?”.
– To nie jest tak, że musicie
opowiadać się po jednej ze stron,
bo macie prawo kochać i mamę,
i tatę tak samo – podkreślał, zwracając się do młodych – nawet jeżeli dziś będziecie mieszkać z
jednym, to nie oznacza, że musicie zerwać stosunki z drugim.
Sędzia w mundurku
Jedna z uczennic, Kinga Barańska, pytała o to, jakie są granice ochrony i podkreślania swojej
tożsamości w realiach szkolnych
poprzez wygląd, strój i styl bycia.
Rzecznik praw dziecka odpowiedział, że z jednej strony kluczowa
jest tu decyzja rodziców, którzy
mają prawo określić to, na co pozwalają dziecku (np. malowanie
oczu, farbowanie włosów itp.).
Jeśli rodzic na to wyraża zgodę,
szkoła ma niewiele do powiedze-

Przede wszystkim:
nie milczeć, nie być
biernym obserwatorem
przemocy, by nie stać
się jej ofiarą. Trzeba
problem omówić, zgłosić
– choćby anonimowo
– nauczycielowi,
pedagogowi, a nawet na
policję.

Elżbieta Woldan-Romanowicz

Znana z programów telewizyjnych sędzia Anna Maria Wesołowska oraz rzecznik praw
dziecka Marek Michalak odpowiadali na pytania uczniów głowieńskich szkół podczas
debaty zorganizowanej w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie.

O prawach dziecka, odpowiedzialności karnej i poszanowaniu prawa
oraz zasad obowiązujących np. w szkołach mówiła w ZSL-G sędzia Anna
Maria Wesołowska. Obok – rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

nia w tej kwestii, chyba że uregulowania dotyczące wyglądu
uczniów zostały jasno określone w statucie szkolnym – wówczas na terenie szkoły należy ich
przestrzegać. Rzecznikowi w porozumieniu z kuratorami oświaty
zdarza się jednak interweniować
w sprawie zbyt daleko idących
zapisów w statutach, które muszą być łagodzone. Sędzia Anna
Maria Wesołowska zwróciła
z kolei uwagę na to, że dla własnego dobra warto jest przestrzegać zasad obowiązujących
w danym środowisku. Ona sama
jest absolwentkom prestiżowego „Kopernika”, czyli Liceum
Ogólnokształcącego nr 1 w Łodzi, gdzie przez wszystkie lata
nauki jej zmorą była konieczność
noszenia nietwarzowego mundurka. Dziś jednak sędzia bardzo
ceni sobie zasady, które wpoiła
jej tamta szkoła, również w zakresie dobrego wychowania.
Trudny temat: przemoc
rówieśnicza
Sędzia Anna Maria Wesołowska zaproponowała uczniom
z Głowna, by po debacie utworzyli w swoich szkołach kąciki prawne, w których sami będą
zabiegali o rozpropagowanie
w swojej społeczności informacji prawnej, a więc zarówno
o prawach dziecka, jak i odpowiedzialności karnej, o rozdziale między wykroczeniem a przestępstwem itp.
Dzieląc się z głowieńską młodzieżą swoimi doświadczeniami z wizyt w szkołach i pracy

zawodowej, zwracała szczególną uwagę na potrzebę reagowania na każdy przejaw przemocy
w grupach rówieśniczych i mówiła, jak postępować, by odnieść zamierzony skutek. Przede
wszystkim: nie milczeć, nie być
biernym obserwatorem przemocy, by nie stać się jej ofiarą.
Trzeba problem omówić, zgłosić
– choćby anonimowo – nauczycielowi, pedagogowi, a nawet, do

Marek Michalak
rzecznik praw dziecka
– Ważne jest, żeby
nie pozwalać na to,
by rozmowa między
rodzicem a dzieckiem
polegała na tym: „Jak
było w szkole? – Fajnie;
Co dostałeś? – Czwórkę”
i każdy udaje się do
swojego najlepszego
przyjaciela, czyli mama
przed telewizor, a dziecko
przed komputer. Żeby
mieć dobrą komunikację,
trzeba sobie wzajemnie
poświęcać czas, trzeba
sobie odbierać te
pseudoprzyjemności na
rzecz prawdziwych, które
budują więzi.
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czego zachęcał podkom. Bogdan
Gorący – na policję.
Sędzia Anna Maria Wesołowska wspomniała wizytę w Wyszkowie, gdzie podczas spotkania
z gimnazjalistami i rozmowy na
temat przemocy rówieśniczej i jej
konsekwencji doszło do wstrząsającej sytuacji. Po wstępie,
w którym sędzia opowiadała
m.in. o przestępstwie nękania, zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, jeden z uczniów
wstał i zapytał, czy kiedy mówi
koleżance, że ona śmierdzi, to
jest sprawcą takiego przestępstwa? Na to pytanie cała sala zareagowała wybuchem śmiechu.
– Na to wstaje dziewczynka
z pierwszej ławki i mówi: „Chcę,
żebyś wiedział, że przez ciebie
2 miesiące temu próbowałam popełnić samobójstwo. Żyję. Żałuję. Zrobię to jeszcze raz i chcę,
żebyś wiedział, że to przez ciebie” – opowiadała Wesołowska
i wspominała, że dramatyczne
wyznanie gimnazjalistki z Wyszkowa zaszokowało jej kolegów,
którzy potem wstali i tym razem jej zaczęli bić brawo. Dopiero kiedy wykrzyczała swój ból,
uświadomili sobie, z czym zmaga się każdego dnia i jak tragiczne to może mieć konsekwencje.
A przecież takie sytuacje mogą
zdarzyć się wszędzie.
Dlatego słynna sędzia apelowała do głowieńskiej młodzieży:
– Kiedy widzicie, że w waszym otoczeniu dzieje się coś
złego, mamy takiego „bohatera”
klasowego, a nie umiemy mu się
przeciwstawić, trudno podejść do
pedagoga, trudno podejść nawet
do fajnego wychowawcy, dlatego że, jak mówicie: „nie chcemy wyjść na kable, boimy się, że
będzie jeszcze gorzej”. Jak walczyć z tym na co dzień? Mówiłam wam o tych punktach prawnych, postawcie tam skrzyneczkę
z miejscem na kartki z problemami. Mamy takiego bohatera
– omówmy ten problem. Niech
ktoś wrzuci kartkę, nawet anonimowo, ale nie milczcie. Ja wiem,
że trudno wyjść przed szereg, ale
warto – przekonywała.
Po debacie goście zostali jeszcze poproszeni o przeanalizowanie pod kątem prawnym dwóch
scenek przygotowanych przez
uczniów ZSL-G. W obu przypadkach przemocy rówieśniczej
doszło do przestępstw: rozboju
(gdy starsi chłopcy wymusili od
młodszego skromne kieszonkowe) oraz nękania (gdy w internecie zamieszczono kompromitujące zdjęcie chłopca, który wpadł
do rzeki i wyśmiewano się z niego w szkole). 
ewr
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POŻYCZKA
Z GWARANCJĄ!
Zapraszamy:
ŁOWICZ
UL. PODRZECZNA 28A
46 837 83 22
Przykład reprezentatywny. Kwota pożyczki: 27 000 zł, liczba rat: 57, oprocentowanie nominalne: 13,5%, składka na ubezpieczenie na życie:
4 617 zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 9 719,10 zł, RRSO: 25,13%, rata: 644,19 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą
od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Warunki oferty – wg stanu na 5.11.2012 r.
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Punkt zapalny
Głowno | Wniosek o odwołanie skarbnik miasta

Ukrywała zaległości podatkowe kilku osób
W wyniku działań wyjaśniających okazało się, że dotyczy to
także skarbnik miasta – Jolanty
Lizakowskiej.
Według przedstawionej burmistrzowi informacji, po wydaniu 9 stycznia przez kierownika
referatu dyspozycji natychmiastowego przygotowania pism
z upomnieniami rozpoczynającymi egzekucję zaległości,
większość pracowników dokonała wpłat należnych kwot wraz
z odsetkami, zanim otrzymali
formalne upomnienia.
Dalej w swoim uzasadnieniu
burmistrz pisze, że obowiązek
podatkowy to podstawowy obowiązek obywatela, a jego ściąganie to ustawowy obowiązek
organu podatkowego. Grzegorz
Janeczek podkreśla, że nie ma tu
miejsca na stosowanie podwójnych standardów, a skarbnik miasta, nadzorujący właściwy w zakresie finansów referat, powinien
dla podatników i pracowników
stanowić wzór, a wszelkie obowiązki wykonywać, zaczynając
w pierwszym rzędzie od siebie.

Skarbnik miasta
powinien dla podatników
i pracowników stanowić
wzór, a wszelkie
obowiązki wykonywać,
zaczynając w pierwszym
rzędzie od siebie.
Długoletnie stosowanie innych
zasad wobec siebie a innych wobec obywateli, burmistrz nazywa w uzasadnieniu niegodnym
funkcjonariusza
publicznego
i dyskwalifikującym jako osobę
pełniącą urząd nadzorujący publiczne pieniądze. Dodał, że sytuacja spowodowała utratę zaufania wobec Jolanty Lizakowskiej,
a on sam nie widzi żadnej możliwości dalszej współpracy.
Urzędnicy znali kruczki
Na posiedzeniu komisji burmistrz, jak wspominaliśmy, nie
chciał wdawać się w szczegóły
sprawy. – Czysta przyzwoitość
nakazuje zachowywanie się w
określony sposób – mówił. – Nie
może być tak, że ci, którzy są
umocowani, aby dbać o finanse,
nie stosują wobec siebie takich
samych reguł jak wobec innych.
Burmistrz przyznał, że zdaje sobie sprawę z tego, że różne
okoliczności życiowe mogą powodować zaległości w płaceniu
podatków, ale jeśli coś takiego
ma miejsce, funkcjonują odpowiednie procedury, takie jak rozkładanie na raty, umarzanie części zaległości itp.
Grzegorz Janeczek podkreślił, że proceder nie był jednorazową wpadką i nie dotyczy tylko
zaległości i braku egzekucji wobec urzędników, do których do-

Grzegorz Janeczek
podkreślił, że proceder
nie był jednorazową
wpadką.
szło w ostatnich latach. Część
z nich stosowała też wybieg, którego nie zna przeciętny obywatel, mający ograniczyć płacenie
odsetek, spłacając zaległości codziennie w kwotach po 20-30 zł,
a nie w całości.
Burmistrz przyznał też w trakcie rozmowy z radnymi, iż okazało się, że należności podatkowych nie egzekwowano w latach
1994-2006 od sporej, bo kilkudziesięcioosobowej grupy obywateli. Łącznie straty miasta wynikające z nieprawidłowości to
nawet kilkadziesiąt tysięcy zł.
Radni zaszokowani
Radni nie kryli zaskoczenia
i poruszenia całą sytuacją. Postać Jolanty Lizakowskiej, wieloletniej przecież skarbnik miasta,
od zawsze kojarzyła im się z osobą kompetentną, dobrze pełniącą
swoje obowiązki.
Radny Krzysztof Laszkiewicz próbował wziąć Jolantę Lizakowską w obronę, pytając, czy kiedykolwiek wcześniej
były jakieś zarzuty o wykonywanie przez panią skarbnik jej
obowiązków w pracy w sposób
nierzetelny. Dopytywał również,
czy możliwe byłoby zastosowanie innych sankcji, np. upomnienia, nagany itp.
Grzegorz Janeczek odparł, że
być może gdyby Krzysztof Laszkiewicz był burmistrzem, mógłby zastosować takie rozwiązanie,
ale on nie widzi możliwości dalszej współpracy, a proceder, jako
długoletni, jest nie do zaakceptowania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Szkup przyznał,
że sprawa dotycząca jednego
z najważniejszych stanowisk
w mieście i osoby pracującej
w samorządzie od lat jest wyjątkowa. – Podjęcie tej decyzji będzie chyba najtrudniejszym wyzwaniem odkąd jestem w radzie
– powiedział.
Burmistrz Janeczek, zabierając głos, podkreślił, że nie wyobraża sobie, żeby miasto mogło funkcjonować bez skarbnika,
więc na to miejsce od razu proponuje powołać pełniącą od zeszłego roku funkcję kierownika
Referatu Finansowo-Budżetowego Iwonę Mokrzycką-Lis.
Kolejny raz dodał również,
że współpracy z dotychczasową skarbnik sobie nie wyobraża, zwłaszcza że jego wątpliwości wzbudziły też działania przy
okazji sesji z 31 grudnia, porządkującej budżet, kiedy to już po
niej Jolanta Lizakowska nie odpowiedziała konkretnie, nawet
na pisemne zapytania burmistrza
dotyczące dokładnych szczegółów przeprowadzonych ruchów.

Burmistrz zapowiedział też,
że chce uniknąć sytuacji, w której za działania będzie musiał tłumaczyć się przed Rzecznikiem
Dyscypliny Finansów Publicznych. Podkreślił też, że w razie
odrzucenia wniosku o odwołanie
skarbnika zamierza składać go
co miesiąc, do skutku.
Skarbnik
nie proponowała
odejścia na własną
prośbę
Radny Przemysław Milczarek
także wyraził swoje zaskoczenie całą sytuacją. Żałował także,
że sprawa nabrała takiego rozgłosu i nie została rozwiązana
w spokojniejszy sposób, np. zakończeniem współpracy poprzez
złożenie przez Jolantę Lizakowską rezygnacji z funkcji.
Burmistrz odpowiedział, że
na spotkaniu ze skarbnik miasta, na którym poinformował ją
o swoich planach, powiedział, że
jest zaskoczony i bardzo rozczarowany tą sytuacją, ale propozycja rezygnacji nie padła.
Radna Beata Pilarska również przyznała, że cała sprawa
jest bardzo nieprzyjemna i niezręczna, ale podkreślała, że sprawę trzeba rozwiązać. – Zostaliśmy wybrani radnymi i musimy
umieć oddzielić sprawy prywatne od samorządowych – mówiła.
Ponownie głos zabrał Krzysztof Laszkiewicz, który wyraził
zdanie, że działania nie musiały
być oszustwem, tylko zwykłym
niedopatrzeniem, a praca Jolanty Lizakowskiej zdaje się być
poza tym nienaganna.

Łącznie straty miasta
wynikające
z nieprawidłowości
to nawet kilkadziesiąt
tysięcy złotych.
REKLAMA

Jakub Lenart

dokończenie ze str. 1

Prawdopodobnie takie obrazki przejdą niedługo do historii. Jolanta Lizakowska w towarzystwie burmistrza
Grzegorza Janeczka i jego zastępcy Grzegorza Urbanika.

Burmistrz Janeczek odpowiedział, że nie może być w mieście
osób równych i równiejszych.
Komisja za odwołaniem
Przewodniczący komisji Maciej Lisowski zwrócił uwagę na
fakt, że w całej sprawie z jednej
strony ważą się oczywiście losy
człowieka, ale z drugiej, dla dobra miasta skarbnik i burmistrz
muszą ze sobą współpracować
i trzeba odpowiedzieć, w jaki
sposób radni wyobrażają sobie dalsze funkcjonowanie tej
współpracy, jeśli Grzegorz Janeczek nie wyobraża sobie współdziałania z Jolantą Lizakowską.
Krzysztof Laszkiewicz wyraził opinię, że to dlatego Rada
Miejska wybiera skarbnika, żeby
i on, i burmistrz nie byli od siebie uzależnieni i w razie czego
powinni ze sobą umieć współpracować. Wskazywał też, że
nie ma zarzutów wobec merytorycznego prowadzenia finansów
miasta.
Burmistrz odpowiedział wówczas, że Jolanta Lizakowska będzie musiała stanąć przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów
Publicznych w związku z błę-

dami popełnionymi przy okazji
księgowania pieniędzy na jedną
z inwestycji z roku 2011, w wyniku czego urząd został narażony
na karę. Dużo w kwestii działań
finansowych wyjaśni protokół
Regionalnej Izby Obrachunkowej, który jeszcze nie dotarł do
urzędu.
Ostatecznie radni przy 3 głosach za, 4 wstrzymujących się
i jednym przeciw pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały o odwołaniu skarbnik miasta.
Na koniec o możliwość zastąpienia Jolanty Lizakowskiej zapytana została wskazana przez
burmistrza Iwona Mokrzycka-Lis. Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego przyznała,
że nie wie, czy podoła nowym
obowiązkom, ale pewne jest,
że miasto musi mieć skarbnika
i jeśli tak się stanie, będzie zaszczycona z objęcia tej funkcji.
– Wielokrotnie zdarzało mi się
zastępować panią skarbnik i myślę, że jej nie zawiodłam.
Iwona Mokrzycka-Lis przyznała też radnym, a wcześniej
burmistrzowi, że do bycia skarbnikiem wcale się nie pali. – Bycie kierownikiem to wygodniej-

Burmistrz Janeczek
odpowiedział, że nie może
być w mieście osób
równych i równiejszych.
sza funkcja. Jest dużo pracy, ale
nie ma takiej wielkiej odpowiedzialności – tłumaczyła. – Nikt
się nie pali do objęcia takiej ważnej funkcji. Jeżeli, w razie wyboru, będą zastrzeżenia do mojej
pracy, to zrezygnuję.
Z Jolantą Lizakowską nie udało nam się porozmawiać. Od 28
stycznia przebywa na zwolnieniu
lekarskim. Na jej obecność na sesji i przedstawienie swojej wersji
liczą także radni, którzy podejmą
decyzję co do jej dalszych losów
na stanowisku skarbnik miasta.
Te decyzje miały zapaść na
sesji Rady Miejskiej, już po zamknięciu tego numeru Wieści.
Sesja była zwołana na środę na
godz. 13.30. Informacje na bieżąco na naszym portalu Łowiczanin.info/Głowno.
kl
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Łowicz | Związek Międzygminny Bzura

Zarząd przedstawił projekt
zakładu przeróbki śmieci
22 stycznia, podczas Zgromadzenia Związku Międzygminnego Bzura, członek zarządu Przemysław Milczarek przedstawił wstępną
wizualizację Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych. Do 31 lipca projektant ma opracować
dokładną specyfikację, kosztorys oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Zarząd Związku chce, żeby budowa ruszyła już jesienią tego roku.

Nie wiadomo, jak
rozliczać byłych
członków
Na wniosek burmistrza Łowicza Krzysztofa Kalińskiego
z porządku obrad wycofano projekty uchwał w sprawie rozliczenia finansowego gmin Głowno
i Rogów oraz miasta Brzeziny,
czyli samorządów, które w ciągu ostatnich 3 lat wystąpiły ze
Związku. Gminy Głowno i Rogów nie uregulowały składek za
okres, kiedy pozostawały jeszcze członkami związku. Zarząd
szacuje, że gmina Głowno musiałaby przelać na konto Związku około 66 tys. zł, natomiast
gmina Rogów około 32 tys. zł.
Równocześnie burmistrz Łowicza wnioskował o powołanie komisji statutowej, która zajmie się
przygotowaniem zmian w statucie, mających określić nowe zasady wstępowania i występowania z grona członków związku.
– Zapis mówiący o tym, że wstępująca gmina ma zapłacić tylko
stawkę wpisowego, jest krzywdzący dla obecnych członków,
którzy przez tyle lat płacili stawkę inwestycyjną – argumentował
Kaliński.
Propozycje Łowicza poparł
przewodniczący Zgromadzenia
Cezary Dzierżek, który stwierdził, że podstawą działania
Związku są równe prawa i obowiązki, dlatego też należy okreREKLAMA

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Usługowe Inżynieria PRO EKO Sp. z o.o. z Bielska Białej

Zanim przedstawiciel zarządu zaprezentował wstępny
projekt, członkowie Zgromadzenia Związku Międzygminnego Bzura uchwalili budżet na
2013 r., który został wcześniej
pozytywnie zaopiniowany przez
Komisję Rewizyjną i Regionalną Izbę Obrachunkową. Członkowie Zgromadzenia przegłosowali go jednogłośnie. Dochody
wyniosą około 3,9 mln zł, natomiast wydatki blisko 5 mln.
Dziurę budżetową pokryje nadwyżka z roku ubiegłego.

Wstępny projekt wizualizacji Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych.

ślić jednoznaczne stanowisko
wobec samorządów, które chcą
się przyłączyć. W ostatnim czasie członkostwem w Związku Bzura interesowało się kilka gmin powiatu pabianickiego:
Dłutów, Dobroń, Lutomiersk
i Konstantynów Łódzki.
Zakład zajmie
powierzchnię 5,5 ha
21 stycznia Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno-Usługowe Inżynieria PRO EKO z Bielska Białej
przekazało Zarządowi wstępny
projekt wizualizacji Regionalnego Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych. Dzień póź-

Na składowisko
trafi poniżej 20%
wszystkich odpadów
przywiezionych do
zakładu.

niej – na Zgromadzeniu, zaprezentował go członek Zarządu
Przemysław Milczarek.
Zakład położony będzie około 3,6 km od drogi wojewódzkiej
nr 703 z Piątku do Łowicza, zajmie powierzchnię 5,5 ha, natomiast otaczająca go zieleń około
3 ha. Wspólnie z gminą Bielawy
Związek będzie musiał wybudować 1,6 ha drogi w Piaskach
Bankowych, w miejscu gdzie
obecnie jest droga gruntowa. Ponadto inwestor musi wyremontować 1,8 km drogi powiatowej,
która łączy drogę gminną z drogą nr 703.
Tuż przy bramie wjazdowej
znajdzie się punkt odbioru odpadów, gdzie każdy będzie mógł
oddać dowolną ilość śmieci.
– Wystarczy wjechać autem na
rampę i zrzucić dowolną ilość
odpadów do kontenerów – mówi
Milczarek.
Na wprost bramy zaplanowano wagę. Każda ciężarówka wjeżdżająca do zakładu będzie ważona i ewidencjonowana.
Tuż za bramą, po prawej stronie, wykonawca wybuduje bu-

dynek administracyjny i parking. W całym zakładzie ma
zostać zatrudnionych ponad
70 pracowników. Wiadomo już,
że biurowiec ma mieć dwie kondygnacje – na jednej z nich będą
pracować osoby koordynujące
funkcjonowanie samego zakładu, natomiast na drugiej 18 osób
obsługujących system gospodarowania odpadami. One zostaną zatrudnione jednak dopiero,
kiedy gminy przekażą Związkowi obowiązki wynikające z tzw.
ustaw śmieciowych i to on zajmie się odbiorem śmieci oraz
ściąganiem podatków. W biurowcu znajdzie się także miejsce na salę konferencyjną, która może być wykorzystywana
na cele edukacji ekologicznej,
ponieważ przewiduje się, że do
Piasków Bankowych będą przyjeżdżać wycieczki szkolne.
Maszyny same
posortują odpady
Najwięcej, bo 3 ha terenu
przeznaczono pod sortownię,
kompostownię, biurowiec i magazyny. Sortownia będzie miała

Odpady, które nadają
się do recyklingu:
szkło, papier, metal,
guma, gruz, sprzęt
elektroniczny, złom
zostaną sprzedane.
Tylko te odpady,
których nie uda się
zagospodarować, trafią
do kwatery składowania.
3600 m² powierzchni, natomiast
kompostownia 2600 m². Sortowanie będzie w pełni zautomatyzowane – maszyny będą segregować śmieci zarówno pod
względem rodzaju, jak i wielkości. Śmieci nadające się do
rozkładu (trawa, liście, gałęzie)
zostaną przetransportowane za
pomocą taśmociągu do kompostowni. Proces rozkładu będzie
trwał 21 dni i ma zachodzić przy
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udziale biofiltrów, które zneutralizują nieprzyjemny zapach. Produktem kompostowni będzie nawóz.
Inne odpady, które nadają się
do recyklingu: szkło, papier,
metal, guma, gruz, sprzęt elektroniczny, złom zostaną przewiezione do magazynów i sprzedane. Tylko te odpady, których
nie uda się zagospodarować,
trafią do kwatery składowania.
Wysypisko ma być odgazowane
i wyposażone w dwie warstwy
odcieków, którymi popłynie zabrudzona deszczówka. Następnie zgromadzone w zbiornikach
ścieki mają zostać przewiezione do zewnętrznej oczyszczalni ścieków. Z powstałego gazu
specjalistyczna aparatura będzie
produkować energię elektryczną.
Przemysław Milczarek przewiduje, że na składowisko trafi
poniżej 20% wszystkich odpadów przywiezionych do zakładu. Odsetek ten może być jeszcze mniejszy, kiedy polskie
prawo zezwoli na produkcję – na
bazie tworzyw sztucznych, folii,
plastyków – paliwa RDF, czyli
materiału opałowego stosowanego jako zamiennik węgla kamiennego, posiadającego większą wartość energetyczną.
Dwie firmy pomagają w
przygotowaniu projektu
Projekt
przygotowywany
przez PRO EKO weryfikuje
Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny w Łodzi, który
dba o to, żeby gromadzona dokumentacja i projekt były zgodne z ustawą o ochronie środowiska. Ponadto Zarząd Bzury
nawiązał współpracę z zarządcą
podobnego zakładu do tego, który powstanie w Piaskach Bankowych. Piotr Szewczyk, bo o nim
mowa, jest dyrektorem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych Orli Staw w Cekowie koło Kalisza, który obsługuje 19 gmin. Szewczyk doradza projektantowi w sprawach
technicznych. – Chodzi tutaj
o wyposażenie budynków, wybór urządzeń, maszyn, wszystkie
parametry muszą zostać umieszczone w specyfikacji – powiedział nam Milczarek.
Budowa zakładu może rozpocząć się już jesienią i potrwa
przynajmniej 18 miesięcy. Latem tego roku Związek planuje
ogłosić przetarg na realizację tej
dużej inwestycji. Podobne zakłady w Polsce budowały dotychczas wielkie przedsiębiorstwa
budowlane, takie jak Mostostal
i Hydrobudowa Polska SA.  pw
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KRZYSZTOF MIKLAS

My, prosty lud z Ciemnogrodu
Dziś będzie bardziej ogólnopolsko. Również dlatego, że także wśród łowickiej społeczności
wiele dyskutowano o wydarzeniach, które w ostatnich dniach
zdominowały media. Zarówno
drukowane, jak i elektroniczne.
Najbardziej gorące i pełne
emocji, czasem żenująco żałosne, były publiczne dyskusje wokół odrzuconych przez Sejm projektów dotyczących legalizacji
małżeństw homoseksualnych.
Oficjalnie i dla zaciemnienia:
związków partnerskich. Niedoścignieni w obrażaniu bliźnich
(choć sami uważają się za najbardziej tolerancyjnych) byli
działacze partii, która od nazwiska swego wodza nazywa się Ruchem Palikota. Wtórowały TVN,
głównie TVN 24, i „Gazeta Wyborcza”, która od dawna jest
tubą gejów i lesbijek. „Ciemnogród”, „XIX wiek” oraz „na pasku proboszcza i biskupa” – to
jedne z wielu epitetów, jakimi
„postępowi” politycy i dziennikarze obdarzali tych, którzy ośmielili się bronić chrześcijańskich
wartości.
Zaś opowieści o tym, że projekty ustaw dotyczyły także
par heteroseksu-alnych żyjących „na kocią łapę” nie warte były funta kłaków, bowiem
wedle projektów „homo małżeństwa” miały być zawierane
przed urzędnikiem stanu cywilnego, więc niczym nie różniłyby się od normalnych ślubów
cywilnych. Nikt nie zabrania
zresztą gejom i lesbijkom żyć ze
sobą właśnie na tzw. kocią łapę,
co zresztą czynią, a inne prerogatywy (spadki, wizyty w szpiREKLAMA

talach itp.) rozwiązać prawnie
w inny sposób.
W czasach, kiedy jako czynny
dziennikarz TVP byłem członkiem Komisji Etyki, naszym gościem bywał Robert Biedroń,
obecnie poseł wspomnianego
Ruchu Palikota, oficjalnie deklarujący swój homoseksualizm
i oczywiście gorący zwolennik
„homo małżeństw”. Biedroń często miał pretensje do dziennikarzy, którzy ośmielili się mieć
inne, niż on, zdanie. Więc składał skargi do wspomnianej Komisji. Gdy po rozmowie z nami
i szczegółowym wyeksplikowaniu swych zastrzeżeń opuszczał
pokój, w którym obradowała
Komisja, natychmiast informował o wszystkim „Gazetę Wyborczą”. Uznawany za opiniotwórczy (choć chyba z tym jest
już coraz gorzej; na szczęście)
organ Adama Michnika w dużej mierze sprokurował ślub
lesbijek, którego udzielił wprowadzony w błąd (jedna z pań
miała dokumenty mężczyzny)
b. burmistrz Sochaczewa w parku w Żelazowej Woli, o czym
pisałem w swoim czasie w tym
miejscu. A potem „GW” nadała temu wydarzeniu spory
rozgłos. Chociaż sprawa powinna trafić do prokuratury
za umyślne wprowadzenie władzy w błąd.
Dobrze się stało, że głosami
Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Polskiego Stronnictwa Ludowego i katolickiej
części Platformy Obywatelskiej,
wszystkie trzy projekty, bardzo do siebie podobne, mające na celu usankcjonowanie

tzw. związków partnerskich, zostały odrzucone jeszcze przed
pierwszym czytaniem. Z pewnością jednak żadna z partii zgłaszających odrzucone projekty
(SLD, Ruch Palikota, PO) nie
odpuści i niebawem przystąpi
do ponownego ataku, bo już są
takie zapowiedzi.
Osobiście ubolewam, bo prywatnie darzę człowieka dużą
sympatią, że podpisującym się
pod jednym z odrzuconych projektów, był obywatel Ziemi Łowickiej, poseł SLD (imię i nazwisko znane nie tylko Redakcji). Jeśli
optował za „homo małżeństwami” zgodnie ze swoim sumieniem
– to jest w jakimś stopniu usprawiedliwiony, ale warto, by elektorat, czyli prosty lud z Ciemnogrodu, o tym wiedział. Jeśli zaś tylko
przez wzgląd na dyscyplinę partyjną – to gorzej, bo podnosić łapę
na żądanie pana (w tym przypadku tow. Millera) to i pies potrafi.
Co zresztą u posłów wszystkich
opcji nie jest czymś nadzwyczajnym.
Miało być jeszcze o filmie
wyprodukowanym przez National Geographic o katastrofie
smoleńskiej, ale przydział liter
już mi się kończy. Wiele osób
robiło sobie złudne nadzieje na rzecz w miarę obiektywną, ale wyszedł z tego totalny
gniot, jakby robiony na zamówienie rosyjskiej władzy. Opinie
na ten temat są na ogół zgodne,
choć oczywiście niektórzy film
chwalą. Najbardziej chyba „Gazeta Wyborcza”, która nie po raz
pierwszy daje dowód na to, że
z polskim patriotyzmem jest jej
zupełnie nie po drodze. 

Rocznie zwalnia się
tylko kilkanaście lokali
22 stycznia Komisja Mieszkaniowa i Socjalna pozytywnie zaopiniowała listę
osób ubiegających się w tym roku o mieszkania komunalne. Do Wydziału
Spraw Lokalowych wpłynęły 253 wnioski. Szansa na to, że ktoś z tegorocznych
wnioskodawców wprowadzi się do lokalu komunalnego jest jednak niewielka.
PIOtr
wolski
piotr.wolski@lowiczanin.info

W trakcie jednego roku
w Łowiczu zwalnia się kilkanaście, czasem kilkadziesiąt mieszkań komunalnych.
W 2012 r. przydział otrzymało zaledwie jedenastu wnioskodawców widniejących na
liście. Taka sytuacja wynika
z tego, że w pierwszej kolejności ratusz musi zapewnić dach
nad głową osobom, które zostały eksmitowane oraz rodzinom,
których mieszkanie nie spełnia wymogów technicznych,
a przebywanie w środku grozi
katastrofą budowlaną.
Żeby ubiegać się o mieszkanie komunalne rodzina musi
spełnić określone kryteria.
Trzeba zamieszkiwać w Łowiczu – w lokalu, którego powierzchnia na 1 osobę w rodzinie jest nie większa niż 6 m².
Ponadto wnioskodawca musi
spełnić kryterium dochodowe,
które dla osoby w rodzinie wynosi 1198,77 zł (150% najniższej emerytury), natomiast dla

osoby samotnie gospodarującej 1598,36 zł (200% najniższej
emerytury). Mimo takich kryteriów, do ratusza wpłynęły 253
wnioski, ale około 60 zostało
już odrzuconych, ponieważ po
wstępnej weryfikacji okazało
się, że nie spełniają wymogów
formalnych. – Najczęściej, bo
w 53 przypadkach, wnioskodawcy przekraczali minimalną
powierzchnię mieszkaniową na
osobę – powiedziała nam naczelnik Wydziału Spraw Loka-

Jeżeli zwolni się duże
mieszkanie
o powierzchni 70 m²,
to ratusz przekaże
je dużej, 6-osobowej
rodzinie. Mniejsze
rodziny, mimo tego,
że złożyły wniosek
znacznie wcześniej,
nie otrzymają takiego
lokalu.

lowych i Działalności Gospodarczej Alina Guszlewicz.
Z listy około 190 wniosków
urzędnicy wybiorą zaledwie
kilkanaście, tych które uzupełnią listę osób oczekujących na
mieszkania. Obecnie widnieją
na niej nazwiska 30 osób, które od kilku lat oczekują na lokal komunalny. To, w którym
roku ktoś został wpisany na listę, nie ma wpływu na to, kiedy
otrzyma przydział. Na przykład
jeżeli zwolni się duże mieszkanie o powierzchni 70 m², to ratusz przekaże je dużej, 6-osobowej rodzinie. Mniejsze rodziny,
mimo tego, że złożyły wniosek
znacznie wcześniej, nie otrzymają takiego lokalu.
Co ciekawe, nie zawsze oczekujący są zainteresowani przeprowadzką do proponowanego
przez ratusz mieszkania. – Jeżeli jest to mieszkanie bez centralnego ogrzewania, to najczęściej
trafiają tam osoby z eksmisji –
dodaje Guszlewicz.
Nazwiska osób, które uzupełnią listę mieszkańców oczekujących na mieszkanie komunalne, będą znane za kilka tygodni.
Ostateczny wpływ na kształt listy ma burmistrz Krzysztof Kaliński. 
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Skierniewice | Projekty unijne przeszły wstępną weryfikację

O co wnioskowały
gminy i stowarzyszenia
z powiatu łowickiego
17 projektów niewielkich przedsięwzięć pochodzących z powiatu łowickiego ma dużą szansę dofinansowania
ze środków unijnych, które dystrybuuje Lokalna Grupa Działania Gniazdo. 27 grudnia Rada Decyzyjna LGD
wybrała projekty przeznaczone do realizacji. Ostateczna decyzja o tym, czy projekt otrzyma dofinansowanie,
zapadnie prawdopodobnie pod koniec marca w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gniazdo skupia 6 gmin powiatu łowickiego
i 7 gmin powiatu skierniewickiego. W ramach konkursu na
„Małe projekty” LGD rozdysponowuje 650 tys. zł. Dany projekt
może otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie
25 tys. zł. Dotacja stanowi 80%
wartości projektu. W praktyce
stowarzyszenie czy gmina musi
dysponować znacznie większymi środkami niż 20% wartości
przedsięwzięcia, ponieważ wnioskowana kwota podlega zwrotowi dopiero po zrealizowaniu projektu.
Oceny projektów dokonała
Rada Decyzyjna, w której skład
wchodzi 27 osób: 12 reprezentuje sektor publiczny (są to przeważnie wójtowie), natomiast 15
– sektor społeczno-gospodarczy (są to osoby fizyczne będące
przedstawicielami stowarzyszeń
– np. straży pożarnych i osoby
prowadzące własną działalność
gospodarczą).
Z terenu powiatu łowickiego
wpłynęło 21 wniosków, a do realizacji zostało zatwierdzonych
17. Wnioski te zostaną prawdopodobnie zaakceptowane przez
Urząd Marszałkowski w Łodzi.
Urząd przeanalizuje je jednak
ponownie, dokonując sprawdzenia pod względem formalnym
i merytorycznym. – Gniazdo weryfikuje wnioski w podobny sposób, w jaki robi się to
w Urzędzie Marszałkowskim,
dlatego liczymy, że otrzymamy
to dofinansowanie – powiedział
nam podinspektor do spraw rozwoju i promocji Łukasz Witkowski z Urzędu Gminy Zduny,
z której pochodzą 4 wnioski –
wstępnie zatwierdzone do realizacji.
Z grona zaakceptowanych
wniosków przez LGD po 4 pochodzą z gmin: Zduny, Chąśno
i Kocierzew Południowy, 3 są
z gminy Kiernozia, 2 z gminy
Nieborów.
Gmina Chąśno
Z terenu gminy Chąśno pochodzą 4 projekty, które znalazły się bardzo wysoko na liście rankingowej opublikowanej
przez LGD Gniazdo. Projekt organizacji festynu rodzinnego
dla mieszkańców gminy, opracowany przez Urząd Gminy
w Chąśnie, został oceniony na
37 z 41 możliwych punktów
i zajął I miejsce na liście projektów zatwierdzonych do realizacji. Pozostałe 3 projekty z terenu
gminy pochodzą z Ochotniczych

Straży Pożarnych w: Mastkach,
Karsznicach Dużych i Błędowie.
Strażacy-ochotnicy z Mastek
wnioskowali o zorganizowanie
warsztatów gastronomicznych
oraz zakup zastawy, która ma
umożliwić ich przeprowadzenie. W zorganizowaniu szkolenia ma pomóc Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Bratoszewicach. OSP w Mastkach złożyło wniosek w imieniu miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, które nie
posiada statusu stowarzyszenia
oraz osobowości prawnej, dlatego nie mogło bezpośrednio
wystąpić o unijne dofinansowanie. Ochotnicze Straże Pożarne
w Błędowie i Karsznicach Dużych chcą natomiast wyposażać
świetlice wiejskie. Obie straże
złożyły projekty, które przewidują zakup 100 krzeseł. Projekty pochodzące z gminy Chąśno
podlegają dofinansowaniu na
ponad 70 tys. zł.
Gmina Zduny
2 Ochotnicze Straże Pożarne
z terenu gminy i gmina Zduny chcą pozyskać łącznie ponad 70 tys. zł. Gmina złożyła 2
wnioski: na doposażenie placu zabaw znajdującego się przy
przedszkolu w Złakowie Borowym oraz wykonanie elewacji wraz z dociepleniem ścian
zewnętrznych budynku szatni, która znajduje się przy boisku klubu Astra Zduny. Na nowoczesny sprzęt zabawowy dla
przedszkola gmina chciałaby
pozyskać blisko 15 tys. zł, natomiast na termomodernizację
szatni obok boiska nieco ponad
20 tys. zł. Kolejne 2 wnioski z
terenu gminy Zduny, wybrane przez Radę Nadzorczą LGD
Gniazdo, zostały przygotowane
przez ochotnicze straże pożarne w Łaźnikach i Bogorii Dolnej. Oba wnioski dotyczą świetlic wiejskich znajdujących się
w tych wsiach.
Ochotnicza Straż Pożarna
w Łaźnikach złożyła projekt

Projekt organizacji
festynu rodzinnego dla
mieszkańców gminy
Chąśno, zajął I miejsce
na liście projektów
zatwierdzonych do
realizacji.

Z terenu powiatu
łowickiego wpłynęło
21 wniosków, a do
realizacji zostało
zatwierdzonych 17.
na remont świetlicy wiejskiej
w Łaźnikach, z kolei strażacy
z Bogorii Dolnej zabiegają o
pozyskanie pieniędzy na doposażenie swojej świetlicy wiejskiej. Ten pierwszy projekt opiewa na około 31 tys. zł, drugi
na około 17,5 tys. zł. – Chcielibyśmy zakupić rolety zewnętrzne na największe okna
i dokupić krzesła na dużą salę.
Liczymy na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez marszałka
– mówi komendant OSP w Bogorii Dolnej Józef Warzywoda.
Gmina Kocierzew
Południowy
Do biura LGD w Skierniewicach wpłynęły także 4 wnioski z gminy Kocierzew Południowy. Ochotnicze Straże
Pożarne w Różycach Żurawieńcu
i w Sromowie chcą pozyskać
pieniądze na organizację jubileuszów. Pierwsza jednostka obchodzi w tym roku 30-lecie powstania, natomiast druga 85-lecie.
Z kolei Ochotnicza Straż Pożarna w Kocierzewie Południowym
stara się o dofinansowanie zakupu grzejników elektrycznych, telewizora, wykładziny i mebli do
świetlicy wiejskiej znajdującej
się w budynku OSP. – Kończymy remont garażu zaadaptowanego na świetlicę, która dotychczas znajdowała się na piętrze,
następnie straż chce ją wyposażyć
– powiedział nam inspektor ds.
zarządzaniakryzysowegoorazbezpieczeństwa i higieny w urzędzie
gminy Bogusław Samek. Czwarty
z wniosków wystosowała Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym. Placówka wnioskowała o dofinansowanie
zakupu strojów ludowych dla zespołów folklorystycznych działających na terenie gminy. Wartość
„Małych projektów” z gminy Kocierzew Południowy opiewa na
blisko 90 tys. zł, natomiast dofinansowanie może wynieść niemal
68 tys. zł.
Gmina Kiernozia
Dwa wnioski dotyczące finansowania imprez kultural-

nych przez LGD złożył Gminny
Ośrodek Kultury w Kiernozi.
GOK chce pozyskać prawie 30
tys. zł na zorganizowanie Nocy
Świętojańskiej i Dnia Dzika.
Tegoroczną noc świętojańską
ma poprzedzić cykl warsztatów plastycznych, teatralnych
i bibułkarskich adresowanych
do najmłodszych kiernozian –
dzieci z przedszkola samorządowego. W projektach przeznaczonych do realizacji przez
Rada Nadzorczą LGD znalazły się także projekt Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy
w Niedzieliskach. Panie działające w stowarzyszeniu chciałby
REKLAMA

pozyskać blisko 12 tys. zł na zakup wyposażenia wiejskiej remizy. – Chcemy piec chleb w
tradycyjny sposób. Potrzebujemy dwóch kuchni z piecykami,
przydałaby nam się także nowe
krzesła, ponieważ stare ławki
zniszczyły korniki – mówi Emilia Jaraźna z Niedzielisk.
Gmina Nieborów
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Łódzka wnioskował
o dofinansowanie festynu rodzinnego w Nieborowie. LGD Gniazdo zaakceptowała projekt opiewający na 25 tys. zł. Kolejny projekt
przeznaczony do realizacji – o
wartości ponad 31 tys. zł (przy
dofinansowaniu na blisko 25 tys.
zł), złożyła gmina Nieborów, która w Nieborowie i Arkadii planuje zorganizować lekcje i warsztaty muzealne dla grup szkolnych
z terenu gminy Nieborów.

Biblioteka w Kocierzewie
wnioskowała
o dofinansowanie
zakupu strojów
ludowych dla zespołów
folklorystycznych.
Kto nie dostanie
pieniędzy
2 spośród 4 projektów pochodzących z powiatu łowickiego,
które nie otrzymają dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego,
złożył Paweł Wiercioch z Bełchowa. Doradca finansowy napisał
2 projekty mające na celu pobudzenie aktywności mieszkańców
gmin skupionych w LGD poprzez zainteresowanie i nauczanie podstaw niezbędnych do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. Projekty otrzymały słabą ocenę i znalazły się na
liście projektów niewybranych
do realizacji. Unijnych pieniędzy nie dostanie także Centrum
Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu. 2 projekty przygotowane
przez centrum zostały przeznaczone do realizacji, ale otrzymały zbyt mało punktów i
znalazły się poza limitem finansowym. Jeden z projektów
dotyczył promowania dawnego Księstwa Łowickiego przez
udział w targach turystycznych,
natomiast drugi przewidywał wydanie publikacji „Piękno Ziemi
Łowickiej”. 
pw
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Andrzej Pawlikowski (1940-2010)

Andrzej Pawlikowski
(1940-2010)
Urodził się w Łyszkowicach,
ale przez wiele lat mieszkał
USA. Został najpierw
stypendystą, a potem
powiernikiem The Polish
Arts and Culture Foundation.
Przez wiele lat mieszkał
w San Francisco, ale
zdecydował się na powrót
do Polski, aby spędzić swe
ostatnie lata w Łyszkowicach.
Mieszkając w USA również
wiele podróżował oraz
utrzymywał liczne kontakty
z Polonią. Współorganizował
wystawy, koncerty, bale
charytatywne itp. Zmarł
w hospicjum w Warszawie
po długiej walce z rakiem.

Andrzej Pawlikowski urodził
się 12 lutego 1940 r. w Łyszkowicach. Zmarł 22 grudnia 2010
w hospicjum w Warszawie po
długiej walce z rakiem szpiku kostnego. Został pochowany
w rodzinnej kwaterze w Łyszkowicach.
Szkołę podstawową skończył
w Łyszkowicach. Gdy miał kilka
lat, zmarła jego matka. Był najmłodszym z trójki rodzeństwa.
Po śmierci matki opiekowała się
nim ciotka oraz rodzeństwo: brat
Tadeusz i siostra Irena. Szkołę
średnią skończył w Katowicach,
gdzie mieszkała jego rodzina.
Po jej skończeniu wrócił jednak
do rodzinnych Łyszkowic i jak się
później okazało, nie był to ostatni
powrót do tej miejscowości.
W latach 60., razem ze Stefanem Winieckim, założył w Łyszkowicach zespół ludowy Księżacy. Przez kilka miesięcy był
też kierownikiem miejscowego
ośrodka kultury.
– Spotykaliśmy się, żeby potańczyć, pośpiewać. Andrzej był
duszą towarzystwa i dzięki niemu
chciało nam się spotykać – opowiada o Andrzeju Pawlikowskim
opiekująca się nim po powrocie
do Polski Aleksandra Pawełkowicz. Od zawsze był uzdolniony
artystycznie. Miał jednak jeszcze
jedna pasję – marzył o dalekich
podróżach. – To było pokolenie autostopowiczów – opowiada Pawełkowicz. Był między innymi w Rosji, Francji, Wenecji,
przez rok jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej – amerykańsko-polskiej instytucji kulturalno-oświatowej udzielającej
stypendiów młodzieży z Pol-

ski. Bardzo lubił też podróżować
po Polsce i bardzo często jeździł autostopem. Ponieważ był
osobą bardzo ciepłą i rozmowną, szybko nawiązywał kontakty, co owocowało potem wieloma znajomościami w Polsce
i nie tylko.
W czasach, kiedy wiele osób
w Polsce nawet nie myślało o podróżach był w Paryżu. Pojechał
tam autostopem. – Nocował na
ławce w parku, ale cieszył się,
że mógł zobaczyć Paryż.
Za wszystkie pieniądze, które
wtedy ze sobą miał, kupił sobie
pamiątkę – spinki do koszuli –
opowiada Pawełkowicz.
W drugiej połowie lat 60. pojechał na Krym. Stamtąd jako pamiątkę przywiózł.... walizkę pełną kamieni. Potem malował na
nich. Część z nich sprzedawał,
a wiele rozdawał. Były to czasami jego autoportrety, czasami
portrety dam w pięknych sukniach, szlachciców lub widoki.
Malował również na specjalnie
spreparowanych i szlifowanych
kościach wołowych. Malował też
obrazy. Przez pewien czas sprzedawał część ze swoich prac do
warszawskiej Desy. Znajomym
z Łyszkowic wielokrotnie opowiadał, że zamierza pojechać
do Stanów Zjednoczonych. Ponieważ pan Andrzej miał bujną
wyobraźnię i lubił koloryzować,
niewiele osób brało na poważnie
jego zapowiedzi.
W latach 70. wyprzedał jednak
swój cały majątek: wszystkie obrazy, wiele książek, meble i wyjechał do USA. – Powiedział, że
już do Polski nie wróci lub wróci, jak się dorobi. Został najpierw

stypendystą, a potem powiernikiem The Polish Arts and Culture Foundation. Przez wiele lat
mieszkał w San Francisco, ale
zdecydował się na powrót do Polski, aby spędzić swe ostatnie lata
w ukochanej rezydencji. Mieszkając w USA również wiele podróżował oraz utrzymywał liczne
kontakty z Polonią. Współorganizował wystawy, koncerty, bale
charytatywne itp. Dał się poznać jako utalentowany konserwator sztuki, nauczyciel rysunku,
a przede wszystkim ciepły i serdeczny przyjaciel. – Andrzej pozostawił setki przyjaciół na całym
świecie – wspominają go znajomi z Łyszkowic.
W latach 90. nieoczekiwanie
przyjechał do Polski. Odwiedzał
znajomych w Krakowie i Warszawie. Zawitał również do Łyszkowic. Przez cały czas swojego pobytu w USA przysyłał pieniądze
na utrzymanie domu w Łyszkowicach. Posyłał również paczki
ciotce, która się nim za młodych
lat opiekowała oraz kuzynce,
która miała się teraz opiekować
ciotką i domem, który formalnie
wciąż należał do niego.
Do Polski wrócił na stałe na
około trzy lata przed śmiercią.
Miał nadzieję na tańsze leczenie.
– Mówił, że widział jak w Stanach nawet bogaci ludzie stają się
żebrakami, gdy popadną w chorobę i nie są dobrze ubezpieczeni
– opowiada Pawełkowicz. Wracając z USA miał nadzieję na zamieszkanie w wyremontowanym
domu. Na miejscu zastał jednak
dom do remontu. Zanim zmarł,
zdążył wyremontować 4 pokoje
i kuchnię ... 
mak
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18 stycznia: Józefa
Karczewska, l.111, Bednary
Kolonia; Kazimierz Kacprzak, l.
80, Łowicz; Marian Strzelecki,
l.93, Stryków; Stanisław
Janicki, l.79, Jamno.
19 stycznia: Jan Siewiera,
l.65, Łowicz; Helena Zielak,
l.81; Kazimierz Dębski, l. 94,
Łowicz
20 stycznia: Anna
Brynkiewicz, l.63, Stryków;
Roman Kwiatkowski, l.65.
21 stycznia: Marianna
Potrzebowska, l.91, Stryków.
22 stycznia: Irena

Gołębiewska, l.77, Głowno.
23 stycznia: Franciszek
Wojciechowski, l.79; Jan
Kolec, l.94, Sapy; Małgorzata
Szabłowska, l.40, Łowicz.
24 stycznia: Jadwiga
Bieniek, l.64, Łowicz;
Władysława Wasiak, l.87,
Głowno.
25 stycznia: Alina
Walichnowska, l.50, Głowno.
27 stycznia: Henryk
Janowski, l.64, Ozorków;
Czesław Ciesielski, l.69
28 stycznia: Krzysztof Lis,
l.58.
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Łowicz | Galeria Ekspozycja 34

Można oglądać unikalne fotografie powstańcze
PIOtr
wolski
piotr.wolski@lowiczanin.info

Wystawa powstańczych fotografii będzie czynna do końca lutego. Zdjęcia zostały zebrane, oprawione i opatrzone
komentarzem przez Władysława Tarczyńskiego, kolekcjonera
i społecznika z przełomu XIX
i XX w., założyciela pierwszego w Łowiczu muzeum, którego zbiory udostępnił publiczności w 1905 r. pod nazwą „Zbiory
Starożytności”.
Rzeczywisty
rozmiar fotografii to zaledwie
5x7 cm, ale zostały one zdigitalizowane i znacznie powiększone,
tak żeby były czytelne.

Uzupełnieniem
ekspozycji
Tarczyńskiego są dwa dokumenty dodane do zbioru przez Emila Balcera, opiekuna zbiorów po
śmierci Władysława Tarczyńskiego. Zdjęcia mają unikatowy
charakter ze względu na swoją wartość dokumentacyjną i są
jednymi z najstarszych w zbiorach Muzeum w Łowiczu.
Wśród fotografii można odnaleźć m.in. postać Walentego
Grobielnickiego z Parmy, który brał czynny udział w powstaniu styczniowym. Wstąpił do
partii kapitana Skowrońskiego,
która walczyła na ziemi łowickiej i rawskiej, pod Brzezinami,
w woj. kaliskim. W potyczce
pod Cyrusową Wolą został raniony w nogę, schwytany przez

przez 20 lat. Muzeum posiada
ogniwo łańcucha, którym był
przykuty. Duchowny prowadził
korespondencję z rodziną Grzybowskich w majątku Żdżarów
pod Sochaczewem. Przesłał im
życiorys, fotografię i właśnie
ogniwo. W 1936 r. córka Grzybowskich przekazała korespondencję łowickiemu muzeum.
Podczas otwarcia wystawy
członek Stowarzyszenia im.
10 Pułku Piechoty w Łowiczu
Zbigniew Zagajewski rozdawał
zaproszenia do udziału w Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego, który 10 lutego zostanie zorganizowany przez łowicki
PTTK na terenie Puszczy Bolimowskiej. Historyk wzbudzał
duże zainteresowanie przechod-

Moskali i osadzony w Warszawie w Cytadeli, skąd po dwóch
tygodniach wysłano go w głąb
Rosji do Skaterynosławia, gdzie
przebywał 2 lata i 7 miesięcy. Po
powrocie z wygnania osiadł na
roli w rodzinnej wsi i dożył sędziwego wieku.
Kontynuator dzieła Tarczyńskiego – Emil Balcer – dołączył do zbiorów także fotografię ks. Andrzeja Delerta, który
przed wybuchem powstania był
wikariuszem przy kolegiacie łowickiej. Ks. Delert wziął czynny udział w powstaniu i Rządzie
Narodowym.
Został
aresztowany i wywieziony na Syberię, gdzie pracował przykuty
do taczek. Następnie przebywał
w różnych miejscowościach

Łowicz | Jasełka w katedrze

niów, ponieważ założył mundur
10 Pułku Piechoty – i tak ubrany
podchodził do ludzi.
Każdy, kto przyszedł na
otwarcie wystawy, otrzymał także zaproszenie na bezpłatną pro-

jekcję filmu fabularnego „Szwadron”, wyreżyserowanego przez
Jerzego Machulskiego. Można
było go zobaczyć tego samego
dnia o godz. 15.00 w łowickim
kinie Feniks. 
pw

Powstanie w obiektywie i na pocztówkach
„Powstanie Styczniowe 1863 –
150. rocznica” – to tytuł wystawy,
która zostanie uroczyście otwarta 7 lutego o godz. 13. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie. Prezentowane będą na niej
zdjęcia i inne pamiątki związane
z powstaniem ze zbiorów Jerze-

27 stycznia po mszy św.
o godz. 10.30 uczniowie ze
Szkoły Podstawowej
w Niedźwiadzie wystawili
w katedrze w Łowiczu
przedstawienie świąteczne
inspirowane jasełkami
według scenariusza
ks. biskupa Józefa
Zawitkowskiego.

go Murgrabiego, byłego pracownika Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie i Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich.
Oprócz tego na wystawie zobaczyć będzie można pocztówki
Andrzeja Chmielewskiego, pra-

cownika łowickiego muzeum
oraz plakaty i znaczki z Rajdu
Szlakiem Powstańców Styczniowych, który jest organizowany od
2000 roku przez PTTK.
Wstęp na wystawę jest wolny. Zbiory będzie można oglądać
w GOK do końca lutego. 
am

RZUT OKIEM | koncertowali u DoBrego Pasterza
Piotr Wolski

W niedzielę 27 stycznia, po
jednej ze mszy św. w kościele
Chrystusa Dobrego Pasterza
w Łowiczu, wystąpił Zespół
Pieśni i Tańca Blichowiacy.
Młodzież śpiewała kolędy
i pastorałki. W repertuarze
znalazły się m.in. takie utwory
jak: „Betlejemski i łowicki”
autorstwa ks. biskupa Józefa
Zawitkowskiego czy „Kołysanka”
Joanny Brzozowskiej.
Występ bardzo spodobał się
słuchaczom. Na szczególną
uwagę zasłużyły wykonania
Michaliny Sitkiewicz, Natalii
Stań, Michaliny Kosiorek i Piotra
Sumińskiego, które nagrodzone
zostały gromkimi brawami. pw

W drugiej części jasełek pojawiają się także pastuszkowie,
diabeł i papież, który całuje ziemię w czasie pielgrzymki do Łowicza. Są to postacie, które nie
występowały w scenariuszu biskupa Zawitkowskiego.
W przedstawieniu wzięło
udział 25 uczniów klas IV-VI.
Jak powiedziała nam katechetka
Lucyna Okraska, która przygoto-

promila alkoholu we krwi.
23
 stycznia o godz. 23.02 na
ul. Łęczyckiej w Łowiczu nietrzeźwy
37-letni mieszkaniec Łowicza prowadził samochód osobowy Volkswagen Caddy (0,53 promila).

23
 stycznia o godz. 7.25 na
ul. Głównej w Domaniewicach nietrzeźwy 61-letni mieszkaniec gminy
Domaniewice prowadził samochód
osobowy Fiat Uno. Badanie alkosensorem wykazało 0,74 promila
alkoholu we krwi.

25
 stycznia o godz. 20.09 w
Wiskiennicy Górnej w gminie Zduny policja zatrzymała 53-letniego
mieszkańca powiatu łowickiego,
który kierował Fiatem Cinqucento
mając 1,8 promila alkoholu we krwi.
Dodatkowo mężczyzna złamał prawomocny zakaz kierowania pojazdami wydany przez sąd.

23
 stycznia o godzinie 17.15
w Waliszewie w gminie Bielawy nietrzeźwy 38-letni mieszkaniec gminy
Bielawy prowadził samochód osobowy Volkswagen Jetta mając 1,1

28
 stycznia o godz. 16.40 na
ul. Mostowej w Łowiczu policja zatrzymała kierującego Oplem 59-letniego mieszkańca Łowicza, który
miał 1,47 promila alkoholu.

wywała występ, dzieciom łatwo
przychodziła nauka dialogów
w łowickiej gwarze. Jasełka wystawione w katedrze były znacznie skrócone w stosunku do tych,
które zaprezentowano w szkole,
ponieważ wkrótce rozpoczynała
się kolejna msza św. Mimo to na
zakończenie uczniowie z Niedźwiady otrzymali gromkie brawa
od parafian. 
pw

Piotr Wolski

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nieborowie wystawili jasełka po
jednej z mszy św. w katedrze.

jechali po pijanemu | 22-28.01.2013
22 stycznia około godz. 15.
w Bielawach nietrzeźwy 61-letni
mieszkaniec gminy Bielawy jechał
rowerem (0,39 mg/dm3 alkoholu).
Ponadto złamał sądowy zakaz
jazdy wszelkimi pojazdami, który
wydał za wcześniejsze przestępstwo drogowe Sąd Rejonowy
w Łowiczu.

Zbigniew Zagajewski ( z lewej) rozdawał zaproszenia na rajd szlakiem
powstania styczniowego. Ubrany w historyczny mundur wzbudzał
zainteresowanie przechodniów.

Bolimów | Wystawa w GOK

Dzieci pokazały łowicką wigilię

Akcja przedstawienia rozgrywa się w tradycyjnej łowickiej
chacie. Dzieci wystąpiły na zaproszenie ks. proboszcza parafii
katedralnej Wiesława Skoniecznego. Jasełka rozpoczynają się
wiele lat temu, w Wigilię Bożego Narodzenia, w jednej z łowickich wsi, dlatego młodzi aktorzy
mówili tradycyjną gwarą łowicką. Do świątecznej kolacji zasiada rodzina wielopokoleniowa:
dzieci, rodzice i dziadkowie. Rodzina przywiązuje dużą wagę do
tradycji i wartości rodzinnych:
wnuki ubierają choinkę, wszyscy dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia.

Piotr Wolski

26 stycznia przewodnik PTTK w Łowiczu Jacek Rybus i dyrektor Muzeum w Łowiczu
Marzena Kozanecka-Zwierz otworzyli wystawę fotografii przedstawiających wydarzenia i działaczy
politycznych z lat 1861-1864 – uczestników powstania styczniowego. Wystawa znajduje się
w plenerowej galerii Ekspozycja 34 w bramie kamienicy przy ul. Zduńskiej 34.

przegląd prasy
Zielona wyspa wygląda
jak po ataku wygłodniałej
szarańczy
Dwucyfrowy spadek produkcji przemysłowej. Katastrofa w
budownictwie, bo jak inaczej nazwać ograniczenie aktywności o
jedną czwartą i masowe bankructwa w tym sektorze. Po uwzględnieniu inflacji mamy też obniżenie
zatrudnienia i stagnację w wynagrodzeniach, co w sumie skutkuje
deficytem realnej siły nabywczej
ludzi. Po raz pierwszy, od kiedy
dostępne są dane, mamy realny
spadek kredytu konsumpcyjnego. Niższa siła nabywcza i niższy
kredyt przekładają się na pustki w
sklepach i na obniżenie sprzedaży detalicznej. Bezrobocie rośnie.
Nastroje konsumentów i biznesu
są najgorsze od dekady.

Budżet państwa jest w poważnych tarapatach bo dochody
podatkowe są o 15 mld zł niższe
niż, planowano, w 2013 r. zabraknie prawie 50 mld, więc trzeba
będzie ciąć wydatki, pogłębiając
nadchodzącą recesję. Tak według ostatnich twardych danych
wyglądał obraz polskiej gospodarki pod koniec 2012 r. „Zielona wyspa" wygląda jak po ataku
chmury wygłodniałej szarańczy,
a przecież nadchodzi demograficzne tsunami, które wkrótce
poprzewraca suche obgryzione
kikuty roślin, w których tli się
jeszcze resztka życia. Bo za pięć
lat pokolenie wyżu powojennego
zacznie odchodzić na emerytury
i renty, gwałtownie wzrosną wydatki na leczenie i świadczenia,
co do cna zdemoluje finanse
państwa i spowoduje eksplozję
długu publicznego. A w dłuższej

perspektywie Polska zacznie wymierać. Według ostrzegawczej
prognozy ONZ, jeżeli dzietność
nie wzrośnie, to pod koniec tego
stulecia naszych rodaków może
być tylko 16 mln. (…)
To prawda, mamy małe grono
wspaniałych firm, które zdobywają globalne rynki, bo były na tyle
silne, by nie dać się zniszczyć
opresyjnemu państwu. Ale w całej gospodarce innowacyjność
dramatycznie znika. Według
ostatnich statystyk Eurostatu
jesteśmy na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej, daleko
za Rumunią.
To są fakty. Nieubłagane statystyki i oficjalne analizy międzynarodowych instytucji. I co? I
nic. Nie ma na ten temat żadnej
poważnej narodowej dyskusji. W
masowej telewizji królują walki
politycznych buldogów, kłótnie

o sprawy, które pojutrze zostaną
zapomniane. Tzw. opiniotwórczy
dziennikarze lemingowego nurtu
zamiast informować społeczeństwo o nadciągających trudnych
wyborach i zamiast inicjować
poważne debaty, zajmują się
analizą tego, co wczoraj odrzekł
ważny polityk w redakcji na to,
co przedwczoraj powiedział inny ważny polityk. Na celebrytów,
którzy są znani z tego, że są znani, nie można liczyć. Oni mogą
deliberować najwyżej o diecie,
cerze lub o tym, jak dobrać okulary do butów. Nawet w serialach,
które są oglądane przez miliony
Polaków, nie pojawiają się wątki
skomplikowanych decyzji, przed
którymi już wkrótce stanie naród.
To już nawet nie jest orkiestra na
Titanicu, to medialny dom wariatów. (…)
Krzysztof Rybiński
W sieci, 28.01.2013
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Kolędy i pastorałki
na charytatywnym koncercie

Aktualności
28 lutego w łowickim Wyższym Seminarium Duchownym
odbędzie się etap diecezjalny
tegorocznej, XXIII już Olimpiady Teologii Katolickiej. Laureaci tego etapu reprezentować
będą diecezję łowicką podczas
ogólnopolskiego finału, który
planowany jest w dniach 4-6
kwietnia w Legnicy. Diecezja
łowicka ufunduje im też 3-dniową pielgrzymkę, której termin
zostanie z nimi ustalony.
Hasło tegorocznej olimpiady brzmi: „Święci Apostołowie Piotr i Paweł – urząd
i charyzmaty w Kościele”. Organizatorem jej jest diecezja legnicka, ponieważ w kolejnych
latach zmagania uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w wiedzy
teologicznej organizuje inna
diecezja, według porządku alfabetycznego. 
mwk

Praktycznie w każdym z przedszkoli w Łowiczu, a pewnie można
zaryzykować stwierdzenie, że w każdym przedszkolu w powiecie
łowickim, odbywały się w ostatnich dniach obchody Dni Babci i Dziadka.
Spotkania takie odbyły się też pod koniec ubiegłego tygodnia, 17 i 18
stycznia, w przedszkolu Wiosenka na osiedlu Górki w Łowiczu. Dzieci
przygotowały dla seniorów szereg atrakcji. Było wspólne układanie puzzli,
obieranie jabłek na czas, poczęstunek i tańce. mak

Łowicz | Święto Objawienia Pańskiego

Jasełka
wystawiano
po mszy o 11.15

Blichowiacy zaśpiewali
w katedrze

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wygodzie przedstawili
5 stycznia po mszy św. o godz.
11.15 w kościele Dobrego Pasterza na Bratkowicach tradycyjne
jasełka. Wystąpili w strojach ludowych i mieli ze sobą tradycyjne naczynia i sprzęty z łowickiej
chaty. Podczas jasełek zachęcali
do wspólnego śpiewania kolęd.
Po przedstawieniu zbierali datki na szkołę. Tydzień później jasełka przedstawiali uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Jamnie. 
mak

Z okazji Święta Objawienia
Pańskiego 6 stycznia Zespół Pieśni i Tańca Blichowiacy uświetnił
mszę świętą o godz. 9.00 w łowickiej katedrze.
Młodzież wykonała kilka kolęd, m. in.: Wśród nocnej ciszy,
Gdy śliczna Panna, Kołysanka
dla okruszka, Cicha noc, a także
Betlejemski i Łowicki oraz Kołysankę, które napisał biskup Józef
Zawitkowski. W czasie trwania
liturgii homilię wygłosił pracujący na Blichu ks. Sylwester Łajszczak. Opowiedział o historii tego

REKLAMA

Łyszkowice | Karnawał w szkole

Rzut okiem | Dzień babci i dziadka

Gangnam style w podstawówce

Przedszkole Wiosenka

Tym razem
o apostołach
Piotrze i Pawle

w katedrze. str. 22

święta, jego głębi i znaczeniu dla
każdego chrześcijanina. Pod koniec Eucharystii głos zabrał także proboszcz parafii katedralnej
– ks. Wiesław Skonieczny, który
podziękował za obecność zespołu
i przedstawicieli szkoły w czasie
mszy świętej.
13 stycznia natomiast po mszy
świętej o godz. 10.30 wystąpił
w katedrze zespół folklorystyczny Kocierzewiacy, który działa przy Gminnej Bibliotece
Publicznej w Kocierzewie Południowym. tb

Karnawał i zabawy taneczne
z nim związane były tematem
przewodnim kolejnego
spotkania uczniów Szkoły
Podstawowej w Łyszkowicach
z muzykami grupy Art-ES
z Łodzi, których uczniowie
tej placówki regularnie goszczą
od kilku już lat. Spotkanie
odbyło się 17 stycznia.
Jak wiele bali, i ta impreza zaczęła się walcem, którego rytm
na klawiszach wygrał Sławomir
Bartkiewicz. Następnie współ-

prowadząca spotkanie Honorata Szymkiewicz, zaproponowała zabawę w kowbojów i Indian:
dzieci biegając po całej sali udawały, że jeżdżą na koniach, rzucają lassem oraz naśladowały
okrzyki Indian.
Największym powodzeniem
cieszyły się jednak utwory królujące na dyskotekach. Pierwszym
był utwór Michaela Teló „Ai se
eu te pego”, którego charakterystyczny układ choreograficzny
rozpowszechniony został przez
Cristiano Ronaldo. Szał wywołała piosenka „Gangnam style”,

której oryginalnym wykonawcą jest Park Jae-Sang, bardziej
znany pod pseudonimem Psy.
– Uczniowie nie byli w stanie
usiedzieć w miejscu. Wszyscy,
nawet najbardziej oporni, zaczęli śpiewać i tańczyć – relacjonuje
Małgorzata Błońska, nauczycielka szkoły w Łyszkowicach.
Poruszenie wśród młodzieży
wywołał także utwór Gusttavo
Lima „Balada Boa”. Na koniec
uczniowie wspólnie z artystami bawili się w rytmie przeboju
grupy Weekend „Ona tańczy dla
mnie”. 
mak

Stachlew | Bal karnawałowy w szkole

Przebrali się prawie wszyscy
Konkurs na najładniejszy
strój karnawałowy był
zwieńczeniem balu
noworocznego w Szkole
Podstawowej w Stachlewie
w sobotę, 19 stycznia.
Organizatorem
balu
dla
uczniów szkoły była Rada Rodziców. Za oprawę muzyczną
odpowiedzialny był DJ Piorun
i w opinii uczestników balu spisał
się w tej roli wyśmienicie. Główną atrakcją balu była wizyta Wiewióra i Świętego Mikołaja z workiem pełnym prezentów. Podczas
balu odbył się również pokaz taneczny dziecięcej sekcji tanecznej pod nazwą Dance Step działającej w szkole już od kilku lat.
Punktem kulminacyjnym był
jednak konkurs na najładniejszy strój karnawałowy balu. Na-

SP Stachlew

16

Większość uczestników balu karnawałowego w Stachlewie przebrała
się za postaci z bajek.

grodzonych zostało 6 uczniów
oraz jedna mama. Z oddziału
przedszkolnego i zerówki: Natalia Mortecka i Alan Wójt, z klas

I-III: Emilia Szurek i Ksawier
Ruta, z klas IV-VI: Ewa Pająk
i Mateusz Blus, mama – Katarzyna Blus. 
mak
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Błędów | Dzień Babci i Dziadka

W tym roku Dzień Babci
i Dziadka w tej szkole zorganizowały najmłodsze dzieci placówki, czyli pięcio- i sześciolatki
z zerówek, pod kierunkiem
swych wychowawczyń Henryki Kośmider – wychowawczyni
6-latków i Pauliny Franaszek –
wychowawczyni 5-latków.
Seniorzy zostali zaproszeni
w poniedziałek, 21 stycznia na
udekorowaną sercami i portretami babć i dziadków szkolną
salę gimnastyczną. Dla niektórych była to wizyta w szkole,
w której sami kiedyś się uczyli. – Niejedna babcia i niejeden
dziadek myślami wrócili do minionych lat – powiedziała nam
Teresa Franaszek.
Refleksje i wspomnienia
przerwało wkroczenie kolorowego korowodu ich wnucząt.
Każda babcia i każdy dziadek
wypatrywali swojego wnuka czy wnuczki uśmiechem,
REKLAMA

Teresa Franaszek/SP Błędów

Bajkę „Rzepka” Juliana
Tuwima przedstawiły
babciom i dziadkom
z okazji ich święta
pięcio- i sześciolatki
z zerówek Szkoły
Podstawowej
w Błędowie
w gminie Chąśno.

Dzieci zaprezentowały się w przedstawieniu Rzepka.

czy nawet machając ręką dając
znak, że ich widzą.
Najpierw dzieci zaprezentowały się w bajce „Rzepka”.

W rolę babci wcieliła się Michasia Słoma z 5-latków,
a dziadka – Szymon Siekierski
z 6-latków. Bajką dzieci rozba-

wiły gości „do żywego” – jak
skomentował jeden z dziadków
– i do łez. – Tak się śmiałam, aż
się popłakałam – komentowała
jedna z babć.
Po bajce był koncert życzeń,
podczas którego każde dziecko wypowiedziało rymowane
życzenia. Życzenia były różne: dotyczące sfery duchowej,
uczuciowej oraz bardziej praktyczne, np. większej emerytury czy zabrania babci na spacer.
Zaśpiewały też piosenki „Najukochańsza babcia i dziadek”
i „Kiedy babcia była mała”.
Po piosenkach dzieci wręczyły prezenty: babciom koszyczki, dziadkom pięknie zapakowane jabłka. Jabłuszka dla
dziadków nie były przypadkowe. Szkoła w Błędowie należy
do Wojewódzkiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie.
Zadaniem dla babć i dziadków było także rozpoznanie
się na portretach dekorujących
salę. Poszło całkiem dobrze,
tylko trochę wnuczęta musiały ukierunkować dziadków. Po
godzinnych emocjach nadeszła
pora na herbatę, kanapki, ciasta, owoce, które przygotowały
mamy. Potem wnuczęta zaprosiły dziadków do wspólnej zabawy. – Mamy nadzieję, że 50
babć i dziadków przybyłych na
tę uroczystość będzie wspominać ją jak słońce z młodych lat
– mówi Teresa Franaszek. mak

Joanna Rudak

Nie tylko Rzepka dla seniorów

Przy pomniku poświęconym bohaterom powstania styczniowego
stoją strażacy – radni (od lewej): Janusz Wasilewski i Krzysztof Budnicki.

Kiernozia | 150. rocznica powstania

Modlitwa i pamięć
Dokładnie w 150. rocznicę
wybuchu powstania
styczniowego, 22 stycznia,
pamięć o bohaterach
1863 roku uczczona została
w Kiernozi.
W kościele parafialnym pw.
św. Małgorzaty odprawiona została msza święta, w której udział
wzięli przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum oraz Ochotniczych
Straży Pożarnych z Kiernozi,
Zamiar, Wituszy, Stępowa i Niedzielisk.
Na zaproszenie komitetu organizacyjnego obchodów – na
czele którego stał wójt Zenon

Kaźmierczak oraz społecznik
Andrzej Bogucki – na obchody przyjechali przedstawiciele
PTTK z Łowicza, zastępca komendanta KPP Andrzej Rokicki i zastępca komendanta PSP
Jan Gładys, a także Zofia Rżewska – dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Zofia
Więcław – Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego.
Z kościoła uczestnicy obchodów przeszli na miejscowy
cmentarz, gdzie 2 lata temu odsłonięty został pomnik pamięci
powstańców, który ufundował
Andrzej Bogucki. Złożono pod
nim kwiaty, a młodzież z gimnazjum przedstawiła referat, w którym przedstawiła tło historyczne
powstania. 
mwk
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Łowicz – Warszawa | Zmarł były Prymas Polski, ks. kardynał Józef Glemp

Prymas chętnie i często odwiedzał Łowicz
Pochowany został w katedrze św. Jana w poniedziałek
28 stycznia. Kard. Glemp przez
23 lata (do 2004 roku) przewodził Konferencji Episkopatu Polski. Zastąpił kard. Stefana
Wyszyńskiego, którego był sekretarzem. Był jednym z ludzi,
którzy przeprowadzili Kościół
i naród przez trudne lata stanu
wojennego, zawsze starał się tonować nastroje. Do 2009 roku
pełnił urząd Prymasa Polski.
Kardynał Glemp wielokrotnie
i chętnie odwiedzał Łowicz. Od
lat brał udział w uroczystościach
św. Wiktorii, ostatni raz w grudniu ubiegłego roku. Był Honorowym Obywatelem Łowicza.
Był w Łowiczu także 11 listopada ubiegłego roku. Pomimo choroby przeszedł o własnych siłach
całą trasę procesji św. Wiktorii
z kościoła św. Ducha do katedry.
W katedrze wygłosił homilię,
w której wskazywał Łowicz jako
przykład harmonii i współpracy
Kościoła i samorządu.
W latach 1981-1992, jako arcybiskup warszawski, był ordynariuszem ziem, które weszły
w skład diecezji łowickiej.
Wspomagał łowicki szpital,
jego darem był pierwszy aparat
USG, jaki otrzymał przed około 20 laty łowicki szpital. – PryREKLAMA

Marcin A. Kucharski

Prymas senior kardynał Józef Glemp zmarł
w środę 23 stycznia wieczorem w szpitalu
w Warszawie. Miał 83 lata. Od wielu miesięcy
zmagał się z nowotworem płuc.

Podczas uroczystości
św. Wiktorii 11 listopada 2012.

mas gościł wtedy, ofiarowując
ten sprzęt, w naszym szpitalu –
wspomina ordynator oddziału
dziecięcego, dr Waldemar Grabowski.
Był też głównym konsekratorem obydwu sakr biskupich
w diecezji łowickiej: biskupa Józefa Zawitkowskiego
w 1990 roku i biskupa Andrzeja F. Dziuby w 2004 roku. Jako
emeryt również chętnie odwiedzał Łowicz. Ostatni raz był
w Łowiczu w grudniu ubiegłego
roku. Wziął udział w spotkaniu

biskupów metropolii łódzkiej
i obiedzie imieninowym biskupa
ordynariusza.
Tak kardynała wspomina Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy diecezji łowickiej: – Znałem księdza prymasa od czasów
pracy w kurii. Mój brat rodzony
Janek powiedział kiedyś, patrząc
na ks. kardynała Glempa: Zobaczysz to będzie przyszły prymas.
I tak się stało.
Po 8 latach proboszczowania w Łowiczu ksiądz prymas
wyświęcił mnie na biskupa, na
rynku łowickim, wobec obrazu
Matki Boskiej Księżnej Łowickiej. Odtąd w szczególny sposób łowiczanie, około Bożego
Narodzenia, chcieli mu składać
osobiste życzenia w kolegiacie
łowickiej. Była to zawsze piękna wigilijna uroczystość. Ksiądz
prymas zawsze to cenił i o tym
głośno mówił.
W maju 2012 roku ks. prymas
zaszczycił moje uroczystości jubileuszu 50-lecia kapłaństwa.
Uroczystościom przewodniczył
w kolegiacie łowickiej.

Jego darem był
pierwszy aparat USG,
jaki otrzymał przed
około 20 laty łowicki
szpital.

Ostatni raz w styczniu bieżącego roku zobaczyłem go
w szpitalu na Płockiej w Warszawie. Ucałowałem jego ręce i stopy, a ksiądz prymas z uznaniem
zrobił mi krzyżyk na czole, i to
było nasze pożegnanie.
Msza święta
w łowickiej katedrze
Msza św. w intencji śp. prymasa seniora została odprawiona w bazylice katedralnej
w Łowiczu 27 stycznia. Koncelebrowali ją ks. biskup senior
Alojzy Orszulik, ks. biskup pomocniczy Józef Zawitkowski
oraz przedstawiciele łowickiego
duchowieństwa wraz z księżmi
z Wyższego Seminarium Duchownego. We mszy uczestniczyli także parafianie, burmistrz
Łowicza Krzysztof Kaliński,
starosta Krzysztof Figat, zastępca prezydenta Skierniewic Beata
Jabłońska i wicewojewoda Paweł Bejda.
W czasie homilii biskup łowicki ks. Franciszek Dziuba przybliżył postać prymasa
oraz opowiedział o jego związkach z Łowiczem i zasługach
dla Kościoła i Ojczyzny. Przypomniał, że kardynał Glemp
przyczynił się do zawarcia
konkordatu państwa ze Stolicą
Apostolską oraz doprowadził
do przywrócenia obecności
księży w szpitalach i zakładach
karnych. Dzięki jego staraniom
do polskich szkół powróciło
nauczanie religii. 
mak, pw
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Ogłoszenia drobne
– dziś znowu ponad 1000

Fotoreportaż

Uczniowie liceum i technikum w Bolimowie podczas poloneza.

Piotr Wolski

Piotr Wolski

zamieszczamy na str. 26-32

Klasa IV technik mechatronik i technik mechanik z ZSP nr 1 z partnerkami.

Czas studniówek | Uczniowie ostatnich klas bawili się do białego rana

W tę noc zapomnieli o maturze

W liceum pijarskim
Na studniówce liceum pijarskiego bawiło się 59 maturzystów
z trzech klas (humanistycznej,
matematyczno-fizycznej i biologiczno-chemicznej). Bal maturalny szkoły pijarskiej tradycyjnie
zorganizowano w murach szkoły.
Zanim wszystkie klasy zatańczy-

studniówkowy na 75 par rozpoczął się od uroczystego powitania, składania życzeń i poloneza. Przysłowiowego połamania
długopisów na maturze życzyli uczniom dyrektor ZSP Dorota
Dziekanowska, wójt gminy Bolimów Stanisław Linart oraz ks.
proboszcz Krzysztof Chojnacki.
Uczniowie technikum i liceum
tańczyli osobno. W pierwszych
parach można było dostrzec dyrektor Dorotę Dziekanowską,
wicedyrektor Małgorzatę Jurkiewicz oraz wychowawców klas.
Ich udział w polonezie był jednak symboliczny, ponieważ po
kilku krokach nauczyciele przekazywali uczniów partnerom,
których ci zaprosili na bal.  pw

ły poloneza, dyrektor Przemysław Jabłoński i zaproszeni goście życzyli uczniom powodzenia
na maturze oraz udanej zabawy.
Z kolei uczniowie podkreślali,
że niektórzy z nich są związani
ze szkołą pijarską od 12 lat i będzie im trudno opuścić jej mury.
Dla gości przybyłych na początek
balu przygotowano niespodziankę. Oprócz tradycyjnego poloneza był także walc. Zatańczyło
go kilka par, które tworzyli m.in.
uczniowie i wychowawcy.
W Bolimowie
Maturzyści z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Bolimowie bawili się w zajeździe
Rozdroże w Nieborowie. Bal

Zabawa w pijarskim LO. Na zdjęciu Joanna Jaros z Danielem Wolskim.

Uczniowie liceum pijarskiego Monika Antosik i Adam Burzykowski. Obok nauczyciel historii Piotr Komuński
i nauczyciel religii Edward Leśniak.

Piotr Wolski

chowania fizycznego Radosław
Gosławski. W początkowej fazie
przygotowań uczniowie ćwiczyli
bez partnerek, co oznaczało, że
połowa uczniów musiała przyjąć
role dziewczyn. – Zależało im,
żeby dobrze zaprezentować się
na studniówce, więc nie mieli innego wyjścia – powiedziała nam
jedna z zaproszonych dziewcząt.

Piotr Wolski

Na Podrzecznej
35 par zatańczyło poloneza
na studniówce ZSP nr 1 w Łowiczu, którą zorganizowano
w restauracji U Pana Tadeusza
w Domaniewicach. Wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi bawiło się tam ponad 100
osób. Tegoroczni maturzyści
z Podrzecznej to uczniowie
dwóch klas techników: informatyczno-elektrycznego oraz mechaniczno-mechatronicznego.
W gronie czwartoklasistów nie
było żadnej dziewczyny, ale każdy z uczniów zabrał ze sobą partnerkę.
Dwie klasy zatańczyły różne układy poloneza. Uczniów
przygotowywał nauczyciel wy-

Piotr Wolski

Styczeń to tradycyjnie czas studniówek. Odliczanie do matury trwa, tymczasem „imprezowy”
sprawdzian do startu w dorosłość już za maturzystami. 169 uczniów liceów i techników z Łowicza
i Bolimowa bawiło się minionej soboty 26 stycznia na balu maturalnym.

Poloneza na studniówce uczniów ZSP w Bolimowie rozpoczęła dyrektor Dorota Dziekanowska wraz z
uczniem Patrykiem Bogusiem.
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Taniec uczniów z nauczycielami na balu w pijarskim LO. Piotr Komuński tańczy z Edytą Teresiak.

Piotr Wolski

Uczeń pijarskiego LO Piotr Ptasiński z koleżankami.

Piotr Wolski

Piotr Wolski

Tomasz Kaźmierski z kl. IV E z ZSP nr 1 z partnerką Eweliną Maślarz.
Obok Renata Rosak.

Konrad Pikulski z klasy IV ZSP nr 1 z partnerką Klaudią Rutkowską. W drugiej parze Damian Janik
z Katarzyną Lubikowską.

Piotr Wolski

Piotr Wolski

Studniówka ZSP w Bolimowie. Paulina Jarmuż-Zawadzka (z lewej) wraz z uczennicami, których jest
wychowawczynią.

Uczennice pijarskiego LO: od lewej Julita Kołodziejska, Edyta Kukieła, Joanna Jaros. W tle fotografie klasowe
III klas, które stanowiły element dekoracji szkolnej sali.
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Kultura
Łowicz | Charytatywny koncert w katedrze

Śpiewali kolędy i pastorałki,
aby pomoc Igorowi i jego rodzinie

Mieszka w małym
domu, w którym nie
ma łazienki, a zebranie
pieniędzy na jej
zbudowanie to jeden
z celów akcji.

Blisko 100 śpiewaków, członków 5 chórów oraz zespołu Bańdurka wystąpiło w niedzielny wieczór, 20 stycznia, w łowickiej
katedrze na charytatywnym koncercie zorganizowanym z myślą o Igorze Podleśnym, chłopcu z miejscowości
Długie w gminie Kiernozia, który jest chory na stwardnienie guzkowate i padaczkę. Organizatorzy koncertu zebrali dla rodziny
chłopca 3.129 zł 20 gr, ale na tym nie skończą swoich działań z myślą o dziesięciolatku i jego rodzinie.

Mirosława Wolska-Kobierecka

Szkoły w wakacje są zamknięte,
więc przez 2 miesiące nie byłoby
możliwości z ich pomocą zbierać nakrętek. Było jej żal akcję
przerywać, bo pomyślała, że właśnie latem pije się najwięcej napojów, więc i zakrętek można zebrać więcej. Postanowiła znaleźć
dziecko, które potrzebuje pomocy i tak, korzystając z konta córki na Facebooku, natrafiła na informację o Igorze, dla którego
nakrętki zbierali Młodzi Demokraci. Nawiązała z nimi kontakt,
a oni bardzo chętnie przyjęli jej
inicjatywę. Od września zbiórkę wznowiły szkoły. – Drugi raz
było łatwiej, bo w tych samych
miejscach zbieraliśmy już nakrętki – mówi pani Agnieszka. Sądzi
też, że wiele osób woli pomóc
dziecku z pobliskiej gminy niż
z bardziej odległego Dęblina.
Wkręć się w to
W rozmowie z nami Anna
Lichman ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci przypomina, że
2 lata temu rozpoczęła się akcja
„Wkręć się w to”, podczas której
zbierano nakrętki na pomoc dla
Kacpra Malesy z Kiernozi. Był
to najprostszy pomysł na uzyskanie pieniędzy „z niczego” – zakrętek, które się zwykle wyrzuca. – Włączyły się w to wszystkie
szkoły, instytucje, a nawet kościoły – mówi Anna. Rok temu

Bańdurka na koncercie wystąpiła w kilku rodzajach strojów: łowickim, krakowskim, podhalańskim i opoczyńskim.

SMD rozpoczęło drugą edycję
z myślą o Igorze. Chłopiec ma
zdiagnozowanych kilka chorób i
pochodzi z wielodzietnej rodziny. Mieszka w małym domu, w
którym nie ma łazienki, a zebranie pieniędzy na jej zbudowanie
REKLAMA

Mirosława Wolska-Kobierecka

Pomoc dla Igora płynie dwoma drogami. Zaangażowanych
w nią jest tak wiele osób, że trudno będzie wymienić wszystkich.
Zacznijmy zatem od niedzielnego koncertu. Jego organizatorkami była Agnieszka Kołaczek
z córką Agatą – uczennicą Szkoły Podstawowej nr 3 w Łowiczu.
– Ta pomoc wynikała z mojej
wewnętrznej potrzeby niesienia
pomocy innym. Nie da się tego
inaczej wytłumaczyć – mówi
pani Agnieszka. W ubiegłym
roku ona i jej córka były organizatorkami koncertu charytatywnego, którego celem była pomoc
dla Mikołaja Janeczko – dziecka
z Dęblina, które urodziło się bez
rąk i nóg. Wystąpiła wówczas
młodzież z Łowicza oraz Michał
Janocha, udało się zebrać około
2 tys. zł.
Skąd dowiedziała się o Mikołajku? Pani Agnieszka poruszona telewizyjnym reportażem
o dziecku, postanowiła zbierać na
naszym terenie nakrętki przeznaczone do recyklingu, z których
dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony dla chłopca. „Zaraziła”
tym pomysłem społeczność Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej i Szkoły Podstawowej nr 1.
Akcja trwała przez rok i zakończyła się z końcem poprzedniego roku szkolnego. Wtedy zaczęła się zastanawiać, co robić dalej?

Rodzina Podleśnych z Długiego obecna była na koncercie
w 5-osobowym składzie. Igor to chłopiec w ciemnej kutrce, króry siedzi
obok mamy.
REKLAMA

to jeden z celów akcji. Drugi –
to pomoc bieżąca na łagodzenie
skutków choroby np. zakup maści, która hamuje rozrost guzów
w obrębie twarzy. Młodzi Demokraci organizowali charytatywny
koncert na rzecz Igora w listopa-

dzie ubiegłego roku w Skierniewicach. Wtedy był to hip-hop.
Na koncercie w katedrze członkowie stowarzyszenia zajęli się
zbieraniem nakrętek. Tym razem
Agnieszka i Agata Kołaczek zorganizowały koncert bożonaro-

dzeniowy. Panią Agnieszkę również zapytaliśmy, jak dotarła do
tych zespołów. – Jestem córką
dawnego organisty w kościele pijarów. Choć mój tata zmarł, gdy
miałam 12 lat, to obracałam się
w tym środowisku, wiec ten pomysł był dla mnie naturalny.
Nasza rozmówczyni bierze
czasem udział w mszach św.
w kaplicy seminarium, po których rozmawia niekiedy z klerykami. Z tych rozmów powstał
pomysł na to, aby telefonicznie
i mailowo spytać proboszczów
kilku parafii, czy ich chóry mogłyby przyjechać na koncert do
Łowicza. Udało się, choć przygotowania do koncertu trwały od listopada. W organizacji i przygotowaniach pomogli też klerycy
– m. in. Rafał Woronowski i Tomasz Stępniak.
Przed łowicką publicznością,
która nie opuściła murów katedry po wieczornej mszy św., wystąpili: Chór Lutnia, działający
od 2005 przy łowickiej bazylice,
Soli Deo z kościoła św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy, Centores Cordis Jesu z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Skierniewicach, Art Cameral
z kościoła św. Wawrzyńca w Sochaczewie, Adalbertus z kościoła
św. Wojciecha w Białej Rawskiej
oraz najmłodszy łowicki Zespół
Pieśni i Tańca Bańdurka.  mwk
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Łowicz | Koncert młodych muzyków

Pokazali, co potrafią
Blisko 40 podopiecznych Społecznego Ogniska Muzycznego koncertowało
w niedzielę 27 stycznia w sali kinowej Łowickiego Ośrodka Kultury. Młodzi
muzycy grali na skrzypcach, fortepianie, akordeonie i keyboardzie.
dziadkowie, którzy chętnie fotografowali swoje pociechy, kiedy
te zajmowały miejsce na scenie.
– Wnuczka chodzi na zajęcia
niecały rok. To bardzo miło,
kiedy można zobaczyć, jak sobie radzi na takiej dużej scenie – powiedziała nam jedna z
babć.
Na zakończenie koncertu
dziecięco-młodzieżowa orkiestra kameralna pod dyrekcją
i nadzorem dyrygenta Adama
Wojciechowskiego wykonała
dwa utwory: mazur Słowianin
Wojciecha Osmańskiego oraz
melodię tytułową z serialu Polskie drogi. Na zajęcia prowadzone przez Społeczne Ognisko

rzut okiem | Enerlich w Bolimowie

Muzyczne uczęszczają dzieci
i młodzież z Łowicza i okolic.
Wielu z nich tańczy również w
Dziecięco-Młodzieżowym Zespole Ludowym Koderki.
Obecnie w zajęciach bierze
udział 56 podopiecznych, którzy ćwiczą indywidualnie dwa
razy w tygodniu po 30 minut.
Kadrę tworzy pięciu instruktorów. Jeden z nich – Eugeniusz
Strycharski – przypomniał nam,
że młodzi muzycy występują
w
Łowickim
Ośrodku
Kultury dwa razy w roku: na
Dzień Babci i Dziadka oraz na
Dzień Matki, dlatego też już
wiosną odbędzie się kolejny
koncert. 
pw

Podopieczni Społecznego Ogniska Muzycznego grają na różnych instrumentach, m.in. na gitarach.

Łowicz | PBP

Łowicz | Och! Film Festiwal

Do 1 lutego Powiatowa
Biblioteka Publiczna
w Łowiczu przyjmuje
zgłoszenia chętnych do
udziału w warsztatach
recytatorskich. Są one
adresowane do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
i ich opiekunów, jako
forma przygotowań do 58.
Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego.
Warsztaty odbędą się
we wtorek 5 lutego,
trwać będą 3 godziny, a
poprowadzi je aktor Bartosz
Turzyński. mwk

która potrwa przez cały luty.

Piotr Wolski

Koncert trwał blisko 2 godziny. Najpierw na scenie pojawili się najmłodsi wykonawcy, z
których niektórzy nie rozpoczęli nawet edukacji w szkole podstawowej. Dzieci grały proste
utwory, na przykład Olga Koperska zaśpiewała z akompaniamentem gitary piosenkę Pieski małe dwa.
Po pewnym czasie występowali starsi podopieczni Społecznego Ogniska Muzycznego.
W sali kinowej ŁOK rozbrzmiewały takie utwory jak Requiem
dla snu Clinta Mansell’a czy
Dla Elizy Ludwika van Beethovena. Występowi dzieci i młodzieży przyglądali się rodzice i

gok bolimów

Zaproszenia Od jutra filmowe wieczory w ŁOK
W poniedziałek i wtorek, 4 lupracuje. Odwiedza tam dwóch
jutro, 1 lutego, rusza
na warsztaty Już
tego i 5 lutego, widzowie obejwięźniów – męża i kochanka.
w Łowiczu święto kina,
rzą „Kurczaka ze śliwkami”
W niedzielę 3 lutego na scenie
a więc Och! Film Festiwal.
z aktorem
Vincentego Paronnauda i Marwystąpi wokalista i aktor teatralTo już 14. edycja festiwalu,

23 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie członkowie
Dyskusyjnego Klubu Książki i inni zainteresowani wzięli udział
w spotkaniu autorskim z Katarzyną Enerlich. Podczas niego pisarka
opowiadała o tym, że inspirują ją prawdziwe ludzkie historie
i że to właśnie z nich czerpie pomysły do swoich książek. W spotkaniu
uczestniczyło kilkanaście osób. am
REKLAMA

W ciągu miesiąca odbędzie
się około 30 seansów i 5 koncertów. Główne pokazy festiwalowe
odbywać się będą w kinie Fenix
o godzinie 19.15.
Och! Film Festiwal zainauguruje film Tango Libre w reżyserii Frédérica Fonteyne. Zostanie on wyświetlony 1 i 2 lutego.
Opowiada on historię JC, strażnika więziennego, który chodzi
na lekcje tanga. Podczas jednej
z nich poznaje Alice, a następnego dnia kobieta pojawia się
w więzieniu, w którym strażnik

nych inscenizacji muzycznych
Janusz Radek. Podczas koncertu będzie on promował swoją
najnowszą płytę „Z ust do ust”.
Bilety na jego koncert rozeszły
się w ciągu 2 godzin. – Na koncert wejdą tylko ci, którzy zdążyli kupić bilety – zapowiada
dyrektor ŁOK Maciej Malangiewicz. Zainteresowanie koncertem Radka było bowiem bardzo duże. Kolejka chętnych, by
kupić bilety pierwszego dnia
sprzedaży ustawiła się zaraz po
otwarciu kasy biletowej. Wiele
osób dzwoni cały czas do ŁOK
i pyta o dodatkowe wejściówki.
Tych na pewno nie będzie.

jane Satrapi. To historia o wirtuozie, który szuka skrzypiec,
które mogłyby zastąpić jego
ukochany, zniszczony w wyniku
kłótni z żoną instrument. Ponieważ mu się to nie udaje, postanawia umrzeć.
W kolejnych dwóch dniach
wyświetlony zostanie film
„Samsara” Rona Fricka. To dokumentalna podróż przez najpiękniejsze zakątki 25 krajów
na całym świecie z muzyką Lisy
Gerrard i Dead Can Dance.
Bilety na filmy są dostępne
w kasie kina Fenix. Bilet na pojedynczy seans kosztuje 11 zł,
karnet natomiast 110 zł. 
am
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Pacyna | Na finał wystawili „Przebudzenie”

W pierwszej kolejności zaprezentowała się dziecięca grupa zespołu
Koderki.

Łowicz | Łowicki Ośrodek Kultury

Koderki wystąpiły
na Dzień Babci i Dziadka
Dwie grupy tancerzy
Dziecięco-Młodzieżowego
Zespołu Ludowego Koderki
dały w minioną niedzielę
koncert w sali kinowej
Łowickiego Ośrodka Kultury.
Zespół wystąpił krótko po
koncercie uczniów Ogniska
Muzycznego – o którym
piszemy stronie 23.
Koncert zorganizowano na
Dzień Babci i Dziadka. Wśród
osób zgromadzonych w sali kinowej można było dostrzec dziadków, ale też rodziców i innych
członków rodziny, którzy wypatrywali swych pociech na scenie.
Zainteresowanie występem Koderek było na tyle duże, że spóźnialscy mieli problem ze znalezieniem wolnego miejsca. Dzieci
zatańczyły wszystkie znane tańce
ludowe, takie jak kujawiak, krakowiak czy mazur, za co publiczność zgromadzona w ŁOK nagrodziła ich gromkimi brawami.
Po zakończeniu koncertu
przyszedł czas na podsumowanie działalności zespołu. Zdaniem kierownika Koderek Eugeniusza Strycharskiego młodzi
tancerze dopiero wdrażają się
REKLAMA

w tajniki tańca ludowego i latem powinni reprezentować lepszy poziom. Strycharski powiedział, że cieszy się, że chociaż
tyle osób chce uczestniczyć
w zajęciach, ponieważ przyszły
takie czasy, że dzieci i młodzież
chętniej wybierają oglądanie telewizji i surfowanie po internecie. –
Mamy 8 i 5 par w dwóch grupach
wiekowych, dlatego nie możemy
występować na dużych scenach,
gdzie potrzeba przynajmniej
12 par – mówił.
W podobnym tonie wypowiadała się choreograf Katarzyna
Polak, która stwierdziła, że większa liczba tancerzy zwiększy rywalizację w zespole i wpłynie
pozytywnie na jego poziom artystyczny. 
pw
REKLAMA

Uczniowie klas
III Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków
w Pacynie mieli szansę
rozkochać się w teatrze.
W czasie trwającego
5 miesięcy projektu
„Teatralne spotkania”,
nie tylko często jeździli
do teatrów, ale i sami
próbowali swych sił
w aktorstwie.
– Od zawsze pasjonuje mnie
teatr, dlatego napisałam projekt,
by większa grupa młodzieży
mogła wziąć udział w zajęciach,
by mogła obejrzeć na żywo
spektakle teatralne, operetkowe
i operowe – mówi Teresa Russek, nauczycielka języka polskiego i dyrektor szkoły. Na realizację programu pozyskała ok.
50 tys. złotych unijnej dotacji.
Projekt obejmował cykl
warsztatów z zakresu wiedzy
o teatrze, ruchu scenicznego,
emisji głosu, interpretacji, improwizacji i kreacji aktorskiej.
Zajęcia odbywały się w czasie
pozalekcyjnym w szkole i na
scenie Teatru Dramatycznego
w Płocku. Sztuki aktorskiej
uczyła aktorka teatru w Płocku,
Magdalena Tomaszewska.

Dorota Grąbczewska

Piotr Wolski

Pięć miesięcy aktorskiej zabawy

Uczniowie klasy III Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie po swoim występie.

W weekendy uczniowie
oglądali przedstawienia w Teatrze na Woli w Warszawie,
w Teatrze Muzycznym w Łodzi
i w Operze Narodowej. Każdy wyjazd to również wspólny
posiłek finansowany w ramach
projektu.
– Byłam mile zaskoczona,
gdy młodzież stwierdziła, że
bardziej podoba się im opera
niż operetka – przyznaje koordynatorka programu.
We wtorek 22 stycznia
uczniowie zaprezentowali przed
własnymi rodzicami przygotowane przez siebie przedstawienie „Przebudzenie”. Mieli okazję, aby popisać się zdobytymi
podczas warsztatów umiejętno-

ściami. Sztuka nawiązywała do
przeżyć młodzieży, ich burzy
uczuciowej, wątpliwości i rozczarowań, problemów z miłością i przyjaźnią. Młodzi artyści wykreowali role, które sami
sobie wybrali. To nie była gra,
lecz naturalne, pełne emocji
wyznania i wzruszenia.

To nie była gra,
lecz naturalne,
pełne emocji wyznania
i wzruszenia.

Andrzej Jurek z Kamionki, ojciec gimnazjalistki Patrycji, przyznaje, że córka pilnie
ćwiczyła w domu rolę. Występ
przed publicznością przeżywała
nie tylko córka, ale i on.
Dyrektor Teresa Russek nie
kryje zadowolenia ze swoich
25 podopiecznych uczestniczących w projekcie. Przyznaje, że dzięki niemu okazało się,
jak duży potencjał tkwi również
w młodzieży, która nie należy do
prymusów.
Dzięki realizacji programu do
szkoły trafiły też pomoce naukowe. Szkoła wzbogaciła się m.in.
o laptop, wideoprojektor i kamerę, za pomocą której nagrywano
przebieg warsztatów.
dag
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Z sali sądowej
Łódź | Kolejna rozprawa ws. śmiertelnego pobicia w Nieborowie

Zeznawało kolejnych ośmioro świadków
Przed Sądem Okręgowym w Łodzi odbyła się kolejna już rozprawa
ws. śmiertelnego pobicia, do jakiego doszło 22 kwietnia 2011 roku pod stacją
paliw w Nieborowie. Swoje zeznania złożyło kolejnych ośmiu świadków.
Przypomnijmy w wielkim
skrócie, że w zdarzeniu pod nieborowską stacją, niedaleko Zajazdu Rozdroże, śmierć poniósł
pobity 40-latek Zbigniew S.,
mieszkaniec Wrzeczka w gminie
Łyszkowice.
Zarzut udziału w bójce oraz
pobicia z zamiarem zabicia otrzymali czterej mieszkańcy Bolimowa i okolic, w wieku od 25 do 31
lat: Piotr D. (jemu prokuratura zarzuca też spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu Piotra
W., który ze zdarzenia wyszedł ze
złamaną szczęką – przyp. red.),
Paweł M., Bogumił B. i Adam Z.
Cała czwórka nie przyznaje się do
zarzucanych im czynów.
Dotychczas w tej sprawie obejrzano już zapisy z monitoringu,
które nie pokazują jednak samego zajścia. Przesłuchiwano także wielu świadków. 10 stycznia
swoje zeznania złożyło kolejnych
osiem osób. Jako pierwszy swoje
zeznania złożył Leszek B., który
feralnego 22 kwietnia podwiózł
czwórkę oskarżonych do Nieborowa, na stację paliw, gdzie mieli
oni grać na automatach.
Świadek opowiadał przed sądem, że skontaktował się z nim
w tej sprawie Piotr D. ps. „Drops”.
Leszek B. naprawiał jednak samochód i dopiero po jakimś czasie oddzwonił, by powiedzieć,
że jest już dostępny i może podwieźć Piotra D. i jego kolegów
do Nieborowa. Zabrał ich z boliREKLAMA

mowskiego rynku, podwiózł na
miejsce, po czym na 10-15 minut odjechał do jednego z lokali
w Nieborowie, gdzie znajomy
miał mu oddać pieniądze.
Po tym czasie powrócił na stację, ale czwórki oskarżonych już
tam nie było. Będąc pod nią widział ludzi zgromadzonych wokół leżącego na ziemi mężczyzny
i wzywających pomocy. Świadek
obserwował całą sytuację, widział
też moment nadjechania policji
i pogotowia. Na stacji został i grał
na automatach do 4-5 rano (według odczytanych później zeznań
złożonych przez niego na policji
dzień po zajściu była to jednak
6-7 rano). W międzyczasie odwoził też kilku znajomych, jednak od momentu podwiezienia
czwórki oskarżonych nie miał
z nimi kontaktu.
Leszek B. zeznał też, że dzwonił później do Piotra D., ale bezskutecznie. Przyznał również,
że miał pewne podejrzenia, że
czwórka mężczyzn mogła brać
udział w bójce. Nie potrafił jednak wytłumaczyć, czemu mając
takie podejrzenia nie zadzwonił
do mężczyzny od razu.
Na pytanie aplikantki zastępującej przez pewien czas obrońcę Piotra D. Jarosława Masłowskiego, jakim człowiekiem jest
„Drops” odpowiedział, że spokojnym, który denerwował się tylko na automaty. Przyznał też, że
tego dnia oskarżony zachowywał

się normalnie i nie był agresywny. Obrońca Adama Z. Andrzej
Senejko zapytał zaś świadka,
kiedy zorientował się, że pobity
mężczyzna zmarł. Leszek B. odpowiedział, że po tym, kiedy zaprzestano reanimacji i przykryto
ciało folią.
Dwaj kolejni świadkowie
Grzegorz Ch. i Mariusz B. zeznawali praktycznie na ten sam temat, gdyż obaj w momencie zdarzenia byli w jednym miejscu. To
oni zabrali samochodem z Nieborowa Pawła M. i Adama Z.
Grzegorz Ch. feralnego 22
kwietnia spotkał na rynku w Bolimowie Pawła M., Piotra D. i Adama Z. Nie pamięta, czy był tam
też Bogumił B. Mężczyźni chwilę porozmawiali, po czym świadek udał się na umówione spotkanie do Mariusza B.
Obaj mężczyźni siedzieli na
działce tego drugiego, po czym
stwierdzili około godziny 22.00,
że wybiorą się dla zabicia czasu
do Łodzi. Gdy już do niej dojeżdżali, do Grzegorza Ch. zadzwonił Paweł M. i spytał, gdzie jest.
Kiedy usłyszał, że w Łodzi, ten
zakończył rozmowę.
Po około 1-1,5 h mężczyźni
wracając przez Łowicz do Bolimowa przejeżdżali przez Nieborów. Obaj przyznali, że kątem
oka widzieli światła policji i pogotowia przy stacji, ale nie zatrzymywali się tam. Z zeznań wynika, że Grzegorz Ch. wiedział,

Jadący na fotelu
pasażera Mariusz B.
pytał, co się stało.
Według niego oskarżeni
używali sformułowań:
„awantura”, „masakra”
czy też „szkoda gadać”.
iż Paweł M. był w Nieborowie
i w drodze powrotnej dzwonił do
niego czy go stamtąd nie zabrać
(według świadka Mariusza B. w
drodze powrotnej mogło dojść też
do połączenia od Pawła M., jednak dokładnie tego nie pamięta).
Nie udało mu się jednak do niego
dodzwonić.
Grzegorz Ch. i Mariusz B.
wrócili więc do Bolimowa, do
miejsca zamieszkania tego drugiego. Umówili się, że ten pierwszy odstawi samochód i za jakiś
czas wróci na działkę Mariusza
B. i napiją się wspólnie piwa.
W tym czasie zadzwonił Paweł
M., który poprosił o zabranie go z
Nieborowa.
Mariusz B. uznał, że też chce
pojechać. Wsiadł z powrotem
do samochodu i udali się obaj
po Pawła M. Mężczyzna, wraz
z Adamem Z., czekał na nich na
bocznej uliczce. Według Mariusza B. było to około 1-1,5 km
w linii prostej od stacji w Nieborowie. Grzegorz Ch. nie był w stanie dokładnie powiedzieć, w którym momencie dowiedział się,
gdzie dokładnie czeka na niego
Paweł M.
Nie zawracając już do głównej
drogi Bolimów-Nieborów, wiejskimi drogami (uznał, że będzie
to prostsza droga – przyp. red.)
Grzegorz Ch. odwiózł najpierw
Adama Z. (mieszka on w jednej ze
wsi pod Bolimowem), a następnie
wysadził pod domem Mariusza
B. w Bolimowie Pawła M., który
udał się do domu. Według zeznań
Grzegorza Ch. mężczyźni w saREKLAMA

mochodzie mogli wspominać coś,
że była awantura i musieli uciekać, jednak on skupiał się na prowadzeniu pojazdu i nie pamięta
szczegółów. Jadący na fotelu pasażera Mariusz B. pytał, co się stało.
Według niego oskarżeni używali
sformułowań: „awantura”, „masakra” czy też „szkoda gadać”.
Na pytanie obrońcy Pawła M.
Krzysztofa Śledzińskiego, który
z mężczyzn używał takich sformułowań Mariusz B. odpowiedział, że odniósł wrażenie, iż był
to Adam Z.
W odpowiedzi na pytanie
obrońcy Adama Z. mecenasa
Senejki przyznał, że nie jest na
100% pewien. Świadek nie ukrywał też, że tamtego wieczora spożył sporo alkoholu (około 6 piw)
i zarówno na policji, jak i przed sądem zeznawał wedle swojej wiedzy i stanu pamięci.
Mariusz B. nie był też w stanie
odpowiedzieć na pytanie prokuratora, czy jego zdaniem miejsce,
w którym zastali Pawła M. i Adama Z. mogło świadczyć o tym, że
się ukrywali.
Zeznania kolejnego świadka, Tomasza W., nie wniosły do
sprawy niczego nowego. Mężczyzna przyznał przed sądem, że
22 kwietnia, około godziny 22.30
wracając z pracy spotkał na bolimowskim rynku 4 oskarżonych.
Przywitali się i świadek poszedł
do domu.
Tego samego dnia, jakiś czas
wcześniej, kontaktował się z nim
Bogumił B. i pytał, czy Tomasz
W. zamierza się z nim spotkać.
Ten oddzwonił jednak później,
że ma inne plany. Po spotkaniu
na rynku nie widział się z oskarżonymi ani nie dzwonił do żadnego z nich. Świadek nie rozpoznał też jako własności któregoś z
mężczyzn łańcuszka z wisiorkiem
znalezionego na miejscu pobicia.
Kolejnymi świadkami była trójka członków rodziny Adama Z.
Przed sądem zeznawali Danuta
M. – jego ciotka – oraz jej dzieci,
a kuzyni oskarżonego – Jolanta i
Piotr M. Jako pierwsza zeznawała
Danuta M. Kobieta opowiedziała

sądowi, że 22 kwietnia Adam Z.
był u rodziny M. na kolacji. Czekał też i dzwonił do swojej matki,
z którą miał wrócić do domu. Według jej zeznań nie był wówczas
pijany ani nie pił też na samej kolacji.
Po około godzinie Adam Z.
wyszedł i nie mówił, dokąd wychodzi. Oskarżonego opisuje na
pytania jego obrońcy jako osobę
spokojną, niemającą problemów
z alkoholem czy też narkotykami i
niebiorącą udziału w bójkach.
Podobnie o swoim kuzynie wypowiadają się Piotr i Jolanta M.
Ten pierwszy feralnego dnia nie
przebywał w domu (wrócił nad
ranem, nie wiele pamiętał, gdyż
spożywał sporo alkoholu), nie był
też na kolacji, na której pojawił się
Adam Z. ani nie kontaktował się z
żadnym z oskarżonych.
Wizytę kuzyna pamięta Jolanta
M. Potwierdza ona, że 22 kwietnia na kolacji nie był on pod wpływem alkoholu. Nie mówił jej także o swoich planach.
Pozostałych oskarżonych tego
dnia nie widziała ani się z żadnym
nie kontaktowała. To o tyle istotne,
że, jak przyznała przed sądem, jej
chłopakiem jest Paweł M.
Cała trójka była pytana przez
sąd, czy nie odbierała w nocy połączenia na telefon stacjonarny
wykonany właśnie przez Pawła
M. Wszyscy jednak zaprzeczyli.
W domu przebywały też inne osoby, ale ich tego dnia nie przesłuchiwano. Byłoby to też o tyle trudne, że dwie z pozostałych osób
(kuzyn i jego syn) mieszkają na
co dzień za granicą.
Ostatnim z zeznających był Tomasz K. 22 kwietnia mężczyzna
nie widział się ani nie rozmawiał
z żadnym z oskarżonych. Dopiero w nocy skontaktował się z nim
Jakub B., który pytał, czy ten nie
zabrałby skądś jego brata Bogumiła, który wpadł w jakieś kłopoty. Tomasz K. spotkał się z bratem
oskarżonego. Ten próbował się
dodzwonić do Bogumiła B., jednak bezskutecznie, w związku z
czym obaj postanowili nigdzie nie
jechać. 
kl
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samochodowe
kupno
Kupię

Polonez, Fiat 125p, każdy,
stan obojętny, tel. kom. 510-280-713,
517‑162‑039.
Subiekt - Nieborów
Auto-kasacja

230 posiadająca koncesję na
wydawanie zaświadczeń do
Wydziału Komunikacji przyjmuje
i płaci za pojazdy stare, rozbite,
wyeksploatowane, www.sdpsubiekt.
pl, tel. (46) 838-55-41, tel. kom.
507‑141‑870.
bezwypadkowe, tel. kom.
AAAauta

795‑297‑763.
Absolutnie

kupię każde auto całe lub
uszkodzone. Najwyższe ceny. Wypłata
gotówki natychmiastowa, dojazd
do klientów, tel. kom. 888-688-405,
601‑522‑907.
Auto

skup, tel. kom. 505‑959‑200.
Auto

skup, płacimy za auta
powypadkowe, uszkodzone, do remontu,
najlepsze ceny, 100% satysfakcji,
zadzwoń, tel. kom. 604‑191‑186.

www.lowiczanin.info

CITROËN

Saxo, 1100, 2003 rok, biały,
7.400 zł, tel. kom. 694‑941‑276.

KIA
 Carens, 2.0, CRDI, 2007 rok, tel.
kom. 508‑286‑519.

POLONEZ

Track, 1.9, D, 1994 rok,
tel. (46) 838‑44‑62.

VW
 Golf, 1.9 D, 1995 rok, tel. kom.
783‑413‑984.

Auto

laweta- pomoc drogowa, tel. kom.
796‑199‑706.

DAEWOO

Lanos, 1.6, benzyna/gaz,
sedan, 1999 rok, tel. kom. 509‑869‑260.

LUBLIN,

1998 rok, wszystkie części od
20 zł, tel. kom. 503‑106‑795.

RENAULT

Clio, 1.4, benzyna/gaz,
2001 rok, tel. kom. 661‑417‑505.

VW
 Golf, 1999 rok, tel. kom.
606‑586‑484.

DAEWOO

Lanos, gaz, wyposażony, tel.
kom. 662‑173‑679.

626, 2001 rok, sedan, 2.0
MAZDA

benzyna 136 KM, granatowy, 188
tys. km, bezwypadkowy Łyszkowice/
Bratoszewice, tel. kom. 668‑477‑812.

RENAULT

Clio, 1.5 DCI, 2009 rok, tel.
kom. 509‑791‑220.

VW
 Golf, 1.8, gaz, kombi, 1996 rok, tel.
kom. 886‑218‑982.

Dostawcze,

osobowe, naprawa,
diagnostyka komputerowa, hamulce,
silniki, Głowno, Targowa 41,
tel. (42) 719‑16‑67.

RENAULT

Laguna II, 1.8 16V, 2001 rok,
stan bdb, tanio, tel. kom. 781‑222‑125.

VW
 Golf III, 1.6, gaz, 1996 rok, czarny
metalik, tel. (46) 831-02-44, tel. kom.
513‑671‑435.

DAEWOO

Lanos, 1.5, gaz, 1998 rok, ,
1.500 zł, tel. kom. 668‑254‑240.
DAEWOO

Matiz, 1999 rok, tel. kom.
790‑351‑091.
Daewoo

Matiz, 1999 rok, gaz, 2.000 zł,
tel. kom. 509‑408‑929.
DAEWOO

Matiz, 2000 rok,
wspomaganie, bogate wyposażenie, tel.
kom. 503‑779‑159.
FIAT

126p, tel. (46) 837-05-44, tel. kom.
790‑359‑200.
FIAT

500, 2009 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
FIAT

Albea, 1.2 16V 80 KM, 2002 rok,
120.000 km, bezwypadkowy, 7.500 zł, tel.
kom. 695‑753‑799.
FIAT

Brava, gaz, 2000 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 515‑967‑431.

MAZDA

Premacy, 2004 rok, tel. kom.
691‑979‑284.
MERCEDES

190, D automat, 1984
rok, tel. kom. 783‑413‑984.
MERCEDES

A klasa, 170, D, 2001
rok, 138.000 km, bordo metalik,
stan rewelacyjny, bezwypadkowy,
garażowany, możliwość zamiany na
tańszy, tel. kom. 604‑706‑309.
MERCEDES

C klasa kompressor,
2009 rok, 48.000 km, tel. kom.
784‑962‑802.
MERCEDES

Sprinter, Max 2.9, 1998
rok, tel. kom. 606‑586‑484.
Mercedes

Sprinter 212, średni
niski, 1998 rok, niebieski, tel. kom.
601‑286‑499.
MITSUBISHI

Carisma, 1.8, 1998
rok, granatowy metalik, alufelgi, stan
bdb., pełna opcja, 4.400 zł, tel. kom.
509‑619‑695.

tel. kom. 500‑812‑312.
Dostawcze,


FIAT

CC, 700, 1996 rok, zadbany, tel.
kom. 666‑037‑924.

Kupię

drzwi do Mercedesa Vito 1998
r., tel. kom. 601‑489‑796.

Fiat
 Cinquecento 700, 1997 rok, tel.
kom. 506‑178‑472.

Kupię

każde auto do 1.000 zł, tel. kom.
601‑522‑907.

FIAT

Cinquecento, 700, 1997 rok, I
właściciel, tel. kom. 509‑443‑110.

MITSUBISHI

L200, 2.5, TDI, 4x4, 2003
rok, picap, zadbany, 30.000 zł, tel. kom.
501‑217‑958.

Kupię

osobowy sprawny lub lekko
uszkodzony, tel. (46) 831-02-44, tel. kom.
604‑706‑309.

FIAT

Ducato, 1995 rok, tel. kom.
790‑591‑203.

Mondeo,

diesel, 2004 rok, bogata
wersja, 11.000 zł, tel. kom. 603‑545‑993.

FIAT

Ducato Max, 2,8 disel, 1999r., tel.
kom. 696‑007‑024.

NISSAN,

Primera 2.0 TD, 1998 rok, tel.
kom. 501‑291‑914.

FIAT

Ducato, 2007 rok, salon
Polska, 9-osobowy, tel. kom.
602‑390‑809.

NISSAN

Primera, 2.0, TD, kombi,
1998 rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
607‑385‑871.

FIAT

Grande Punto, 2003 rok, tel. kom.
696‑073‑646.

NISSAN

Terano II, 2.7 TDI, 4x4, 2000
rok, tel. kom. 601‑593‑171.

FIAT

Linea, 2007 rok, tel. kom.
607‑809‑288.

NISSAN

Terrano 2, 3.0 TD, 2003r., tel.
kom. 604‑915‑594.

FIAT

Multipla, 1.9 JTD, 2000 rok, tel.
kom. 784‑962‑802.

OPEL

Astra, 1.4, sedan, 1999/2000
rok, tel. kom. 605‑353‑396.

FIAT

Punto, 1.1, 1998 rok, 3-drzwiowy,
drugi komplet opon, tel. kom.
606‑763‑405.

OPEL

Astra, 2001 rok, tel. kom.
505‑056‑590.

Lucar

auto-części, skup, laweta, tel.
kom. 796‑199‑706.
Mercedesy,

Toyoty, tel. kom.
725‑562‑998.
Skup

powypadkowych, starych,
skorodowanych pojazdów
samochodowych, tel. kom. 512‑476‑760.
Skup

samochodów.
Możliwość odbioru. Sprzedaż
części. Złomowanie pojazdów.
Zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji. Nieborów, tel. kom.
605‑695‑882.
Skup

skrzyń biegów V, Polonez, Łada,
tel. kom. 605‑695‑882,.
Uszkodzony

do remontu kupię, tel.
kom. 506‑713‑289.

sprzedaż
ALFA

145, 1.4, 1996, gaz sekwencja
2-letnia, tel. kom. 665‑314‑627.
ALFA

ROMEO 156, 2.5, gaz
sekwencja, 1999 rok, 7.500 zł, tel. kom.
667‑566‑106.
AUDI

80, tel. kom. 605‑140‑662.
AUDI

A4, 1.9 TDI, 1999 rok, tel. kom.
500‑861‑322.
AUDI

A4, 1.9, TDI, 1999 rok, srebrny,
110 KM, stan bdb, tel. kom. 694‑253‑576.
AUDI

A4, 1.0 TDI, 2000 rok, lift, tel.
kom. 606‑303‑471.
BMW

316, sedan, 1999 rok, czarny, tel.
kom. 790‑351‑091.
BMW

5 E34, 2.0 benzyna, kombi,
1995 rok, full opcja, stan dobry, tel. kom.
600‑829‑630.
BMW

525 TDS, kombi, tel. kom.
505‑972‑410.
CITROËN

Berlingo, 1999 rok, zielony,
5-osobowy, tel. kom. 795‑629‑994.
CITROËN

Berlingo, 1.9 D ciężarowy,
2000 rok, 143 tys.km, 7.000 zł, tel. kom.
601‑050‑926.

FIAT

Punto, 1.2, 1997 rok, ok. 2.000 zł,
tel. kom. 693‑489‑820.
FIAT

Seicento, 2003 rok, tel. kom.
506‑034‑115.
FIAT

Seicento, benzyna/gaz, 1999 rok,
tel. kom. 600‑970‑598.
FIAT

Seicento, 2003 rok, tel. kom.
509‑443‑110.
FIAT

Seicento, 900, 1998 rok, złoty
metalik, stan dobry, tel. (42) 719‑71‑54.
FIAT

Seicento, 2001 rok, stan idealny,
tel. kom. 606‑819‑096.
FIAT

Seicento, 1.1, 1999 rok, zamiana,
tel. kom. 791‑595‑767.
FIAT

Siena, gaz, 1999 rok, tel. kom.
515‑967‑431.
FIAT

Uno, 2001 rok, mały przebieg,
stan bdb, tel. kom. 605‑878‑236.
FORD

Escort, 1.8 TD, 1997 rok, tel.
kom. 661‑529‑187.
FORD

Focus, 1.6, benzyna, 1999 rok,
srebrny, tanio, tel. kom. 791‑303‑325.
FORD

Mondeo benzyna, 2003 rok, tel.
kom. 790‑351‑091.
FORD

Mondeo, 1.8, gia, 1997 rok, tel.
kom. 696‑807‑895.
FORD

Transit, 2004 rok, tel. kom.
888‑895‑150.
FORD,

1.000 zł, tel. (46) 838‑57‑50.

CITROËN

C3, 2007 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

HONDA

Civic, 1998 rok, rudy metalik,
tel. kom. 883‑313‑089.

CITROËN

Saxo, 1.1, gaz, 1996 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 605‑535‑396.

HONDA

Civic, 2001 rok, tel. kom.
505‑056‑590.

OPEL

Astra II, benzyna+gaz, 2004 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 693‑155‑811.
OPEL

Astra, kombi, 1994 rok, stan
bdb, tel. (46) 838‑62‑12.
OPEL

Corsa, diesel, 2009 rok, tel.
kom. 606‑289‑088.
OPEL

Corsa, 1.2, D, 2008 rok,
błękitno-srebrny, 3-drzwiowy, bogate
wyposażenie, tel. kom. 605‑977‑765.
OPEL

Corsa B, 1998 rok, stan dobry,
tel. kom. 694‑161‑630.
OPEL

Corsa C, 1.0, klimatyzacja,
opony zimowe, tel. kom. 512‑842‑650.

RENAULT

Master, 2.5, 2001 rok, tel.
kom. 603‑624‑879.
RENAULT

Master, 2.5, D, 1999 rok, I
właściciel, wysoki, tel. (46) 861‑25‑60.
RENAULT

Megane, benzyna/gaz,
1996 rok, tel. kom. 513‑170‑753.

VW
 Golf III, 1.9 TDI, 1994 rok, tel. kom.
600‑394‑592.
VW
 Golf III, 1.9 TDI, kombi, 1997 rok,
granatowy, w rozliczeniu przyjmę Matiz
lub Seicento, tel. kom. 604‑706‑309.

RENAULT

Megane Scenic, 1.9, DCI,
2006 rok, tel. (46) 838-88-89, tel. kom.
513‑999‑445.

VW
 Golf V, 1.9, TDI, 2007 rok, (w
rozliczeniu mogę przyjąć tańszy),
konkurencyjna cena, tel. kom.
513‑671‑435.

RENAULT

Megane, 1.4, 1996 rok,
5-drzwiowy, wspomaganie, tel. kom.
605‑535‑396.

VW
 Golf VI, 2009 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

RENAULT

Scenic, 1,6 benzyna, 1997
rok, cena do uzgodnienia, tel. kom.
601‑165‑191.
RENAULT

Scenic, 1.9 DTI, 1997 rok,
zamiana, tel. kom. 791‑595‑767.
SEAT

Cordoba, 1995 rok, tel. kom.
693‑483‑851.
SEAT

Ibiza, 1.2, 2009 rok, biały, tel.
kom. 607‑343‑338.
SEAT

Ibiza, 1999 rok, 4.400 zł, tel.
kom. 790‑351‑091.
SEAT

Leon, 1.9, TDI, wersja FR, 2005
rok, 112.000 km, tel. kom. 607‑314‑088.
SKANIA,

94L, 1998 rok, tel. kom.
602‑193‑239.
SKODA

Fabia, 1.4, 2007 rok, tel. kom.
509‑061‑449.
SKODA

Fabia, 1.2, 2005 rok, I
właściciel, klimatyzacja, salon Polska,
11.900 zł, tel. kom. 604‑392‑876.
SKODA

Felicia, benzyna/gaz, 2000
rok, tel. kom. 600‑394‑592.
SKODA

Felicia, 1.3 MPI, 1997 rok, stan
dobry, 2.400 zł, tel. kom. 694‑404‑977.
SKODA

Felicia, 1.9 diesel, kombi,
1999/2000 rok, właściciel, tel. kom.
697‑555‑910.
SKODA

Octavia, benzyna/gaz, 2003
rok, tel. kom. 727‑512‑857.
SKODA

Octavia, 2000 rok, stan bdb,
tel. kom. 606‑819‑096.
SUZUKI

Swift, 2007 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
TOYOTA

Avensis, 2006 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
TOYOTA

Avensis sedan, 2006 rok, tel.
kom. 784‑962‑802.

przyczepkę samochodową,
Sprzedam

tel. kom. 502‑338‑780.

motorowe
kupno
Kolekcjoner

kupi stare motocykle,
części, tel. kom. 513‑185‑357.
Kupię,

zbieram stare motocykle, kupię,
tel. kom. 603‑444‑431.
WSK

i inne kupię, tel. kom.
726‑153‑200.

sprzedaż

VW
 Golf, 2006 rok, 3-drzwiowy, tel.
kom. 784‑962‑802.

MZ-250

TS, tel. kom. 693‑814‑164.

VW
 Golf, 1.9, TDI, 1997 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 787‑190‑310.

Yamaha

XJ900, 1992 rok, tel. kom.
668‑483‑254.

VW
 LT 28, 1995 rok, tel. kom.
501‑632‑719.

Simson

SR-50 skuter, stan idealny,
100% oryginał, 1986, tel. kom.
665‑314‑627.

VW
 Multivan T5, 2003 rok, 170
KM, bogate wyposażenie, tel. kom.
608‑420‑169.
VW
 Passat, 1.9 TDI, kombi, 1996 rok,
tel. kom. 663‑801‑972.
VW
 Passat B6, 2.0, TDI, 2007 rok, tel.
kom. 604‑208‑588.
VW
 Passat, 1.9 TDI, 2002 rok, 130 KM,
tel. kom. 791‑860‑309.
VW
 Passat, 1.9, TDI, 1998 rok, kombi,
tel. kom. 601‑977‑893.
VW
 Passat, B3, gaz, stan dobry, tel.
kom. 601‑158‑049.
VW
 Polo, 2009 rok, 3-drzwiowy, tel.
kom. 784‑962‑802.
VW
 Polo benzyna+gaz (sekwencja),
1998 rok, zadbany, garażowany,
5-drzwiowy, tel. kom. 501‑199‑696, po 17.
VW
 T4, 1994 rok, I właściciel, stan
dobry, tel. kom. 663‑647‑066.
VW
 T4, 2000 rok, 120.000 km, stan
dobry, tel. kom. 696‑014‑639.
VW
 Touran, 1.9 TDI 2005r
przebieg 165 tyś km, serwisowany,
bezwypadkowy, I właściciel w Polsce,
srebrny metalik, tel. kom. 600‑944‑728.
VW
 Vento, 1.8 benzyna, 1995 rok,
przebieg tylko 82.000 km, pełne
wyposażenie, stan idealny, alufelgi+ koła
zimowe, tel. kom. 510‑420‑824.

inne
Pomoc

drogowa, tel. kom.
608‑532‑321.

Skuter

Magnus, tel. kom. 668‑594‑262.
Simson,

650 zł, tel. kom. 506‑502‑522.

garaże
kupno
Kupię

garaż, os. Reymonta, Łowicz, tel.
kom. 604‑912‑351.

sprzedaż
Sprzedam

działkę pod garaż w
Łowiczu os. Bratkowice, ul. Tuszewska,
tel. kom. 694‑272‑724.

wynajem
Wolny

garaż, tel. kom. 692‑101‑989.
Wynajmę

garaż, Bratkowice przy
Intermache, tel. kom. 534‑108‑704.
Garaż,

Długa/Podgrodzie, tel. kom.
795‑511‑050.

nieruchomości
kupno
Kupię

działkę, bloki, dom, ziemię,
tel. kom. 607‑809‑288.
Kupię

ziemię orną gmina Łyszkowice,
Domaniewice, tel. kom. 605‑094‑174.
Kupię

dom z działką do 80.000 zł,
tel. kom. 530-306-644 , Łowicz, bliska
okolica.

OPEL

Meriva, 2004 rok, 47.000 km, tel.
kom. 784‑962‑802.

TOYOTA

Avensis, 2.0, D4D, sedan,
2000 rok, srebrny metalik, bogate
wyposażenie, tel. (46) 831-02-44, tel.
kom. 604‑706‑309.

OPEL

Tigra, 1995 rok, tel. kom.
606‑586‑484.

TOYOTA

Corolla, 2005 rok, tel. kom.
502‑240‑358.

Sprzedam

części do Opla Astry 1.7
TD, tel. kom. 604‑359‑408.

sprzedaż

OPEL

Vectra, 1.8 16V, benzyna+gaz,
1997 rok, tel. kom. 723‑361‑576.

TOYOTA

Rav 4 benzyna, 2007 rok,
86.000 km, czerwony, automat, tel. kom.
609‑688‑488.

Opona

Sava Trenta 195/70/15C, tel.
kom. 668‑483‑254.

Działki

budowlane, Nieborów, tel. kom.
694‑471‑236.

Opony

zimowe 225/60/16, tel. kom.
664‑063‑688.

M-5

po remoncie, IV piętro,
Starzyńskiego, tel. kom. 791‑101‑031.

Blacharsko-mechaniczne

Fiat
Seicento, tel. kom. 509‑443‑110.

Budowa

domów: drewnianych,
rekreacyjnych, mieszkalnych. www.
domtor.net, tel. kom. 509‑435‑261.

OPEL

Vectra, 1.8, kombi, 2000 rok, tel.
kom. 600‑394‑592.
OPEL

Vectra, 2.0, 2003 rok, tel. kom.
602‑325‑159.
OPEL

Vectra C, 2.0 DTI, kombi,
2004 rok, zarejestrowany, bogate
wyposażenie, tel. kom. 604‑392‑876.
OPEL

Vectra, 2.0 DTI, 1999 rok, 7.200
zł, tel. kom. 694‑941‑276.

TOYOTA

Raw 4, 2004 rok, pełna
opcja, 29.000 zł, tel. kom. 604‑493‑406.
TOYOTA

Yaris, 2009 rok, tel. kom.
604‑169‑278.
TOYOTA

Yaris, 1.0, 2008 rok, 115.000
km, czerwona, możliwość zamiany na
tańszy, tel. kom. 513‑671‑435.

Opony

używane, tel. kom.
602‑133‑182.

Opony

zimowe 2 szt. 225/70/R15C,
tel. kom. 601‑812‑260.
2007 rok, tel. kom.
LAWETA,

784‑962‑802.

Opel

Zafira, 2006r, 7-osobowy, tel.
kom. 797‑663‑482.

UAZ

31512, benzyna+gaz, 1994
rok, stan bdb, doinwestowany, na
oryginalnych częściach, tel. kom.
500‑097‑341.

PEUGEOT

206, po wypadku na
części, tel. kom. 607‑244‑355.

VOLVO

S80, gaz, 1999 rok, tanio, tel.
kom. 604‑208‑588.

Felgi

BMW wzór WZ-48, z oponami
zimowymi, 225/55/16, tel. kom.
608‑366‑925.

VOLVO

V40, 1999 rok,
tel. (42) 710‑94‑59.

Przyczepka

SAM, bez plandeki,
250x135, tel. kom. 608‑366‑925.

PEUGEOT

Partner, 1.6 HDI, 2008 rok,
90 KM, I właściciel, tel. kom. 781‑781‑041.

koła zimowe do Opla
Sprzedam

195/65/15, tel. kom. 501‑661‑904.

Kupię

grunty orne w każdej ilości,
okolice Łowicza, tel. kom. 602-283-941,
608‑387‑398.

Głowno,

Sikorskiego, blok 14, 60
mkw., tel. kom. 501‑359‑807.
Sprzedam

mieszkanie 60 mkw.,
Głowno, Sikorskiego, tel. kom. 509171-333, 502‑676‑453.
Dom

w Zdunach, tel. kom. 602133‑666, po 18.00.
Mieszkanie

40 mkw., wraz z garażem,
ul. Czajki, tel. kom. 602‑774‑552.
M-3

pilnie, tel. kom. 692‑101‑989.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”: Biuro ogłoszeń łowicz, ul. Pijarska 3a; Bednary, sklep p. Papiernik 24A; Bielawy, ul. parzew, sklep „Budomix” p. Frączak; 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 Płn., sklep P. Dragańskiej; Krępa 155, sklep p. Marczaka; KuraBka 17a, sklep p. Topolskiej; ŁOWICZ, os. Bratkowice; Kiosk Lotto; Łowicz, oldart os. Dąbrowskiego 24, zakład RTV p.
KędziorY; Łyszkowice, ul. B. Głowackiego 17,„Auto-Top”; 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; parma 57, Sklep
p. gajA; 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; Śleszyn, ul. Górna 5, sklep P. Mączyńskiej;
waliszew stary 19, sklep p. pabijańczyk; Zabostów Duży 51, 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; STRYKów: Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi, Stary rynek; sklep ZOSIA ul. Targowa 25/27.
punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł dla żychlina, oporowa, bedlna i pacyny”: Bedlno 28, sklep mini-mag; Dobrzelin, ul. Wł. Jagiełły, sklep magda; Grabów, sklep na ul. dworcowej 129; plecka dąbrowa,
sklep monika; szewce owsiane, sklep mar-mon; Żychlin, ul. łąkowa 9a, sklep magda, ul. narutowicza 85F, sklep Magda

www.lowiczanin.info
Mieszkanie

67,5 mkw., Łowicz, ul.
Tkaczew, wspólnota mieszkaniowa,
cegła, tel. kom. 694‑199‑179.
Dom

+ ziemia 1,8 ha, Czatolin (1,5
km od zjazdu z autostrady A2), tel. kom.
696‑691‑596.
Sprzedam

mieszkanie na parterze
36,6 mkw w Łowiczu, tel. kom. 666342-501.
Bednary-Kolonia;

dom 90 mkw. w
stanie surowym; działka budowlana
3.000 mkw., tel. kom. 501‑500‑005.
Mieszkanie

64 mkw., Bratkowice, III
p., do remontu, tel. kom. 509-790‑323,
po 16:00.
Działka

budowlana, 1.028 mkw.,
Bednary, tel. kom. 881‑087‑816.
Działka

budowlana 1211 mkw, ul.
Łysogórska 10 Głowno, tel. kom.
607‑520‑993.
Dom

w Łowiczu, tel. kom. 665-464794, 667‑766‑612.
Sprzedam

pawilon handlowy wraz z
towarem na Targowicy w Łowiczu, tel.
kom. 694‑272‑724.
Sprzedam

pół bliźniaka z działką
1100 mkw w Łowiczu- tanio, tel. kom.
519‑662‑782.


Sprzedam

5 ha ziemi blisko A-2 koło
Łyszkowic, tel. kom. 500‑243‑428.

Łąka,

1,2 ha, nad Bzurą, gm. Bielawy,
tel. kom. 609‑842‑734.

Dwa

pokoje z kuchnią, 40 mkw.,
Głowno, Sikorskiego, tel. kom.
662‑112‑121.

Mieszkanie

3-pokojowe, 60m kw,
parter, środkowa klatka oraz garaż,
Bratkowice, tel. kom. 510-657-389,
507‑260‑211.

6 ha, tel. kom. 663‑077‑029.
Sprzedam

Działka

rolno-budowlana 6.900 mkw.,
tel. kom. 600‑770‑787.
Sprzedam

M-4 po remoncie, tanio,
Bratkowice, tel. kom. 603‑653‑037.
Działka

budowlana 1.800 mkw.,
Bednary/k. Łowicza. Dojazd asfaltowy,
blisko szkoła, PKP, tel. kom. 502‑928‑018.
Mieszkanie

51 mkw, os.Kostka, tel.
kom. 694‑769‑993.
Działki

budowlane w Nieborowie, tel.
kom. 607‑328‑032.
2 pokoje 36,62 mkw, tel.
Mieszkanie:

kom. 519‑130‑758.
Gospodarstwo

rolne, 7 ha z
budynkami, gm. Dmosin, tel. (46) 874-7398, tel. kom. 510‑297‑491.
mieszkanie 3-pokojowe
Sprzedam

na os. Sikorskiego w Głownie, tel. kom.
517‑637‑643.
działkę, tel. kom.
Sprzedam

660‑571‑149.

Działka

budowlano-rolna 3500 m2,
Popów Głowieński, tel. kom. 725-492520, 883‑929‑596.

Działka,

Zielkowice, tel. kom.
795‑950‑922.

Działka

rolno-budowlana 3,6 ha,
Bednary, tel. kom. 728‑117‑880.

mieszkanie 2 pokoje z
Sprzedam

kuchnią na os. Dąbrowskiego, II pietro,
do zamieszkania, tel. kom. 785‑543‑624.

Mieszkanie

37 mkw, Łowicz ul. Blich,
tel. (43) 825-21-78, wieczorem, tel. kom.
506‑336‑631.
Mieszkanie

3-pokojowe, 60 mkw.,
Kostka, 180.000 zł, tel. kom. 600-248791, 668‑599‑646.
Sprzedam

48 mkw, osiedle Kopernika,
Głowno, dzwonić po 18, tel. kom.
697‑201‑011.
Zamienię

na bloki lub sprzedam dom
z ogrodem, Zduny. Atrakcyjna oferta, tel.
kom. 515‑105‑311.
M-3

48 mkw., II piętro, os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 604‑249‑198.
Głowno,

Kopernika, mieszkanie 60
mkw., od zaraz, tel. kom. 502‑335‑488.
Sprzedam

mieszkanie na parterze
36,6 mkw w Łowiczu, tel. kom.
666‑342‑501.

Działka

budowlana 1.300 mkw.,
Ostrów, tel. kom. 721‑108‑955.
Sprzedam

mieszkania 44 mkw., 48
mkw., Głowno, tel. kom. 516‑180‑211.
lub wynajmę kawalerkę 24
Sprzedam

mkw., III piętro po remoncie, Łowicz, tel.
kom. 600‑020‑442.
Mieszkanie

72 mkw., 135.000 zł, tel.
kom. 660‑780‑742.
Działka

budowlana, Łyszkowice, tel.
kom. 669‑450‑963.
Sprzedam

lub wynajmę halę
produkcyjną, ogrzewaną z
pomieszczeniami socjalnymi,
biurowymi, całość 600 mwk. na
działce przemysłowej 1.553 mkw. na
dawnych zakładach WZMot, Głowno,
tel. kom. 698‑035‑468.

Sprzedam

mieszkanie M-3, 51 mkw.,
cegła, wspólnota, Sochaczew (blisko
stacji PKP), tel. kom. 501‑431‑418.

mieszkanie 60 mkw.,
Sprzedam

II piętro, po remoncie, duży balkon,
Głowno, Kopernika bl. 13, tel. kom.
698‑035‑468.

Sprzedam

dom piętrowy, gmina
Słubice, tel. kom. 607‑347‑823.

Dom

w stanie surowym, ok. 170 mkw
w Bednarach, tel. kom. 664‑732‑718.

Działka

budowlana 437 mkw.,
Łowicz, ul. Warszawska 91, tel. kom.
606‑331‑306.

Mieszkanie

58 mkw. (cegła),
centrum, podwyższony standard, garaż,
tel. (46) 837-35-78, tel. kom. 501‑639‑319.

Atrakcyjne

mieszkanie, Bratkowice, 60
mkw., II piętro, tel. kom. 605‑721‑082.

Sprzedam

M 3 Bratkowice, parter, tel.
kom. 668‑501‑944.

Działka

4.500 mkw., zalesiona
z perspektywą do kopania stawu,
możliwość przekształcenia na
budowlaną, droga dojazdowa, prąd
obok, w bardzo dostępnej cenie, Polesie,
tel. kom. 509‑956‑448.

Pół
 bliźniaka do remontu, Łowicz, tel.
kom. 693‑943‑718.

Centrum,

atrakcyjne M-4, 81 mkw.,
w kamienicy, balkon, I piętro, tel. kom.
513‑159‑647.
Zalesione

siedlisko 0,64 ha w
Złakowie, 280.000 zł, tel. kom. 691627‑924, po 16:30.
Ziemia

w Urzeczu, tel. 609‑648‑656.
Mieszkanie

M-3, 38 mkw, os.
Broniewskiego, po generalnym
remoncie, tel. kom. 796‑432‑897.
Działka

1455 mkw z domem 70 mkw
do remontu w Smolicach koło Strykowa,
210.000 zł do negocjacji., tel. kom.
600‑879‑665.
Dom

178 mkw, os. Bełchów, tel.
kom. 604‑265‑776.
Grunty

rolne, Skaratki, tel. kom.
538‑532‑601.
Mieszkanie

57,8 mkw., 3-pokojowe, z
kuchnią, blok z cegły, IV piętro, Łowicz
centrum, tanio, tel. kom. 607‑314‑088.
Mieszkanie

M-5, IV pietro, os,
Starzyńskiego 5, tel. kom. 512‑444‑075.
Mieszkanie

3-pokojowe 58,7 mkw.,
Łowicz, tel. kom. 693‑232‑108.
Dwupoziomowe

mieszkanie,
powierzchnia 114 mkw., w centrum
Łowicza, tel. kom. 604‑935‑642.
Sprzedam

mieszkanie 37 mkw.,
garaż, działka 5 arów, Kołacin, tel. kom.
502‑659‑506.
Mieszkanie

4-pokojowe 83 mkw., II
piętro, cegła, ul. Bolimowska, (blisko
dworca PKP), tel. (46) 830-34-34, po 18,
tel. kom. 664‑726‑183.
Działka

inwestycyjno-budowlana,
3.000 mkw.; Bednary, tel. kom.
782‑152‑923.

6.5 ha, szer 150/450
Budowlano-rolna,

m w Arkadi, tel. kom. 603‑878‑783.
Mieszkanie

47,5 mkw., Noakowskiego
sprzedam lub zamienię na mniejsze, tel.
kom. 517‑719‑072.
Działki

Otolice 29, tel. kom.
600‑476‑446.
Dom

piętrowy, działka 465 mkw., tel.
kom. 609‑317‑929.
Mieszkanie

46 mkw., po remoncie, I
piętro, Głowno, Sikorskiego, tel. kom.
534‑067‑788.

REKLAMA

Dom

w Łowiczu, ul. Wygoda 34, tel.
kom. 665‑961‑757, po 18.
Pawilon

40 mkw., os. Bratkowice, ul.
Topolowa, tel. kom. 604‑739‑461.
Tanio

72 mkw., tel. kom. 608‑111‑459.
lub wynajmę restaurację
Sprzedam

przy trasie Kutno- Łowicz , tel. kom.
604‑208‑588.
Działka

zabudowana, 10 km od
Sochaczewa, tel. kom. 606‑989‑475.
w blokach, 58 mkw.,
Mieszkanie

Głowno, Sikorskiego bl. 5, tel. kom. 504184-593, 508‑146‑546.
Sprzedam

pawilon handlowy 60 mkw.,
Dąbrowskiego, tel. kom. 880‑099‑350.

lokal, I piętro, ul.
Wynajmę

Krakowska, nad apteką, tel. kom.
607‑809‑288.
Do
 wynajęcia lokal handlowousługowy 100 mkw., 130 mkw., lub
170 mkw. w centrum Łowicza, tel.
kom. 602‑118‑332.
Mieszkanie

w blokach na os.
Kopernika w Głownie, 49mkw, tel. kom.
507‑421‑393.
Do
 wynajęcia lokale usługowe
oraz mieszkalne w centrum Łowicza,
atrakcyjne stawki, tel. kom. 509-837-566,
509‑659‑963.

wynajem
Kwatery,

Dmosin, tel. (46) 874‑64‑68.
Stodoła

z oborą 200m2, tel. (42) 71949‑31, po 19.00.
Tanie

pokoje noclegowe, Łowicz
Plac Przyrynek 11, tel. (46) 837-9916, tel. kom. 512‑098‑358.
Lokal

w centrum Łowicza, tel. kom.
665‑464‑794.
Do
 wynajęcia lokale handlowousługowe, tel. kom. 692‑725‑590.
Lokal

160 mkw., Przyrynek, tel. kom.
601‑345‑299.
Wynajmę

domek w Głownie, tel. kom.
698‑783‑854.
Lokal

w Łowiczu, ul. Jana Pawła II, tel.
kom. 508‑191‑628.
w Łowiczu, tel. kom.
Kawalerka

781‑487‑802.
Wynajmę

pokój +kuchnię,
umeblowane, tel. kom. 666‑600‑305.
Wynajmę

magazyn 800 mkw przy
trasie A2, tanio, tel. kom. 607‑168‑196.
Wynajmę

sklep 42 mkw przy
ul. Bolimowskiej (droga na
Skierniewice), tel. kom. 504‑013‑572.
Do
 wynajęcia mieszkanie w centrum
Łowicza, tel. kom. 694‑805‑344.
Do
 wynajęcia atrakcyjne
M-4, Bratkowice, IIp., tel. kom.
606‑263‑182.
firmie 2-pokojowe
Wynajmę

mieszkanie w Głownie na ul. Sikorskiego,
tel. kom. 510‑966‑509.
Wynajmę

lokal użytkowy, 56 mkw.,
Łowicz, ul. Zduńska, tel. kom. 607-442383, 660‑230‑318.
Do
 wynajęcia umeblowane mieszkanie
2-pokojowe, I piętro, Łowicz, ul. Ciemna
1, tel. kom. 602-405-257, 602‑651‑344.
Wolne

M-3, tel. kom. 692‑101‑989.

Orbitrek,

tel. kom. 602‑673‑542.

Do
 wynajęcia 39 mkw., II piętro, os.
Noakowskiego 7, tel. kom. 796‑063‑025.

Sprzedam

tanio lodówko-zamrażarkę
1,50x60 cm, lodówkę 1,20x60 cm,
tel. (46) 838‑59‑92.

Głowno, wynajmę, tel. kom.
Kawalerka,

723‑449‑143.

kompletny piec c.o. 17 kW, tel.
Nowy

kom. 502‑326‑151.

Lokal

handlowy do wynajęcia, ul.
Zduńska 23, tel. kom. 600‑498‑498.

Sprzedam

silnik elektryczny 6 kW, 900
obrotów, tel. kom. 669‑609‑884.

kupno różne

Stare

radia, silniki, stare maszyny i
urządzenia, stare meble, banknoty, inne
starocie, stroje, skrzynie łowickie, tel.
kom. 516‑907‑429.

Do
 wynajęcia wyposażone M-4,
Łowicz, Reymonta, tel. kom. 696369‑009, po 18.00.

Pilnie-tanio-uzbrojoną

działkę
budowlaną w Łowiczu, przeznaczenie
usługi i jednorodzinne bud., tel. kom.
531-866‑884, okazja.

Do
 wynajęcia mieszkanie w Głownie,
tel. kom. 601‑699‑405.

Hala

300 mkw pod szwalnię lub
hurtownię, os. Kopernika, tel. kom. 661025‑236, po 15.00.

Działka

10.000 kw., w Strzelcewie, 3
km od Łowicza, z domem, w połowie
ogrodzona i zalesiona, tel. kom.
784‑297‑883.

Wynajmę

2-pokojową kawalerkę
w Łowiczu, ul. Piekarska, tel. kom.
727‑352‑395.
tanio, Łowicz, tel. kom.
Kwatery

606‑884‑162.
Obiekt

hotelowo-gastronomiczny, z
możliwością przystosowania na dowolną
działalność, tel. kom. 797‑208‑844.
Wynajmę

mieszkanie, Głowno, tel.
kom. 516‑180‑211.
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Dywan

wełniany, sukienka komunijna,
alba, tel. kom. 601‑546‑395.

Kupię

drewno opałowe, tel. kom.
501‑658‑261.

Pawilon

handlowy 27 mkw., media, tel.
kom. 880‑543‑971.
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Do
 wynajęcia lokal w centrum Głowna,
tel. kom. 601‑699‑405.

Do
 wynajęcia lokal pod działalność
gospodarczą (na biuro, gabinet lub
zakład fryzjerski), 24 mkw., zaplecze 10
mkw., łazienka; Łowicz, ul. Długa, tel.
kom. 601‑464‑266.

Mam

do wynajęcia mieszkanie
3-pokojowe, umeblowane,
os.Sikorskiego w Głownie, tel. kom.
517‑637‑643.
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ziemię i gruz, tel. kom.
Przyjmę

721‑304‑567.

Tanio

sprzedam aparat telefoniczny z
telefaksem, tel. kom. 604‑497‑153.
200 kg suwakowa, tel. kom.
Waga

507‑164‑215.
Sprzedam

spawarkę, wciągarkę, tel.
kom. 504‑221‑009.
Kurtki

skórzane, hurt, 15 zł/szt, tel.
kom. 503‑641‑063.
łowicki dla dziewczynki do
Strój

Komunii, tel. kom. 883‑046‑150.

Kupię

drut, tregry, cegłę, tel. kom.
607‑809‑288.

kominkowe, brzoza, tel. kom.
Drzewo

790‑721‑247.

Kupie

piec z nadmuchem do
ogrzewania tunelu foliowego, tel. kom.
608‑691‑072.

sól drogową i z chlorkiem,
Sprzedam

tel. kom. 608‑171‑821.

Kupię

tunel foliowy, tel. kom.
888‑324‑050.
Kupię

drewno na pniu, tel. kom.
785‑534‑988.
Kupię

wirówkę do miodu z kwasówki,
tel. kom. 607‑179‑205.

sprzedaż różne
Sprzedaż

jaj wiejskich, Osiny 2, gmina
Kiernozia, tel. kom. 697‑736‑673.

Okno

plastikowe 114/142 cm, tel. kom.
600‑880‑110.
Butle

do gazów tlen argon CO2,
acetylen, tel. kom. 503‑106‑795.
Oddam

wersalkę, stan bdb., tel. kom.
600‑852‑174.
Rzutnik

multimedialny i monitor
komputerowy, tel. kom. 503‑699‑872.
koks opałowy, tel. kom.
Sprzedam

607‑992‑213.

tel. kom. 693‑177‑813.
Agrowłóknina,


okna i brama garażowa
Drewniane

używane oraz białe drzwi wewnętrzne,
tel. kom. 511‑605‑865.

hale magazynowe, Głowno,
Wynajmę

tel. kom. 516‑180‑211.

Piach

płukany „z kopalni” Rydwan
lub Czatolin, z transportem, tel. kom.
508‑382‑120.

Pilnie

wyposażenie sklepu
spożywczego, tanio, tel. kom.
506‑284‑766.

Wynajmę

lokal na działalność, 24
mkw., media, Łowicz, Długa 20, tel. kom.
609‑491‑588.

opałowe, kominkowe i w
Drewno

workach, meble ogrodowe, budy, toalety,
tel. kom. 501‑658‑261.

Tanio:

nowe kotły Defro Optima 13 kW,
Per-Eko 5 kW, tel. kom. 501‑074‑060.

Lokal

handlowy 50 mkw.,
super centrum Łowicza, tel. kom.
604‑107‑760.

nożyce elektryczne do
Sprężarkę,

kątownika i drutu, betoniarkę, oś z kołami
10x15, tel. kom. 693‑036‑673.

Wynajmę

budynek ok.400 mkw. z
możliwością adaptacji - przychodnia,
gabinety lekarskie lub inną
działalność usługowo-handlową.
Głowno, ul. Kilińskiego 4 (przy rynku),
tel. kom. 509‑582‑258.

drzewo opałowe, stemple
Sprzedam

budowlane, tel. (46) 838‑74‑91.

lokal produkcyjnoWynajmę

magazynowy 164 mkw., Głowno, tel.
kom. 516‑180‑211.

drewno opałowe, dębowe,
Sprzedam

tel. kom. 535‑121‑164.

stylowy kredens, biurko,
Sprzedam

stół, tel. kom. 691‑961‑224.
Drewno

kominkowe, opałowe, suche
dąb, grab, brzoza, sosna, łupane z
transportem, tel. kom. 601‑189‑972.
Sprzedam

łóżko młodzieżowe, tel.
kom. 724‑261‑406.

Gruz

betonowy, kruszony 30 zł/t, z
dowozem, tel. kom. 723‑975‑482.

Tanio

sprzedam drzwi automatyczne
garażowe najlepiej z wymontowaniem,
tel. kom. 607‑320‑808.

Sprzedaż

ziemi, piasku (O2), żwiru
(8,60 mm), kruszyw, podsyp, dowóz, tel.
kom. 693‑565‑564.

Betoniarki
sprzedaż, remonty,
części zamienne, rusztowania, tel. kom.
603‑072‑751.

łowickie damski i komunijny,
Stroje

nowe, tel. kom. 605‑140‑662.

Łóżko

dziecięce, piętrowe, tel. kom.
668‑159‑344.

Do
 wynajęcia mieszkanie 32mkw, os.
Starzyńskiego, tel. kom. 663‑428‑181.

Sprzedam

stemple budowlane,
drewno kominkowe, kołki do drzewek,
tel. kom. 692‑590‑735.

Kontener,

tel. kom. 781‑781‑321.

dwu-poziomowe 180 mkw,
Mieszkanie

centrum Łowicza, tel. kom. 512‑328‑812.

Pianina,

fortepiany, tel. kom.
604‑443‑118.

halę 350 mkw., z
Wydzierżawię

kanałem samochodowym, tel. kom.
606‑818‑288.

Piaski,

żwiry, pospółka, podsyp, tel.
kom. 600‑895‑026.

Wynajmę

budynek handlowousługowy 360 mkw., i 250 mkw., w
Łowiczu, z parkingiem 700 mkw., na
działce znajduje się pawilon handlowy,
tel. kom. 603‑993‑065.
Wynajmę

mieszkanie 33 mkw., w
nowym bloku z windą, centrum Łowicza,
tel. kom. 602‑743‑012.

mieszkanie, tel. kom.
Wynajmę

601‑175‑173.
Tanio

wynajmę lub sprzedam lokal
handlowy w Łowiczu, ul. Bolimowska, tel.
kom. 888‑447‑916.
część lokalu ok. 15 mkw.,
Wynajmę

pod działalność biurową, Domaniewice,
tel. kom. 606‑337‑160.

Sprzedam

czosnek, tel. kom.
889‑680‑464.

Dla
 sklepów domowe wyroby
garmażaryjne, tel. kom. 797‑208‑844.
Sprzedam

kamień polny, tel. kom.
669‑299‑585.
Wyposażenie

i sprzęt gastronomiczny,
tel. kom. 697‑529‑156.
Budy

dla psów, tel. kom. 697‑094‑841.

Drewno

na pniu ok. 250 m3 70 zł/m3,
Polesie, tel. kom. 509‑956‑448.

Pralka

automatyczna, stan bdb, 2011
r., tel. kom. 500‑041‑271.

PS2, 250 zł, tel. kom.
Playstation

501‑632‑719.

Nokia

ASHA 300, tel. kom.
506‑751‑247.

Regały

magazynowe, stół ślusarski,
tel. (42) 719‑59‑36.

Sprzedam

piasek, żwir, www.kop-pol.pl,
tel. kom. 697-442-808, 783‑482‑883.
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Firma

kosmetyczna oferuje pracę, tel.
kom. 728‑477‑406.

Piece

akumulacyjne; wypoczynek, tel.
kom. 692‑101‑989.

Zatrudnię

przedstawiciela handlowego
do firmy budowlanej, główny profil
pokrycia dachowe oraz okna fasadowe
PCV. Mile widziane doświadczenie, tel.
kom. 502-213-373, 512‑250‑466.

Płyty

wiórowe, tel. kom. 511‑345‑546.

Drewno

opałowe i kominkowe, tel.
kom. 505‑700‑777.

Zatrudnię

kosmetyczkę,
tel. kom. 783-787-067

Kuchnia

elektryczna na gaz, silnik 5,5;
trajzegę, wykładzinę, tel. (46) 839‑63‑72.

Biuro

z nadstawką, tel. kom.
600‑107‑875.

Zatrudnię

szwaczki - praca cały rok, do
szycia dzianiny, tel. kom. 881‑513‑757.

Przyjmę

solidnego murarza
do pomocy od marca, tel. kom.
691‑736‑522.

Sprzedam

wyposażenie sklepu: regał
metalowy alkoholowy, lady chłodnicze,
krajalnicę, wagę, tel. kom. 694‑485‑828.

Ubranka

dziecinne, spacerówka,
łóżeczko, tel. kom. 500‑519‑872.

Zatrudnię

kierowcę na zestawchłodnię, kraj + zagranica, tel. kom.
513‑019‑005.

Beczka

do piwa KEG, tel. kom.
721‑903‑802.

Sprzedam

kuchnię węglową, czarną
ziemię, tel. kom. 517‑257‑707.

Drewno

kominkowe dąb, sezonowane
6 metrów, tel. kom. 601-388‑757, po
20.00.

Piec

CO 6 KW, tel. kom. 698‑732‑269.
Sprzedam

stalową konstrukcję
dachową 40na 9,5, tel. kom.
601‑158‑049.

Płyty,

płytki chodnikowe Yumby,
galanteria ogrodowa; www.seba-bruk.pl,
tel. kom. 531‑467‑981.
Tokarka

rewolwerowa RV40, tel. kom.
507‑408‑937.

Dwa

overlocki 5 i 3-nitkowy, tel. kom.
517‑585‑024.

Betoniarka

100 litrów na 220V, tel.
kom. 507‑164‑215.

Sprzedam

brykiet z trocin, 550 zł/t,
tel. kom. 695‑248‑808.

Krajzega,

tel. kom. 881‑041‑770.

Wózek

inwalidzki, grzejniki,
przyczepka, tel. kom. 693‑054‑784.
Czarny

stół rozkładany i 4 krzesła,
krzesełko dla dziecka do karmienia, ława
rozkładana oraz stolik pod telewizor, tel.
kom. 785‑968‑185.
Laptop

Samsung NP-310E5C-U02,
nowy, tel. kom. 664‑063‑688.
Beczki

metalowe, zamykane, tel. kom.
609‑135‑491.
Drewno

dębowe sezonowane,
wyrobione na schody, gotowe do
klejenia, tel. kom. 886‑749‑432.
Kanapa

3-osobowa + 2 fotele, kolor:
oliwkowy, tel. kom. 606‑135‑736.
Krosna

(warsztat tkacki), tel. kom.
888‑822‑173.
Saksofon

altowy, Korg Pa-1xpro,
trąbka, tel. kom. 797‑663‑482.
Drewno

kominkowe, opałowe, tel. kom.
695‑109‑778.

Komputer

stacjonarny LG, tel. kom.
537‑354‑602.
Nagrzewnica

olejowa, tel. kom.
722‑173‑294.
Sprzedam

wózek dziecięcy Baby
Active 3-funkcyjny, tel. kom. 667‑822‑225.

Stacja

paliw Lotos w Głownie
zatrudni pracowników, tel. kom.
602‑128‑999.
Hurtownia

hydrauliczna zatrudni
pracownika do wydawania i
przyjmowania towaru oraz prac
gospodarczych. Łowicz, Klickiego 7.
Centrum

ogrodnicze zatrudni
sprzedawców z doświadczeniem
w branży ogrodniczej, tel. 507‑139‑164.
Przyjmę

pomocnika stolarza
meblowego, tel. kom. 511-060-461.
Przyjmę

kierowcę do rozwożenia
butli gazowych na terenie Łowicza,
698‑411‑715.

Ogrzewacz

wody EKOCELL-100W
Viessmann, wymiennik ciepła Secespol,
naczynie do instalacji c.w.u. Refix 8L, tel.
kom. 501‑156‑796.

Zatrudnię

spawacza, tel. kom.
793‑747‑393.

Wózek

windowy Linde 16, 2000
r., maszt 3,3 m, diesel, tel. kom.
503‑106‑795.

Zatrudnię

mechanika
samochodowego - Łowicz, tel. kom.
504‑072‑526.

Wózek

widłowy tcm, 5 m, udźwig 1,8 t,
gaz, tel. kom. 503‑106‑795.

Zatrudnię

stolarza, tel. 607‑701‑177.

Wózek

widłowy Rak, 1997 r., maszt 2,5
m, silnik C-330, tel. kom. 503‑106‑795.
Maszyny

szwalnicze wyprzedaż, tel.
kom. 723‑449‑143.

praca

Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, transport
międzynarodowy, tel. kom. 603‑430‑992.

Zatrudnię

kierowcę C+E, tel. kom.
660‑693‑596.
Zatrudnię

pracownika na stację paliw
(tankowanie gazu), Łowicz, ul. Tuszewska
41, safely@o2.pl, tel. kom. 609-665-023,
508‑282‑402.
Zatrudnię

studentkę zaoczną. Praca
poniedziałek-piątek. Dobra znajomość
obsługi komputera, doświadczenie w
sprzedaży, tel. kom. 663‑878‑111.

Piec

C.O., tel. kom. 665‑489‑346.

dam pracę

Sprzedam

pralkę, tanio, tel. kom.
721‑256‑623.

Panią

z emeryturą lub grupą do pracy
w sklepie spożywczym, Głowno, tel. kom.
691‑550‑797.

Zatrudnię

specjalistę ds zakupubranża mięsna, wymagane
doświadczenie w handlu, foodtrade@
foodtrade.pl, tel. kom. 888‑431‑443.

Zatrudnimy

szwaczki i prasowaczkę,
Łowicz, tel. kom. 665‑431‑100.

Firma

kosmetyczna, dam pracę,
tel. (46) 838-35-03, tel. 508‑362‑833.

Cegła

Max, tel. kom. 668‑594‑262.
Siłownia

Atlas, tel. kom. 668‑594‑262.

REKLAMA

Zespół

poszukuje młodego, dobrego
wokalisty- wesela, tel. kom. 781‑236‑886.

Zatrudnię

kierowcę w
transporcie międzynarodowym, z
doświadczeniem, podwójna obsada,
tel. kom. 604‑455‑360.
Zatrudnię

elektryka samochodowego
w Łowiczu, tel. kom. 606‑228‑526.
Z
 Oriflame jako konsultantka:
dorobisz, zarobisz. Wyślij SMS na numer
603-959-031 z imieniem i nazwiskiem.
Oddzwonimy.
Zatrudnię

szwaczki, overlock,
stębnówka, Głowno, tel. kom.
516‑132‑006.
Zatrudnię

kierowcę kat C +E, praca
na kontenerach, umowa o prace,
wszystkie składki i świadczenia, tel. kom.
698‑654‑296.
Przyjmę

osobę do sklepu
odzieżowego w Głownie, mile widziane
doświadczenie w handlu, tel. kom.
505‑151‑702.
Przyjmę

bukieciarkę, kwiaciarkę z
praktyką. Stała praca, działamy od 20
lat, tel. kom. 503‑777‑882.
Zatrudnię

spedytora z
doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym, tel. kom. 608-059817, 606‑457‑050.
Zatrudnię

kierowcę kat.C+E w
transporcie krajowym, z praktyką,
z Łowicza lub okolic, tel. kom.
608‑067‑847.
Poszukuję

fryzjerki do salonu
kosmetyczno-fryzjerskiego, tel. kom.
788‑907‑925.
Zatrudnię

ekspedientki do sklepu
spożywczego w Łowiczu, tel. kom.
512‑088‑422.
Zatrudnię

doświadczoną fryzjerkę.
Kosmetyczkę na staż, tel. kom.
512‑088‑422.
Zatrudnię

Panią do prowadzenia
domu w okolicach Głowna, tel. kom.
669‑529‑815.

Zatrudnię

pracownika ochrony
najchętniej z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności z Łowicza i okolic,
tel. kom. 601‑983‑269.
Zatrudnię

do małej gastronomii, tel.
kom. 696‑807‑895.

szukam pracy
Mężczyzna

29-letni, podejmie pracę,
tel. kom. 790‑602‑012.
Szukam

pracy dodatkowej, Łowicz i
okolice, tel. kom. 784‑650‑422.
Szukam

pracy do sprzątania, tel. kom.
606‑168‑980.
Przyjmę

chałupnictwo, tel. kom.
601‑620‑407.
Pilnie

poszukuje pracy, w pełni
dyspozycyjny, prawo jazdy kat. Bdoświadczenie jako kierowca, tel. kom.
609‑192‑448.
Młody

23-letni prawo jazdy 2 lata
(własny samochód) podejmie każdą
pracę, tel. kom. 665‑314‑627.
Emerytka

59 lat, dyspozycyjna,
doświadczenie w administracji,
poszukuje pracy 4 godz. dziennie
(oprócz szycia), prawo jazdy, samochód,
Głowno, tel. kom. 531‑777‑556.
Emerytka

dyspozycyjna zaopiekuje
się starszą osobą (Głowno) 4 godz.
dziennie, tel. kom. 531‑777‑556.
Rencistka

poszukuje pracy, tel. kom.
660‑783‑105.

Wideofilmowanie

„Kasia”, solidnie,
tanio + zdjęcia, tel. kom. 602‑633‑407.
Wideofilmowanie,

tel. kom.
600‑287‑992.
Wideofilmowanie,

tel. kom.
795‑267‑788.
Profesjonalna

fotografia ślubna www.
studiokadr.cdx.pl, tel. kom. 604‑357‑594.
Studio

Wideo Kadr, full HD, tel. kom.
607‑916‑001.

remontowobudowlane
usługi
Tynki

gipsowe, agregatem - solidnie,
tel. kom. 502‑370‑226.
Wylewki

agregatem, tel. kom.
531‑402‑222.
Tynki

maszynowe profesjonalnie, tel.
kom. 608‑444‑405.
Usługi

remontowo-budowlane, tel.
kom. 500‑027‑261.
Docieplanie

budynków, gładzie,
malowanie, płyty k/g, panele podłogowe
i ścienne, glazura, terakota, tel. kom.
607‑343‑338.
Stawianie

ogrodzeń klinkierowych, tel.
kom. 511‑337‑768.
Kompleksowe

wykańczanie wnętrz, tel.
kom. 531‑842‑123.

usługi wideo

Montaż

i sprzedaż pokryć
dachowych, tel. kom. 501‑694‑856.

Wideofilmowanie

cyfrowe, Blu-raytanio, tel. kom. 606‑852‑557.

Docieplenia

budynków, elewacje
zewnętrzne, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, kompleksowe wykończenia
wnętrz, faktury VAT, tel. kom.
606‑737‑576.

NAK

Studio Films- firma z długoletnia
tradycją, z nowymi technologiami HD,
zaprasza, tel. kom. 889‑910‑129.
wideofilmowanie,
Cyfrowe

fotografowanie, full HD, Blu-ray,
tel. 46/837-94-85, tel. kom.
608‑484‑079.
full HD, zdjęcia, tel.
Wideofilmowanie,

kom. 502‑163‑788.
Videofilmowanie.

Fotograf, tel. kom.
501‑836‑550.

Układanie

galzury, terakoty,
malowanie, tel. kom. 519‑671‑356.
Cyklinowanie,

układanie, olejowanie,
lakierowanie parkietów, tel. kom.
505‑072‑638.
domów, budynków
Budowa

gospodarczych, przeróbki, rozbiórki itp.,
tel. kom. 785‑333‑971.

www.lowiczanin.info



Wylewki

agregatem, tel. kom.
509‑038‑623.

Dachy:

naprawa, wymiana, podbitki
itp., tel. kom. 607‑610‑786.

Budowa

domów, dachy, remonty
kompleksowo, tel. kom. 883‑237‑644.

Wylewki

agregatem, tel. kom.
511‑440‑509.

Usługi

remontowe, gipsowanie,
malowanie, docieplenia, tel. kom.
602‑383‑118.

Docieplanie

budynków, prace
wykończeniowe, tel. kom. 603‑452‑605.

Tynki,

tel. kom. 503‑077‑863.
Usługi

remontowo-budowlane, tel.
kom. 667‑993‑029.
Profesjonalne

układanie,
cyklinowanie z polerowaniem
parkietów, lakierowanie. Schody
-cyklinowanie, lakierowanie, tel. kom.
607‑090‑260.
Glazura,

terakota, tel. kom.
602‑717‑207.
Kompleksowe

wykończenia wnętrz od
A do Z, adaptacja poddaszy, tel. kom.
728‑163‑557.
Docieplenia,

tel. kom. 606‑428‑162.

Brukarstwo,

tanio, tel. kom.
503‑976‑505.
Przystępne

ceny, solidne, fachowe
wykończenia wnętrz (glazura, terakota,
gipsy, malowanie). Docieplenia
budynków, murowanie, tynki, klinkier itp.,
tel. (46) 837-13-91, tel. kom. 793‑035‑025.
pokrycia dachowe, konstrukcje,
Dachy,

obróbki, tel. kom. 609‑846‑316.
Glazura,

terakota, adaptacja poddaszy,
sufity, falowane tynki, mozaikowe,
kamień dekoracyjny, gładź, malowanie
szafy, pawlacze, przeróbki elektryczne,
fachowe doradztwo, tel. kom.
605‑562‑651.

Schody

drewniane. Komputerowe
projektowanie schodów. Wyrób,
montaż, inne usługi stolarskie, tel. kom.
663‑766‑557.
poddaszy, kompleksowe
Adaptacja

remonty i wykończenia, tel. kom.
532‑482‑915.
gładzie, malowanie,
Glazurnictwo,

panele, tel. kom. 601‑650‑795.
Gładzie,

malowanie, tynki dekoracyjne,
tel. kom. 603‑059‑600.

betonowe, stalowe,
Ogrodzenia

balustrady, bramy, słupki do sadów,
siatki, producent, www.betomet.pl, tel.
kom. 508‑382‑120.

Docieplenia,

adaptacja poddaszy, tel.
kom. 794‑230‑700.

Glazura,

terakota, malowanie,
gładź gipsowa, płyty K/G, tel. kom.
607‑728‑362.

układanie parkietu, tel.
Cyklinowanie,

kom. 668‑750‑437.

Układanie

kostki www.seba‑bruk.pl, tel.
kom. 604‑413‑669.

ogrodzeń klinkierowych, tel.
Stawianie

kom. 511‑337‑768.

Glazura,

terakota, łazienki, przeróbki
hydrauliczne, elektryczne, zabudowy
K/G, tel. kom. 600‑779‑805.

budynków
Projektowanie

mieszkalnych, gospodarczych,
rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (46) 837-78-38, tel. kom.
502‑086‑592.
tynkowanie, tel. kom.
Murarstwo,

668‑489‑577.
Tynki

agregatem: gipsowe, tradycyjne,
wylewki; solidnie, tel. kom. 502‑370‑226.
Tynki

tradycyjne, z piaskiem
kwarcowym, wylewki; solidnie, tel. kom.
501‑931‑961.
Układanie

kostki brukowej, tanio, tel.
kom. 667‑837‑817.
Solidnie!

Niewielkie remonty,
wykończenia, drobne naprawy, tel. kom.
504‑081‑135.
Remonty

łazienek, wykończenia
wnętrz, www.struktura-lowicz.pl, tel.
kom. 604‑199‑840.
Kanałowe

docieplanie budynków
granulatem styropianowym;
kondygnacja: 900 zł, tel. kom.
602‑570‑424.

Kompleksowe

wykończenia wnętrz,
tynkowanie cementowo-wapienne, tel.
kom. 531‑842‑123.
usługi budowlane;
Kompleksowe

usługi stolarskie; hydraulika; elektryka;
układanie kostki brukowej, tel. kom. 669684-337, 602‑690‑032.

łazienek, kuchni,
Modernizacja

tarasów, schodów, solidnie i niedrogo,
tel. kom. 602‑648‑497.
remonty mieszkań,
Kompleksowe

solidnie i niedrogo, tel. kom.
602‑648‑497.

Układanie

kostki brukowej, tel.
kom. 697‑116‑271.
Tynki:

ręczne, maszynowe,
wewnętrzne, zewnetrzne, docieplenia,
rachunki, tel. kom. 501‑782‑451.
Wykonam

drobne remonty mieszkań,
tel. kom. 607‑385‑722.
Wykonam

tynki tradycyjne, tel. kom.
607‑385‑722.
maszynowe Mixokret, tel.
Wylewki

kom. 517-032-915, 606‑314‑749.
Docieplenia,

podbitki, kompleksowe
wykończenia wnętrz, poddasza,
zabudowy k/g, gładzie, tel. kom.
697‑638‑898.
wnętrz i poddaszy, tel.
Wykończenia

kom. 603‑164‑156.
od A do Z, tel. kom.
Dachy

785‑534‑988.

Usługi

koparko-ładowarką, roboty
ziemne, niwelacje gruntu, wykopy pod
fundamenty, szamba itp., tel. kom.
503‑115‑145.

Dachy

kompletne, nowe i stare,
rozbudówki, wykonam solidnie i
tanio, tel. kom. 725‑919‑624.

Docieplenia,

tel. kom. 698‑669‑433.

Ocieplanie

poddaszy, solidnie i
tanio, tel. kom. 725‑919‑624.

konstrukcje, pokrycia, naprawy,
Dachy:

konserwacje, odśnieżanie, tel. (46) 83918-37, tel. kom. 609‑227‑348.

Lastrytkarstwo,

glazurnictwo, g/k,
wykończenia, tel. (42) 710-80-97, tel. kom.
601‑321‑914.

domów, garaży, budynków
Budowa

gospodarczych itp., tel. kom.
512‑924‑857.

Usługi

remontowo-budowlane,
gładzie, malowanie, gipsowanie,
sufity podwieszane, układanie paneli
ściennych, podłogowych, glazury,
terakoty, tel. kom. 604‑259‑544.

Balustrady,

poręcze, stal nierdzewna,
tel. kom. 722‑173‑294.

Tynki

maszynowe, wylewki, tanio,
solidnie, tel. kom. 604‑144‑668.
Gipsowanie,

malowanie, tel. kom.
782‑294‑035.
Malowanie

mieszkań, układanie
paneli, tel. kom. 668‑342‑534.
wykończenia wnętrz,
Kompleksowe

docieplanie budynków, solidnie, tel. kom.
504‑004‑323.
Murowanie,

wykańczanie wnętrz,
adaptacja poddaszy, ocieplenia
budynków, tel. kom. 668‑052‑818.
gipsowanie, płyty k/g,
Malowanie,

glazura, terakota. Tanio!, tel. kom.
668‑181‑142.

bramy, ogrodzenia, tel.
Balustrady,

kom. 507‑373‑507.
Konstrukcje

i pokrycia dachowe,
podbitki, docieplanie budynków, tel. kom.
600‑262‑935.

Tynki

i ocieplenia, tel. kom.
690‑457‑318.

Docieplenia

budynków, wykończenia
wnętrz, gipsy, malowanie, płytki, parkiety,
panele, zabudowy K/G, sufity, poddasza
i inne, tel. kom. 502‑772‑870.

sprzedaż
Konstrukcje

stalowe: producent.
Budowa obiektów dla rolnictwa i
przemysłu z wykończeniem „pod
klucz”, tel. kom. 601‑303‑235.

Docieplenia

budynków, elewacje, tel.
kom. 668‑181‑142.

Docieplenia

budynków, remonty,
wykończenia budynków, łazienki,
poddasza kompleksowo, tel. kom.
600‑262‑935.

układanie, tel. kom.
Cyklinowanie,

501‑249‑461.

Cyklinowanie

bezpyłowe, układanie
podłóg, tanio, solidnie, tel. kom.
604‑075‑293.

Budowa

z YTONGA od projektu po
dach wraz z materiałem na 8% VAT,
tel. kom. 601‑303‑235.

Producent!

Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługa montażu, tel. kom.
500‑371‑161.

Gipsy,

glazura, terakota,
malowanie, prace remontowe wykonam, tel. kom. 516‑153‑870.

ocieplenia, posadzki,
Tynkowanie,

malowanie, glazura, panele, wykończenia
wnętrz, tel. kom. 600‑551‑553.

Usługi

stolarskie: postarzane meble
dębowe, kredensy, komody itp., tel.
kom. 502‑324‑102.

Przecinarka

do glazury i kostki
brukowej, wózkowa, nieużywana, tel.
kom. 668‑020‑288.

Firma

FBS-Tynk wykonuje: tynki
maszynowe, gipsowe i cementowowapienne oraz posadzki (z
mixokreta), tel. kom. 502‑452‑907.

REKLAMA

29

Docieplenia

budynków, malowanie,
sufity podwieszane, płytki, tel. kom.
608‑380‑169.

Budowa

domów jednorodzinnych,
gospodarczych, tel. kom. 794‑230‑700.

Kompleksowe

wykańczanie wnętrz,
glazura, panele, gładzie gipsowe,
ocieplanie budynków, Głowno, tel. kom.
664‑254‑946.

31 stycznia 2013

Docieplenia

budynków, niskie ceny, tel.
kom. 600-917-292;, 507‑431‑463.

Remonty

kompleksowe, tel. kom.
606‑428‑162.

Usługi

remontowo-wykończeniowe,
docieplenia, tel. kom. 885‑459‑698.
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Zagęszczarka
Honda, 100 kg, tel. kom.
667‑837‑817.

usługi
instalacyjne
Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
886‑999‑970.
Instalacje

elektryczne: nowe, przeróbki,
tel. kom. 696‑081‑582.
Montaż

alarmów, tel. 602‑633‑407.
Usługi

hydrauliczne, kompleksowo,
przeciski podziemne, przyłącza wod.kan., usługi koparko-ładowarką, przyjmę
pracę również jako podwykonawca,
tel. (46) 838-75-53, tel. kom.
601‑379‑355.
Profesjonalne

instalacje sygnalizacji
włamania, pożaru, kontroli dostępu,
nadzoru wizyjnego (monitoring), tel. kom.
601-207-689.
Przyłącza,

elektroinstalacje, pomiary,
odgromówka, automatyka budynkowa
EIB/KNX, wideo-domofony, RTV-Sat,
komputerowe, bramonapędy, alarmy,
kamery; naprawy, konserwacja,
przeglądy, odbiory, uprawnienia, VAT,
el-arm@o2.pl, tel. kom. 601‑303‑858.
Hydraulika,

tel. kom. 608‑263‑951.
Usługi

hydrauliczne WOD. KAN. C.O. i
GAZ, tel. kom. 509‑928‑302.
Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
508‑862‑015.
Instalacje

c.o., kanalizacji. Montaż,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
kotłów gazowych wiszących firm:
Viessman, Buderus, Ulrich, Junkers,
Vaillant, Immergas, tel. kom.
508‑454‑366.
Vertal

- żaluzje poziome, pionowe,
rolety materiałowe i antywłamaniowe,
siatki przeciw owadom. Produkcja,
montaż, tel. kom. 602-736-692,
512‑342‑751.

Masz

problem z komputerem:
zadzwoń. Fachowo. Szybko. Tanio!, tel.
kom. 504‑070‑837.
Śluby

limuzyną, tel. kom. 604‑344‑609.
Przeprowadzki,

transport, FVAT, tel.
kom. 695‑885‑953.
Meble

pod wymiar: kuchenne,
biurowe, szafy z drzwiami przesuwnymi,
solidnie, raty, tel. kom. 501‑707‑657.
Zespół,

Wokalistka, Najtaniej, tel.
kom. 503‑746‑892.
Zespół

muzyczny, wieloletnie
doświadczenie, tel. kom. 606‑908‑346.
Zespół

muzyczny, wesela, bale,
studniówki, tel. kom. 514‑895‑308.
Zespół

muzyczny, wesela, tel. kom.
607-992-169, 601‑854‑670.
Dekoracje

sal weselnych WARDART,
Strugienice, tel. kom. 886‑328‑694.
Profesjonalna

wycinka drzew, tel. kom.
519‑671‑356.
Odnawianie

wanien, tel. 600‑979‑826.
Zespól

muzyczny 2-osobowy, najtaniej,
tel. kom. 661‑162‑567.
Usługi

rębakiem, rozdrabnianie
gałęzi, przycinka drzew i inne prace
przycinkowe, tel. kom. 606‑370‑008.
Śluby,

inne imprezy okolicznościowe:
Chrysler 300-C, nowy model, tel. kom.
607‑328‑028.
inne imprezy okolicznościowe
Śluby,

- Jaguar XF 2012 luxory - Samochód
Roku, polarna biel; Audi A6/2012 czarna
perła; BMW E-93 Cabrio 2012 srebrny
metalik, tel. kom. 509‑454‑738.
Dekoracja

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

Usługi

hydrauliczne C.O., tel. kom.
518‑905‑611.

Domofony:

tradycyjne i cyfrowe.
Instalacje i centralki telefoniczne, tel.
kom. 601-207-689.

usługi inne

Instalacje

i centralki telefoniczne,
domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, tel. kom.
601-207-689.

Zespół

Diwers, wesela, bale, tel. kom.
661‑323‑807.
Pranie

samochodów, dywanów, tel.
kom. 722‑366‑837.

Tartak

przewoźny, tel. 512‑907‑059.
Zespół

muzyczny wesela, bale, itd, tel.
kom. 609‑037‑343.

30

31 stycznia 2013

Koparka

gąsiennicowa, kopanie
stawów, koparko-ładowarka (z młotami),
wszelkie prace ziemne, rozbiórkowe,
usługi wywrotką, tel. kom. 693‑565‑564.
Usługi

księgowe, rozliczenia PIT,
tel. kom. 508‑191‑628.
otwarty Salon Urody GRAZIA ul.
Nowo

Śląska 9, Głowno, tel. kom. 693‑490‑469.

Odśnieżanie dróg i chodników,
zwalczanie śliskości dróg, tel. kom.
603‑591‑544.
dziurki, guziki, tel. kom.
Usługowo

605‑317‑260.
Zabiegi

lecznicze pijawkami, tel. kom.
691-933-389, 696‑287‑385.

Zespół

muzyczny „Antrakt”, tel. kom.
669‑877‑514.

Usługi

transportowe Renault Master
Max 5 europalet, 2002 rok, tel. kom.
696‑020‑764.

trudnodostępnych drzew, tel.
Wycinka

kom. 506‑660‑095.

Usługi

rozdrabniania gałęzi, tel. kom.
508‑454‑366.

Rozdrabnianie

gałęzi rębakiem, tel.
kom. 667‑732‑751.

Odśnieżanie,

tel. kom. 668‑052‑818.

Dekoracja

sal weselnych i kościołów,
tel. (46) 837-95-67, tel. kom. 512‑250‑166.
drzew, tel. kom. 696‑008‑528.
Wycinka

przyjmie zamówienia na
Kucharka

imprezy okolicznościowe: wesela,
komunie, chrzciny, stypy itp., tel. kom.
508‑127‑207.
Transport,

piasek, pospółka,
tel. (46) 837-06-19, tel. kom. 602‑471‑796.
Cięcie

drzew niebezpiecznych,
konkurencyjne ceny, tel. 782‑718‑483.
Śluby,

imprezy okolicznościowe,
czarny Chrysler 300 C, 2007r., tel. kom.
694-484-902, 511‑354‑215.
Dekoracje

ślubne i okolicznościowe,
klasyczne i tematyczne, tel. kom. 507937-148, 514‑808‑445.
Pranie

dywanów i tapicerki meblowosamochodowej w zakładzie i u klienta,
tel. kom. 501‑431‑978.
Transport

wywrotką - piach, żwir,
ziemia, pospółka, podsypka itp, tel. kom.
503‑115‑145.
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Wróżby

na kryzys, tel. 791‑554‑106.
Zespół

muzyczny, forrent.letnet.pl, tel.
kom. 509‑766‑163.
Zespół

muzyczny. Muzyka 100% na
żywo. www.hocus-pocus.pl, tel. kom.
608‑433‑199.
Naprawa

telewizorów, Łowicz,
Topolowa 19, tel. (46) 837-70-20, tel.
kom. 728‑227‑030.
Kominki,

piece, kuchnie kaflowe,
tel. kom. 502‑324‑102.
Zaginęła

legitymacja studencka,
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nr
albumu: 102-190, tel. kom. 793‑775‑269.
Zespół

muzyczny „Rytm”, tel. kom.
695‑761‑385.
Poszukuję

osoby na dojazdy do pracy
do Kutna, tel. kom. 661‑780‑918.
Odśnieżanie

dachów, firmy, klienci
indywidualni, wystawiamy rachunki,
tel. kom. 503‑955‑975.

Naprawa

sprzętu AGD, tel. kom.
510‑158‑880.

Matematyka-korepetycje,

tel. kom.
504‑622‑779.

Sprzedam

LESZ oraz destrukt
(frezowany asfalt) na utwardzenie terenu,
usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
886‑704‑515.

Matematyka,

sprawdzian, egzamin
gimnazjalny, matura, tel. 506‑178‑472.

matrymonialne
Poznam

przyjaciółkę do 55 lat, tel.
kom. 724‑547‑784.
Pan

50 po pozna Panią, stały związek,
sms, tel. kom. 664‑745‑567.

płody rolne

Matematyka,

tel. (46) 837‑85‑96.

Kupię

zboże paszowe, tel. (46) 838-9806, tel. kom. 605‑370‑062.

Angielski

korepetycje, egzamin
gimnazjalny, matura, FCE, tel. kom.
793‑567‑040.
Język

angielski, nauczyciel,
egzaminator maturalny, tel. kom.
662‑611‑189.
Język

niemiecki -korepetycje, tanio, tel.
kom. 668‑963‑922.
Korepetycje

język angielski,
dojeżdżam, tel. kom. 881‑616‑938.
historia, wos, tel. kom.
Korepetycje

727‑472‑483.
Nauka

Języka Angielskiego Jacek
Romanowski, 20 lat skutecznego
nauczania, tel. kom. 607‑440‑582.
Język

polski: prezentacje maturalne,
prace zaliczeniowe, tel. kom.
532‑517‑750.

Usługi

rachunkowo-księgowe, tel. kom.
606‑815‑711.

Chemia:

korepetycje, możliwy dojazd
do ucznia, tel. kom. 605‑729‑686.

rozliczanie, tel. 793‑020‑943.
PIT-y,


Saxofonista,

tel. kom. 692‑101‑989.

Usługi

projektowo-kosztorysowe,
nadzory, tel. kom. 509-299-685,
509‑299‑676.

Usługi

transportowe Renault Master
Max, tel. kom. 605‑695‑882.

Angielski,

Łowicz, tel. kom.
604‑461‑803.

REKLAMA

Zespół

muzyczny Sekret, tel. kom.
693‑754‑349.

Fizyka,

matematyka, tel. 783‑672‑926.

Chemia,

tel. kom. 693‑232‑108.

towarów, rzeczy, winda 9
Przewóz

Epal, tel. kom. 502‑026‑691.

Usługi

tokarskie w metalu, tel. kom.
663‑766‑557.

język niemiecki, tel. kom.
Korepetycje
723‑415‑029.

nauka

Naprawa

komputerów, profesjonalnie,
tel. kom. 781‑527‑006.

Ścinanie

drzew, tel. kom. 792‑027‑388.

- angielski, kursy,
„Językowo”

korepetycje; biuro@jezykowo.edu.pl, tel.
kom. 535‑426‑113.

rolnicze – kupno

tanio stół wiejski z
Wypożyczę

dekoracją, antałki, kamieniaki, nalewak
do piwa, piwo. Możliwy dowóz., tel. kom.
889‑994‑992.

drzew, czyszczenie, tel. kom.
Wycinka

505‑700‑777.

Angielski

profesjonalnie: dzieci,
młodzież, tel. (46) 837‑53‑15.

tanio, tel. kom.
Matematyka,

601‑303‑279.

maturalne, tel. kom.
Prezentacje

608‑433‑138.
matematyki, tel. (46) 837‑53‑15.
Mgr

Niemiecki
korepetycje, tel. kom.
697‑303‑483.

Kupię

żyto i pszenicę konsumpcyjną,
tel. (46) 874-39-22, tel. kom. 605‑139‑221.
Kupię

zboże, tel. kom. 667‑566‑276.
Żyto,

670 zł/tona, gotówka, tel.
kom. 666‑737‑054.
Kupię

zboże paszowe, kukurydzę, tel.
kom. 603‑945‑983.
Kupię

zboże: pszenica, żyto,
pszenżyto, owies, jęczmień, kukurydza,
łubin, bobik. Min 23t. Płacę w dniu
odbioru, tel. kom. 509‑942‑079.

hodowlane
Bydło

wybrakowane - skup.
Najwyższe ceny., tel. kom.
726‑879‑139.
Skup

bydła rzeźnego, maciory, knury,
tel. kom. 602‑394‑036.
Skup

bydła: byki 7,90 +VAT, krowy
5,90 +VAT, jałówki 7,00 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.
Skup

bydła pourazowego, do 5 zł/kg,
tel. kom. 792‑772‑466.
Skup

bydła rzeźnego,
hodowlanego, maciory, knury,
cielęta, konie, tel. (46) 838-88-62,
tel. kom. 502-460-724, 500‑258‑237.
Kupię

byczki 80-200 kg, tel. kom.
606‑505‑072.

Skup

bydła i koni, dojazd do
klienta, konkurencyjne ceny, tel. kom.
604‑267‑833.
Skup

macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom.
603‑711‑760.
Bydło

pourazowe - skup. Najwyższe
ceny., tel. kom. 726-879-139,
603‑711‑760.

Sprzedam

sianokiszonkę w
balotach z lucerny, tel. 691-376-515
Słomę

ze stodoły w dużych belach, tel.
kom. 693‑322‑719.
Sprzedam

pszenżyto paszowe,
mieszankę, słomę, siano w kostkach, tel.
kom. 607-929-060, 504‑189‑991.
Sprzedam

słomę w kostkach, tel. kom.
508‑586‑263.

Kupię

cieliczki mięsne i HF, ok. 50 kg,
tel. kom. 888‑822‑173.

Sprzedam

siano kostkach, tel. kom.
791-508-124.

Skup

bydła Orchowo, płatność do 3
dni lub gotówką, atrakcyjne ceny, tel.
kom. 608‑818‑991.

Słoma

w dużych belkach, tel. kom.
501‑632‑719.

Kupię

gęsi, tel. kom. 501‑399‑487.

Siano

i słoma w balotach, owies, tel.
kom. 667‑441‑108.

maszyny

Siano

luzem, słoma w balotach, żyto
10 t, mieszanka 6 t, tel. kom. 510‑514‑012.

Kupię

C-330, bez dokumentów, tel.
kom. 515‑182‑587.

Słoma

w dużych balotach, tel. kom.
604‑159‑268.

Kupię

ciągniki i maszyny rolnicze,
tel. kom. 607‑809‑288.
Kupię

orkan, przyczepę, tel. kom.
607‑809‑288.
Kupię

oryginalne, nowe podesty do
C-330, wykonane w czasach PRL-u, tel.
kom. 600‑252‑277.
Kupię

agregat przedsiewny 2,10-2,40
m, tel. kom. 512‑347‑439.
C-330

lub T-25, może być do remontu,
tel. kom. 506‑713‑289.
Siewnik

poznaniak do remontu, może
być dziurawy zbiornik, ciągnik C-360 do
remontu, tel. kom. 664‑981‑618.
Kupię

C-328, C-330, C-360, C-4011
C-380, MTZ, T-25 Władimirec bez
dokumentów, do remontu, stan obojętny,
tel. kom. 502‑939‑200.
Kupię

przyczepę do remontu, tel. kom.
504‑032‑418.
KUPIĘ

ROZRZUTNIK LUB INNE
MASZYNY ROLNICZE DO REMONTU,
tel. kom. 608‑845‑436.

rolnicze sprzedaż
płody rolne
Łubin

żółty, tel. kom. 886‑135‑125.

Ziemniaki

jadalne: Rosalinda, Tajfun,
tel. kom. 726‑151‑995.
Zboża

jare, sadzeniaki ziemniaka,
trawy, kukurydza, oferuje Firma
Nasienna Granum Sp.j, Łowicz ul.
Katarzynów 46, tel. (46) 837‑23‑05.
Owies

(po centrali); żyto; pszenica;
mieszanka- większe ilości, okolice
Rybna, tel. kom. 784‑553‑915.
Słoma

w dużych balotach, ze stodoły,
tel. kom. 697‑689‑881.
Sprzedam

40 ton pszenżyta, czyste,
1000 zł/tona, tel. kom. 695‑904‑839.
Nasiona

bobu Bizon i Topbob, tel.
kom. 693‑569‑671.
Sprzedam

siano, słomę, tel. kom.
509‑500‑335.
Owies,

tel. kom. 601‑635‑380.
Sprzedam

słomę w kostkach, tel. kom.
728‑355‑315.
Słoma,

siano w belach, mieszanka
zbożowa, tel. kom. 662‑089‑395.
Sprzedam

słomę w kostkach ze
stodoły, tel. kom. 699‑996‑549.
Sprzedam

nasiona bobu Bizon, tel.
kom. 721‑136‑035.
Sprzedam

bób, tel. kom. 507‑203‑961.
Sprzedam

bób, tel. kom. 608‑613‑658.
Mieszanka

zbożowa bez owsa 6 ton,
tel. kom. 695‑886‑094.
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Ziemniaki

jadalne Irga, tel. kom.
606‑485‑033.

Słoma

w balotach, tel. kom.
600‑428‑743.

Ziemniaki

Denar, tel. kom.
693‑552‑235.

Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
883‑237‑644.

Ślęza

sadownicza - duży kosz, tel. kom.
506‑188‑515.

Sprzedam

6 ton owsa, tel. kom.
725‑313‑625.

Łubin

gorzki, tel. kom. 668‑423‑381.

Sprzedam

owies, mieszankę zbożową,
okolice Strykowa, tel. kom. 667‑822‑225.

Jałówka

na wycieleniu,
tel. (46) 838‑91‑07.

do ślęzy sadowniczej - nowa,
Beczka

tel. kom. 506‑188‑515.

Sprzedam

owies, tel. kom.
695‑178‑017.

Jałówki

wysokocielne, tel. kom.
791‑331‑447.

Dmuchawa

do zboża, tel. kom.
510‑514‑012.

jęczmień, tel. 513‑565‑821.
Sprzedam


hodowlana wysokocielna,
Jałówka

termin wycielenia 25 luty, tel. kom.
693‑025‑952.

T-25, tel. kom. 783‑161‑402.
Sprzedam


pszenżyto, tel. kom. 609Sprzedam

501‑703, po 17.00.

nasiona bobu Top, tel. kom.
Sprzedam

609‑705‑840.

Skup

żyta, wymiana na otręby, tel.
kom. 501‑713‑862.

Sprzedam

słomę, belki 130x120, 250
zł/t, możliwy transport, Chruślin, tel. kom.
695‑248‑808.

Owies

i pszenżyto jare, tel. kom.
507‑421‑393.

owies, żyto, tel. kom.
Sprzedam,

505‑928‑735.

zbożową, większą ilość,
Mieszankę

słomę ze stodoły - baloty, tel. kom.
695‑441‑197.

Słoma

i siano belki okrągłe i kostka,
tel. (46) 838‑14‑35.

Owies,

Mysłaków, tel. kom.
664‑057‑059.
Pszenżyto,

tel. kom. 514‑545‑580.
Pszenżyto,

tel. kom. 514‑545‑580.

baloty, tel. kom.
Sianokoszonka

664‑981‑618.
zbożowa, tel. kom.
Mieszanka

602‑689‑205.

słomę, tel. kom.
Sprzedam

669‑470‑294.
Sprzedam

łubin żółty mister oraz
słomę w małych kostkach, tel. kom.
724‑745‑342.
Jęczmień

4 t, Wierznowice 20, tel.
kom. 693‑286‑129.
Słoma

w balotach, tel. kom.
603‑945‑983.
słomę w belach i
Sprzedam

mieszankę, tel. kom. 607‑090‑241.

Owies,

tel. kom. 660‑750‑259.

suchą, tel. kom.
Kukurydzę

530‑964‑326.

Owies,

tel. kom. 512‑335‑856.

Sprzedam

bób, tel. kom. 663‑440‑519.

Czosnek

wiosenny ze zwisem do
sadzenia, zdrowy, tel. kom. 605‑539‑256.

Jęczmień,

tel. kom. 607-172‑809, po
17.00.

słomę z żyta w balotach, tel.
Sprzedam

kom. 695‑109‑778.

Sprzedam

pszenżyto z pszenicą,
tel. kom. 607-375-818

Ziemniaki

do sadzenia żółte i białe
bardzo wczesnych odmian i cebulę
bardzo dużą, tel. kom. 795‑348‑995.

Owies,

tel. kom. 782‑650‑798.

Sprzedam

owies, tel. kom.
692‑916‑507.

Owies,

żyto, tel. kom. 791‑503‑330.

Bób

Bachus, tel. kom. 665‑489‑346.

Jęczmień,

żyto, tel. kom. 794‑052‑840.

Mieszanka,

jęczmień, owies, tel. kom.
538‑455‑989.

żyto, jęczmień, owies, siano,
Sprzedam

Skaratki 66, tel. kom. 662‑327‑477.

Sprzedam

słomę 100 sztuk, bele, tel.
kom. 665‑169‑248.

Czosnek

przemysłowy do masrni itp.,
tel. kom. 602‑648‑497.

Jęczmień

i słoma, tel. kom.
697‑289‑514.

Pszenżyto,

żyto, mieszanka, tel. kom.
604‑756‑897.

Żyto,

tel. kom. 604‑169‑278.

Sprzedam

ziarno kukurydzy, tel. kom.
508‑281‑219.
nasiona bobu, tel. kom.
Sprzedam

512‑907‑059.
bób Bizon, tel. kom.
Sprzedam

693‑157‑155.
Jęczmień

i mieszanka, tel. kom.
511‑032‑863.
pszenżyto i owies, tel. kom.
Sprzedam

603‑857‑746.
Słoma,

kukurydza, owies, tel. kom.
603‑099‑778.
Sprzedam

mieszankę, tel. kom.
514‑188‑038.
Sprzedam

buraczek czerwony, tel.
kom. 885‑254‑502.

Pług

2, trajzega, grzejniki, tel. kom.
796‑742‑978.

jałówkę, wycielenie na
Sprzedam

marzec, tel. (24) 277‑42‑97.

Prasa

kostkująca Sipma Z-224/1, stan
idealny, z podajnikiem, tel. kom. 667-950022 667‑561‑709.

Sprzedam

prosięta, tel. kom.
668‑952‑191.
Jałówka,

wycielenie 15 luty, tel. kom.
601‑613‑952.

Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
724‑138‑859.

Młode

krowy, basen na mleko, tel.
kom. 726‑716‑042.

Sprzedam

cielęta, tel. 504‑055‑723.

Sprzedam

WARCHLAKI fermowe 100
sztuk, waga ok 26kg, dobra mięsność,
wysoki status zdrowotny, tel. kom.
604‑797‑521.
Sprzedam

kozy wysokokotne z
paszportami, tel. kom. 501‑399‑487.

Sprzedam

10 ton mieszanki zbożowej,
tel. kom. 607‑117‑128.

Owce

dorosłe i młode oraz jagnięcina
z gospodarstwa ekologicznego, tel. kom.
602‑728‑686.

Sprzedam

krowę na wycieleniu, z
drugim cielakiem, 18.02.13, likwidacja
stada, tel. kom. 691‑639‑756.

Pszenica,

mieszanka zbożowa, tel.
kom. 518‑877‑966.

Jałówka

na wycieleniu, okolice Bielaw,
tel. kom. 785‑557‑747.

maszyny

Sprzedam

słomę w balotach, tel. kom.
667‑533‑633.

jałówkę, wycielenie
Sprzedam

początek marca, tel. (46) 838-70-81, tel.
kom. 0609‑541‑346.

Ursus

C-360, stan bdb., tel. kom.
604‑719‑644.

Sprzedam

pszenżyto, tel. kom.
508‑079‑639.
Łubin,

mieszanka zbożowa, tel. kom.
516‑843‑987.

Słoma

w kostkach, okolice Kiernozi,
tel. kom. 790-614‑653, wieczorem.
Sprzedam

bób, tel. kom. 795‑114‑198.

Ziemniaki

jadalne Vineta, tel. kom.
601‑662‑901.

Sprzedam

pszenżyto, owies odmiany
Bingo, materiał siewny, tel. kom.
601‑066‑904.

krowę, tel. kom.
Sprzedam

692‑101‑976.

Prosięta,

tel. kom. 510‑259‑018.

Pszenica,

tel. kom. 790‑865‑890.

Słoma

w belach, tel. kom.
504‑778‑660.
Pszenica

paszowa, 100 zł,
tel. (42) 719‑56‑83.
Sprzedam

owies, tel. kom.
722‑353‑895.
Sprzedam

łubin słodki, żółty, tel. kom.
696‑253‑998.

Sprzedam

2 maciory prośne, tel. kom.
798‑757‑252.
Sprzedam

jałówkę cielną,
tel. (42) 719‑48‑38.
Sprzedam

jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 600‑758‑276.
Sprzedam

jałówkę na wycieleniu,
tel. (46) 838-17-48, tel. kom. 691‑730‑127.
Sprzedam

prosięta, tel. kom.
886‑587‑918.
Jałówki

wysokocielne, tel. kom.
609‑842‑734.

Prasy

rolujące Arobale, Deutz-Fahr, tel.
kom. 607‑168‑196.
Hurlimann

H470, 4x4, 70KM, z turem,
tel. kom. 665‑734‑042.
Sortownia

do jabłek Greefa A3
(bączek); wywrotnice skrzyniopalet WS/M (elektryczna); skrzynki
uniwersalne używane, tel. kom.
694‑122‑716.
elektryczny do ziemniaków,
Sortownik

stan bdb, tel. (46) 861‑25‑60.
Zgniatacz

do ziarna; żmijka, tel. kom.
693‑036‑673.

Ciągnik

C-360; kombajn Bizon Z-56;
przyczepa 4,5 i 6 t; koparko-odmularka
„Pelikan”; prasa Sipma, tel. kom.
512‑179‑465.
C-355;

sadzarka; talerzówka, tel. kom.
606‑276‑268.
Pronar

82SA, 2005 rok, + tur
sipma z oprzyrządowaniem, 2006
rok, I właściciel, stan bdb, tel. kom.
501‑104‑739.
2-kołowa; wóz, tel. kom.
Przyczepka

517‑333‑046.
Przyczepa

zbierająca T-72; rozrzutnik
2-osiowy; silnik elektryczny 5,5 kW,
tel. (46) 838‑23‑55.
Prasa

rolująca Warfama Z-543, 2003 r.;
siewnik zbożowy poznaniak 1988 r., tel.
kom. 506‑552‑043.
Sprzedam

agregat uprawowo-siewny
Famarol 3 m, tel. kom. 660‑408‑769.
Sprzedam

ciągnik Ursus C-360 z
turem, przyczepę samozaładowczą do
bel, maszty od wózków widłowych, tel.
kom. 660‑408‑769.
Ładowacz

czeski UNHZ-500; kosiarka
rotacyjna polska, stan dobry, tel. kom.
536‑296‑513.
T-25; IH Case z turem;
Zetor-5211;

rozrzutnik 1-osiowy; pług 3-skibowy, tel.
kom. 605‑205‑821.
Sprzedam

prasę rolującą Deutz Fahr,
tel. kom. 660‑117‑565.
Sprzedam

pług, Bąką, wialnię,
tel. (46) 838‑40‑77.
Sadownicze:

ciągniki, platformy,
opryskiwacze itp., z importu,
używane, tel. kom. 504‑475‑567.
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Cyklop, rozrzutnik obornika
Ładowacz

1-osiowy, sadzarka do ziemniaków,
obsypnik do ziemniaków 5, dmuchawa
do zboża, pług 2-skibowy, przetrząsaczozgrabiarka, opryskiwacz Termit,
tel. (42) 719-57-18, tel. kom. 783‑017‑131.
Ursus

1604 4x4, pług 5-skibowy
obrotowy, tel. kom. 609‑944‑120.
Ładowacz

Troll, 2006 r., stan bdb, tel.
kom. 602‑686‑518.
Beczki

asenizacyjne 6.300; 3.600 l, tel.
kom. 502‑240‑358.
Pług

4-skibowy obrotowy, pług
5-skibowy zagonowy, wycinaki do
kiszonek; przyczepka do przewozu
zwierząt; Renault-7534 z turem, tel. kom.
502‑240‑358.
Pług

Unia tur-100 3x35 cm, 2006 r;
agregat uprawowy Bomet 2,5 m, 2006
r.; kultywator „17” Bomet, stan bdb,
tel. (24) 277-92‑20 wieczorem.
Ursus-3512

z kabiną 1997 rok, I
właściciel, stan bdb., tel. (46) 861‑27‑20.
Rorzutnik,

kopaczka, tel. kom.
514‑539‑036.
Wózek

widłowy yale 16 gaz, przesuw
boczny, maszt duplex 4 m, stan bdb,
9.000 zł, tel. kom. 503‑106‑795.
do ciągników ceny już od 800
Maszty

zł, tel. kom. 503‑106‑795.
Sprzedam

kombajn Bizon Z056 +
stół do rzepaku + sita, stan idealny, I
właściciel, tel. kom. 601‑295‑743.
Case-845

XL, 1987 rok, 85 KM, tel.
kom. 601‑452‑785.
Dłużyca

ciągnikowa, jednoosiowa, tel.
kom. 662‑181‑413.
Wózek

do hedera, tel. kom.
514‑545‑580.
Prasa

zwijająca Feraboli, pasowa,
zmienno-komorowa, tel. kom.
725‑320‑220.
Cyklop

1989 rok, maszt widlaka,
okolice Łowicza, tel. kom. 784‑332‑552.
Przyczepa

4,5 t, pług 4-skibowy,
opryskiwacz, rozsiewacz nawozów, tel.
kom. 509‑837‑568.
do zbioru ziemniaków i
Kombajn

warzyw Karlik, w bardzo dobrym stanie,
tel. kom. 600‑500‑155.
C-328,

tel. kom. 512‑630‑603.
Kosiarka

rotacyjna; lejek do nawozu,
tel. kom. 506‑636‑337.
Ostrówek

1985 rok, tel. kom.
695‑894‑414.
Kos na części, Karsznice
Rozsiewacz

Duże 38, tel. (46) 838‑11‑83.
Agregat

uprawowy, 3m, Unia
Grudziądź, 2006 rok, tel. kom.
515‑121‑410.

Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
698‑145‑268.

sadzarkę, redełka 5, grabie
Sprzedam

konne, bardzo mało używane, tel. kom.
661‑115‑580.

tel. kom. 665‑045‑806.
Orkan,


Kabina

do C-360, kompresor 2
cylindrowy, samojezdny pług do śniegu,
tel. kom. 691‑863‑492.

Krowa

wysokocielna z 2 cielakim,
jałówki cielne, zbiornik na mleko 550
litrów, tel. kom. 605‑278‑719.

Pług

„Unia Grudziądz”, obrotowy 3+1,
tel. kom. 600‑215‑536.

Ciągnik

C-330, 1985 rok, tel. kom.
602‑528‑051.

Ursus

C-355, stan dobry, Głowno, tel.
kom. 500‑652‑253.

Pługi

Kverneland, obrotowe,
zagonowe, zabezpieczenia, tel. kom.
726‑329‑856.

Blok;

wał nowy + panewki C-360;
korbowody do C-330, tel. kom.
724‑139‑307.

Kabiny

ciągnikowe; żmijki, tel. kom.
608‑684‑292.

uprawowy bierny, zachodni,
Agregat

tel. kom. 601‑272‑521.

C-355;

sadzarka; talerzówka, tel. kom.
606‑276‑268.
Tur
 do C-360, tel. kom. 606‑752‑713.

Rozsiewacz

Kuhn 800 kg, 1999 r.,
2-talerzowy, tel. kom. 668‑592‑070.

Przyczepa

samozbierająca
Jugosłowianka SIP PRP-2,
tel. (46) 837‑13‑24.

Sprzedam

ciągnik Władimirec, stan
dobry w oryginale 25a/2, 1983 rok, tel.
kom. 606‑497‑951.

Dwie

jałówki, tel. kom. 888‑895‑150.

Sprzedam

zboże, tel. kom.
509‑853‑384.

Sprzedam

słomę w kostkach, tel. kom.
502‑351‑237.

Sprzedam

1100 kg pszenicy jarej
odmiany Tybal, pierwszy odsiew, 200
kg jęczmienia jarego do siewu, tel. kom.
513‑072‑021.

Sprzedam

żyto, tel. kom. 502‑351‑237.

Konie

śląskie, kare, dotacyjne, klacze,
ogierki, ogiera z licencją, tel. kom.
603‑112‑242.

Kukurydza,

słoma, sianokiszonka,
tel. kom. 506‑115‑015.

11 szt., tel. (46) 839-18-37, tel.
Prosięta,

kom. 609‑227‑348.

Beczka

ocynkowana holenderska, tel.
kom. 726‑329‑856.

Jęczmień,

pszenżyto, żyto, tel. kom.
793-701‑024, wieczorem.

Sprzedam

pszenicę, tel. kom.
789‑319‑421.

Sprzedam

prosięta 22 szt po 30 kg, tel.
kom. 516‑242‑659.

Siewnik

zbożowy Amazone, tel. kom.
726‑329‑856.
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zachodni, tel. kom. 512‑544‑156.
Orkan


Sprzedam

jałówki cielne, tel. kom.
512‑795‑938.

Jałówkę

na wycieleniu, Jacochów 10,
tel. (46) 838‑20‑09.

Sprzedam

hodowlane jałówki 200-300
kg, tel. kom. 600‑110‑870.

Jałówka

wycielenie 03.02.2013, kwota
mleczna, tel. kom. 606‑108‑730.

Burty

do rozrzutnika do kiszonek,
oryginalne oraz przekładnie, tel. kom.
723‑175‑190.

Agregat

przedsiewny 3,60; prasa
New Holland-640; kombajn Massey
Ferguson-27; przyczepa samozbierająca
Deutz Fahr; trząsałka 5,20 m; kultywator
3 m z broną; beczka asenizacyjna
5.700 l; ładowacz czeski, tel. kom.
693‑596‑464.

Sprzedam

jałówki na wycieleniu,
tel. (46) 838‑23‑55.

suche granulowane, toffi, 1
Wysłodki

tona, tel. kom. 663‑226‑716.

Mieszanka

zbożowa, żyto, tel. kom.
609‑966‑059.

Sprzedam

pszenżyto, okolice Głowna,
tel. kom. 693‑263‑571.

Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
698‑244‑821.

Jałówki

wysokocielne, tel. kom.
608‑137‑544.

Cielaki

miesięczne, tel. 668‑162‑199.

Wysłodki

suche, tel. (24) 277‑64‑24.

Ziemniaki

żółte i białe,
tel. (46) 838‑98‑66.

Jałówka

wysokocielna. Wycielenie 2
marca, Bąków G., tel. kom. 507‑387‑997.

Skup

bydła pourazowego, do 5 zł/kg,
tel. kom. 792‑772‑466.

Sprzedam

sianokiszonkę w balotach,
tel. kom. 500‑225‑198.

Sprzedam

mieszankę, tel. kom.
607‑628‑561.

Sprzedam

mieszankę, tel. kom.
609‑100‑839.

hodowlane
Skup

bydła: byki 7,90 +VAT, krowy
5,90 +VAT, jałówki 7,00 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

Likwidacja

gospodarstwa, sprzedaż
krów, tel. kom. 608‑220‑425.

Ursus

1134, 1998r., z Turem, oryginał,
stan bdb., tel. kom. 721‑105‑235.
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Sprzedam

glebogryzarkę do
truskawek, tel. kom. 667‑133‑737.
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Sprzedam

polski rozrzutnik Tandem
6 ton, po kapitalnym remoncie, tel. kom.
512‑811‑101.
przyczepę samozbierającą
Sprzedam

TO50/2, tel. kom. 669‑960‑129.
talerzówka Bomet,
Glebogryzarka,

opryskiwacz Pilmet, betoniarka, tel. kom.
881‑936‑670.
Prasa

Z-224/1, tel. kom. 512‑981‑861.
rozsiewacz nawozu,
Sprzedam

opryskiwacz 400 litrów, tel. kom.
725‑034‑251.
sadowniczy Agrola,
Opryskiwacz

zgrabiarka 7, tel. kom. 602‑193‑239.
śrutownik bijakowy Bąk, 5,5
Sprzedam

kW, stan bdb, tel. kom. 509‑499‑924.
Siewnik

„poznaniak” 2,70 m, tel. kom.
535‑357‑755.
konwiowa, 13 stanowisk bizoń,
Dojarka

heder Fortschritt do zielonek, spawarka
Migomat, tel. kom. 502‑042‑547.
z wałem strunowym,
Kultywator

zgrabiarka 7-gwiazdowa, tel. kom.
696‑253‑998.
Pług

Unia tur-100 3x35 cm, 2006 r;
agregat uprawowy Bomet 2,5 m, 2006
r.; kultywator „17” Bomet, stan bdb,
tel. (24) 277-92‑20 wieczorem.
2003 r., stan bdb, tel. kom.
Zetor-5320,

721‑109‑016.
Prasa

Sipma Z-224/1, 1993 r.;
Fendt-312, 1994 r., tel. kom. 662‑004‑676.
ładowacz Cyklop, tel. kom.
Sprzedam

601‑066‑904.
Ciągnik

C-330; przyczepa wywrotka;
siewnik poznaniak; grabiarka 5; pielnik
do warzyw, tel. kom. 509‑853‑384.
Pług

4-skibowy, obrotowy; rozrzutnik
Forchnitt 10 t, tel. kom. 600‑822‑089.
Rama

do dłużycy; gruber, tel. kom.
600‑822‑089.
Forschnitt 8-10 t, stan bdb
Rozrzutnik

+ nadstawki, tel. kom. 726‑739‑443.
Sprzedam

orkan, tel. kom.
500‑674‑526.
Fella, tel. kom.
Przetrząsarka

511‑345‑546.
2-osiowy, 4 tonowy, tel.
Rozrzutnik

kom. 606‑133‑641.
rolniczą Sanok 4t,
Przyczepę

rejestrowaną, opłaconą, sztywną, stan
bdb, garażowaną, koło zapasowe, tel.
kom. 608‑637‑563.
Anna, wycinak do kiszonek,
Kombajn

tel. kom. 607‑461‑502.
Ciągnik

T25, 1998r., tel. kom.
511‑123‑016.
Siewniki

Hassia, Stekstet, wybierak
do kiszonki, tel. kom. 600-428-743
725‑695‑160.
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nr 5
Beczki

asenizacyjne ocynk, 3000,
4000, 5000, 8000 l; International-644,
1985 r.; pługi zagonowe 4 skiby
Killingstad i Kverneland, tel. kom. 600428-743 725‑695‑160.
Taśmociąg

z koszem zasypowym na
dole, długość 8m, do jabłek, warzyw itp.,
tel. kom. 601‑286‑499.
z taśmociągiem do
Przyczepa

zbioru warzyw kapustnych, myjka do
warzyw korzeniowych, ładowacz tylny
do ciągnika, łyżka, widły, dwukółka
do przewozu zwierząt, tel. kom.
608‑400‑447.
rotacyjna 2,10 szer.,
Kosiarka

hydraulicznie składana, 2009 r., 4.900 zł,
tel. kom. 695‑248‑808.
pneumatyczne, tel. kom.
Sekatory

668‑765‑370.
Prasa

kostkująca Z-224/1, I właściciel,
tel. kom. 880‑409‑467.

C-330M,

1988 r., tel. kom. 664‑172‑275.
Fendt-926

Vario, 2000 r., sprowadzony
z Niemiec, tel. kom. 692‑601‑689.
Ciągnik

C-360, stan dobry,
tel. (46) 838-64-49, tel. kom.
781‑193‑900.

Anna; cyklop; przyczepa 6
Kombajn

ton; rozrzutnik Tandem, polski, 8 ton;
kabina do C-330; obciążniki, tel. kom.
513‑394‑596.

Prasa

Sipma Z-224/1, z podajnikiem,
2000 r., tel. kom. 728‑501‑663.

Siewnik

do warzyw 4-rzędowy, tel. kom.
798‑202‑185.

MTZ-80,

82, części używane, tel. kom.
880‑353‑819.

do bobu z taśmociągiem
Luskarka

na 6 strakow jednocześnie oraz
sortownikiem wibracyjnym do ziaren,
cena 3500, tel. kom. 537‑467‑337.

Kombajn

Bizon -części używane, tel.
kom. 880‑353‑819.
C-380

części używane: skrzynia
biegów, silnik, obciążniki, zaczepy,
zwolnice, tylny most inne, tel. kom.
502‑939‑200.
Części

używane do C-328, C-330,
C-360, C-4011, C-355, T-25 Władimirec skrzynie, silniki, tylne mosty, podnośniki,
felgi, zwolnice, tel. kom. 880‑353‑819.

uprawowy 2,7 Bomet;
Agregat

przyczepa 4 t. wywrotka, tel. kom.
602‑478‑540.

Samasz 1,85, 2005 r., tel.
Kosiarka

kom. 691‑715‑486.

Prasa

Warfama 2000 rok, rolująca, tel.
kom. 664‑981‑618.

karuzelowa; siewnik
Zgrabiarka

zbożowy Isaria; brona aktywna, tel. kom.
668‑594‑262.

Siewnik

poznaniak, tel. kom.
664‑981‑618.
śrutownik walcowy Jawor
Sprzedam

h-962, mało używany, moc silnika 5,5
KW, tel. kom. 535‑868‑376.
Opony

Kleber 520/70/38, tel. kom.
886‑749‑432.
Pług

3-skibowy Grudziądz, tel. kom.
512‑630‑603.
Agregat

Kombi 3 m, I włąściciel,
bardzo mało używany; przyczepa HL-80,
rolnicza, tel. kom. 530‑964‑326.
do prasy kostkującej (ślizg)
Podajnik

850 zł, 608420169.
Prasa

zwijająca New Holland-654,
1999 r. lub Claas Variant-180 Rotocut.i
John Deere 550, zmiennokomorowa, tel.
kom. 692‑601‑689.
514, 1995 r., 510, 1999 r., 509,
Fendt:

1999 r., 311, 1992 r., 1993 r., 1997 r., tel.
kom. 608‑420‑169.
tur Quick do Ursusa-4514,
Ładowacz

-5314, tel. kom. 692‑601‑689.
teleskopowa JCB-530-70,
Ładowarka

2000 r., sprowadzona z Niemiec, tel.
kom. 608‑420‑169.
czołowe do : Ursusa,
Ładowacze

Fendta, MF, Case, Deutz Fahr, Claas,
Ares, produkcji zachodniej, tel. kom.
692‑601‑689.
Welger 235, 2008
Praso-owijarka

r., pełne wyposażenie, tel. kom.
692‑601‑689.
przegubowa O&K L5
Ładowarka

łamana w połowie i Atlas, tel. kom.
692‑601‑689.
tur do ciągnika Fendt serii
Ładowacz

311, 512, tel. kom. 608‑420‑169.

Prasa

kostkująca, kopaczka,
przetrząsaczo-zgrabiarka, agregat na
bronie, tel. kom. 781‑842‑724.

rotacyjna; przyczepa;
Kosiarka

opryskiwacz, tel. kom. 538‑455‑989.
Ciągnik

3512, tel. kom. 692‑387‑028.

do kukurydzy Z-350, tel.
Sieczkarnia

kom. 600‑139‑605.

Schładzalnik

mleka 250 l,
tel. (46) 838‑98‑66.

C-360

zarejestrowany, z kabiną, 1981
rok, tel. kom. 607‑734‑191.

Kwota

mleczna 10.000 l, tel. kom.
604‑463‑486.

Kultywator

2,80, tel. kom. 602‑325‑159.

kwotę mleczną, tel. kom.
Sprzedam

605‑670‑919.

Sprzedam

rozrzutnik obornika 8-10
ton, stan idealny, tel. kom. 604‑907‑755.
Kombajn

zbożowy, zachodni, tel. kom.
506‑611‑205.

Pługi

4 i 3-ka na sprężynach, tel. kom.
512‑592‑291.
6 ton wywrotki; polskie D-55;
Przyczepy

niemieckie HL, tel. kom. 600‑335‑473.

cyklop 86r pierwszy
Ładowacz

właściciel, stan ogólny bardzo dobry,
wymieniona pompa, garażowany cena
6500zł, tel. kom. 692‑446‑421.

10 ton Fortschritt, tel. kom.
Rozrzutnik

600‑335‑473.

Ursus-3512,

1997 r., tel. 503‑135‑471.

3-osiowa, wywrotka Krone,
Przyczepa

18 ton, tel. kom. 600‑335‑473.

SPRZEDAM

KOPARKĘ BIAŁORUŚ
ROLNICZĄ STAN DOBRY, tel. kom.
608‑845‑436.

C-360

3P do poprawek, siewnik
poznaniak, tel. kom. 660‑335‑473.

Paleciaki

elektryczne, tel. 503‑106‑795.

6748 4x4 z turem, widły +
Zetor

krokodyl, nierejestrowane, stan dobry, tel.
kom. 603‑112‑242.

Ładowacz

do balotów zawieszany na
tył ciągnika samopoziomujący, tel. kom.
665‑374‑423.

Władimirec

T-25, tel. kom.
608‑128‑670.

Rozrzutniki,

przyczepę- platformę,
agregat uprawowy, likwidacja
gospodarstwa, tel. kom. 781‑995‑103.

Beczka

asenizacyjna Pomot Chojna
8.000 l, 2005 r., FVAT, tel. kom.
608‑128‑670.

255, 1985 rok, tel. kom.
Ferguson

501‑850‑017.

pługi do śniegu do C-330,
Promocja
C-360 lub do tura, tel. kom. 608‑128‑670.

Kombajn

Bizon Record Z-058, stan
bdb, 1985 r., tel. kom. 512‑842‑650.

Kwota

mleczna 30.000 kg, tel. kom.
889‑971‑723.

Zetor

7211, 1990 rok, tel. 513‑565‑821.

7211, 1990 rok, tel. kom.
Zetor

501‑850‑017.

Prasa

Z-224, 1996 rok, tel. kom.
501‑850‑017.

bel na tył ciągnika; zgrabiarka
Chwytak

karuzelowa, tel. kom. 728‑924‑555.


Przyczepa
D-47, 3-stronny wywrot, tel.
kom. 608‑128‑670.
Prasa

zwijka Warfama Z-543, 2003 r.,
stan bdb, tel. kom. 608‑128‑670.

Zetor

53-40, 2002 rok, 2.705 Mot.,
kupiony w Agromie, stan idealny, tel.
kom. 536‑499‑519.

Skrzynki

na owoce, palety, wagi,
beczka 4.000 l, tel. kom. 665‑464‑794.

do buraków, elektryczny,
Rozdrabniacz

200 zł, tel. kom. 668‑020‑288.

Zetor-12145,

tel. kom. 607‑545‑273.

Sprzedam

kwotę mleczną do
10000 litrów, możliwe mniejsze
ilości tel. kom. 668-183-887.

silos na zboże, śrutownik
Sprzedam

ssąco-tłoczący, zgrabiarkę do siana,
karuzelową, dmuchawę do zboża, tel.
kom. 509‑293‑050.
kombajn Bizon Rekord
Sprzedam

ZO58 w idealnym stanie technicznym i
wizualnym, tel. kom. 785‑385‑391.
przetrząsacz do siana,
Sprzedam

składany hydraulicznie 5,20 m
szerokości, tel. kom. 500‑225‑198.
Galignani, siewnik punktowy
Zwijająca

gama, tel. kom. 726‑102‑811.
listwowa, tel. kom.
Kosiarka

692‑668‑521.

Prasa

rolująca Feraboli HTC 265
pasowa zmiennokomorowa, 2011 rok,
po 1 sezonie, tel. kom. 606‑989‑475.
C-330,

tel. kom. 606‑571‑566.
Przyczepa

samozbierająca do
zielonek, zbiornik na mleko 350 litrów,
tel. kom. 607‑628‑561.
Ursus

C-360 3P, tel. kom. 501‑620‑689.
2-osiowy, tel. kom.
Rozrzutnik

501‑620‑689.
Prasa

Z-224/1, 1997 rok, 10.800 zł, tel.
kom. 880‑090‑717.
Cyklop,

stan dobry, 4.900 zł, tel. kom.
880‑090‑717.
Orkan

2; siewnik zbożowy, tel. kom.
501‑389‑031.
Rozrzutnik

6-tonowy Warfama, stan
bdb, tel. kom. 501‑389‑031.

Sprzedam

kwotę mleczną 20.000, tel.
kom. 509‑500‑335.
mleczna 33.000 kg, basen 420
Kwota

litrów, tel. kom. 601‑937‑006.
mleczna, tel. (46) 838-85-87, tel.
Kwota

kom. 606‑108‑730.
Kwota

mleczna 7.700; przyczepka
samochodowa typu: Sam, tel. kom.
604‑349‑007.
mleczna 28.000, tel. kom.
Kwota

665‑737‑420.
Sprzedam

kwotę mleczną 20.000 kg,
tel. kom. 692‑176‑902.

kolumna kierownicza
Sprężarka

C-330, tel. kom. 668‑594‑262.
kwotę, tel. kom.
Sprzedam

695‑416‑748.
kwotę mleczną 5.000 kg,
Sprzedam

tel. kom. 785‑446‑140.
Beczka

asenizacyjna 6.000 litrów, tel.
kom. 501‑620‑689.
Obornik

100 t, tel. kom. 669‑870‑572.

Schładzalnik

do mleka 330 l, tel. kom.
605‑210‑688.

rolnicze - usługi
Transport

maszyn rolniczych i
budowlanych, tel. kom. 665‑734‑042.
VAT rolników, tel. kom.
Rozliczenia

508‑191‑628.
Punkt

unasienniania zwierząt w
Pilaszkowie, tel. kom. 607‑032‑462.
Transport

ciągników, przyczep, maszyn
i urządzeń rolniczych, budowlanych, tel.
kom. 609‑135‑502.
i montaż dojarek
Sprzedaż

przewodowych. Dobierzemy rozwiązanie
najlepsze dla klienta. Masz pytania
zadzwoń, tel. kom. 669‑103‑234.

zwierzęta
sprzedaż
Sprzedam

kózki, koziołki, tel. kom.
604‑159‑268.

Wydzierżawię

kwotę mleczną 20000
kg, tel. kom. 668‑118‑535.

Sprzedam

dwie jałówki na wycieleniu i
dwa kuce, tel. kom. 608‑042‑092.

Kwota

mleczna 9727 kg, tel. kom.
660‑850‑505.
Wezmę

ziemię rolną w dzierżawę, tel.
kom. 692‑370‑686.
Klatki

porodowe, tel. 695‑304‑461.
Kwota

mleczna 34.500 kg, tel. kom.
664‑724‑850.

Sprzedam

orkan, tel. kom.
696‑253‑998.

Sprzedam

kwotę mleczną w ilości
7.831 kg, tel. kom. 516‑319‑320.

Tur
 do C-330, tel. (46) 838‑14‑87.

Kwota

mleczna 7.000 kg, mleczarnia
Łowicz, tel. kom. 783‑672‑923.

REKLAMA

mleczna 10.000 kg, tel. kom.
Kwota

796‑938‑381.

Obornik

drobiowy (kaczy), tel. kom.
508‑317‑496.

2A, stan bdb, tel. kom.
Orkan

693‑025‑944.

Sprzedam

śrutownik i słomę (kostka),
tel. kom. 693‑589‑000.

40.000 l, tel. kom.
Wydzierżawię

513‑159‑645.

mleczna, tel. kom. 889‑933‑041.
Kwota


C-330,

1982 r., z kabiną, tel. kom.
601‑509‑043.

Ciągnik

C-330, 1985 r., I właściciel,
niemalowany, garażowany, stan
bdb (pracował na 5 ha), tel. kom.
510‑260‑450.

silniki elektryczne 11kW 2.900
Cztery

obrotów, tel. kom. 662‑085‑510.

inne

tel. kom. 607‑674‑017.
Ursus-4512,


Siewnik

poznaniak 3 m, 1996 r., tel.
kom. 607‑813‑558.

mleczna 10.000 l, tel. kom.
Kwota

504‑941‑380.

mleczna OSM Łowicz, sezon:
Kwota

2012/2013, 60.000 kg, tel. kom.
602‑325‑159.

Rozrzutnik

1-osiowy, 3,5 t, oryginał, tel.
kom. 608‑128‑670.

beczkę asenizacyjną
Sprzedam

4.500 litrów, wycinak do kiszonek, prasę
rolującą, siewkę do nawozu, śrutownik
bijakowy, przyczepę wywrotkę, tel. kom.
509‑293‑050.

drewniane nowe, tel.
Skrzynio-palety

kom. 601‑286‑499.

PRASĘ

ROLUJĄCĄ CLAAS ROLLANT
46, SIATKA, SZNUREK, 93 ROK, STAN
DOBRY, tel. kom. 695‑671‑026.

PHU

Agro Dmosin oferuje w
przystępnych cenach nawozy, opał,
tel. kom. 691‑149‑896.

ziemniaczany Karlik,
Kombajn

tel. (46) 838‑47‑79.

Oś
 z kołami od naczepy, tel. kom.
601‑286‑499.

mleczna, tel. kom. 790‑865‑890.
Kwota


Gołębie

Staropolskie i Rzeszowskie,
tel. kom. 882‑404‑160.
Sprzedam

bażanty złociste i polne,
tel. (46) 838‑13‑57.
Owczarek

niemiecki, długowłosy,
czarny, szczenięta, tel. kom. 512‑624‑763.
Amstafy

młode, tel. kom. 662‑556‑348.
Sprzedam

parę kucyków, tel. kom.
694‑514‑370.
Szczeniaki

owczarka podhalańskiego,
tel. kom. 797‑208‑844.
Gołębie

rzeszowskie, tel. kom.
790‑694‑085.
Szczeniaki

ratlerki, tel. kom.
500‑583‑446.
Oddam

pieska, tel. kom. 502‑824‑526.
Kuce,

tel. kom. 697‑638‑898.
Oddam

koty, tel. kom. 880‑353‑819.
Para

dzikich kaczek; dziki, tel. kom.
723‑746‑466.
Sprzedam

szczenięta owczarka
niemieckiego, tel. kom. 721‑109‑010.
Oddam

szczeniaki, tel. kom.
726‑818‑313.
Labradory

szczenięta, tel. kom.
517‑728‑743.
Szczenięta

sznaucerki miniaturki, tel.
kom. 602‑394‑036.
Oddam

suczkę- szczeniak, matka
owczarek niemiecki, tel. kom.
601‑926‑577.
Oddam

kotki 5-miesięczne, tel. kom.
880‑511‑711.
Oddam

szczeniaka- suczkę, tel. kom.
505‑699‑616.

inne
Oddam

kotki, tel. kom. 723‑746‑466.

www.lowiczanin.info
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Informacje
 INFORMATOR ŁOWICKI
informacje
Informacja PKP (ogólnokrajowa)
22/19436
Informacja PKS (całodobowa)
46/837-38-13
Informacja o krajowych numerach
tp 118-913
Informacja o międzynarodowych
numerach tp 118-912
Rozmowy międzynarodowe tp –
zamawianie 9051
Naprawa telefonów – błękitna linia
tp 9393
Biuro zleceń tp 9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi 9287

pogotowia
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień 837-37-07
Poradnia Zdrowia Psychicznego 46837-33-07
Pogotowie energetyki cieplnej
46-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
46-837-35-32
Pogotowie energet. 46-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 46-837-53-85,
46-837-07-10, 46-837-20-22, 46-837-26-74.
Gaz butlowy:
516-053-554, 697-649-492, 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,
Warsztat konserwatorski ŁSM 46-83765-58
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

telefony
 Taxi osobowe:
837-34-01; 46-191-91; 46-837-35-28
(bagażowe); 46-830-05-00; 603-0618-18; 794-013-013; 606-486-555;
600-508-308
PUP: 46-837-04-20; 46-837-03-73
Starostwo Powiatowe w Łowiczu:
sekretariat 46 837-59-02
Urząd Miejski: Sekret. 46-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego:
konserwator 603-802-477, 601-819-912,
601-270-775, 46 830-91-45
Urząd Skarbowy:
centrala 46 837-43-58, 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, czynny
codziennie (oprócz sobót) w godz. 16.00
– 20.00.

Gminna Grupa Abstynencka w
Bielawach – spotkania w czw. w godz.
10.00-11.00. Po informacje dzwonić w
czwartek do UG w Bielawach w godz.
8.00-10.00.
Grupa AA „Łowiczanka” spotkania
przy Klubie Pasiaczek na muszli Błonie
w każdy czwartek o godz. 19.00.
Punkt

pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie (siedziba, Stowarzyszenie
„Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel.
46-830-03-63, czynny: 16.00-19.00.
Punkt konsultacyjny przy
Grupie Wsparcia „Przeminęło z
wiatrem” (problem przemocy) w
Domaniewicach, czynny: pt. 16-18 tel.
46-838-33-11.
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych” w Zdunach
(siedziba GOK) – czw. godz. 18.00.
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

dyżury przychodni
Nocna

i Świąteczna Pomoc
Lekarska ul. Ułańska 28, tel. 46-83756-11, 46-837-56-12, 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. Kaliska 6, tel. 837-37-07

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, ul. Główna 9, 838-33-85;
ul. Górna 1A, 911-55-44
Kiernozia,

ul. Rynek Kopernika 12, tel.
24-277-91-58; ul. Kościuszki 6, tel. 24-27797-64; ul. Łowicka 12A, 24/382-11-66
Kocierzew Południowy 101, 839-42-42
Łyszkowice, ul. Kościelna 3, tel. 838-8786; ul. Szkolna 3a, tel. 830-39-01
Nieborów 209, tel. 838-56-25
Bełchów, ul. Przemysłowa 2,
839-68-89
Sobota, ul. Plac Zawiszy Czarnego 20,
tel. 838-22-81
Zduny 1a, tel. 838-74-68
Zduny 34, tel. 838-75-35

msze święte
w niedziele i święta
Kościół św. Ducha:
7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00;
Kościół Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 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, 17.00;
Kościół św. Leonarda: 11.30;
Kaplica seminaryjna: 10.00.

pływalnia miejska
Pływalnia miejska dostępna jest dla ogółu
chętnych w godz.:
Poniedziałek –8.00-22.00
Wtorek –8.00-22.00
Środa –8.00-22.00
Czwartek –8.00-22.00
Piątek – 8.00-22.00
Sobota – 10.00-20.00
Niedziela – 10.00-20.00
Grota solna i sauna czynne od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-22.00,
sobota, niedziela 12.00-20.00.

kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

Czwartek, 31 stycznia:
godz. 16.00, 20.30 – Sęp – w centrum
Europy nagle, bez śladu, zaczynają znikać
ludzie. Śledztwo trafia w ręce Sępa – policjanta, który wydaje się być pozbawiony
uczuć. Twardy, nieprzekupny, bez zobowiązań i przysług do wyświadczenia innym.
Do czasu, aż poznaje Nataszę – kobietę
inną niż te, które spotykał do tej pory. Sęp
rozpocznie niebezpieczną grę z przeciwnikiem wyprzedzającym go wciąż o krok.
Odkryje świat, w którym ludzie prowadzą
podwójne życie....
godz. 18.30 – Bejbi Blues –Film
przedstawia historię niedojrzałej 17-latki,
która zostaje matką. Ojciec Antosia to
nastoletni Kuba. Natalia nie jest pewna,
czy kocha Kubę, a Kuba nie wie, czy kocha Natalię. Jednak dziewczyna chciała
mieć dziecko, bo fajnie jest mieć dziecko.
Wszystkie młode gwiazdy jak Britney
Spears czy Nicole Richie mają dzieci.
Ale dlaczego tak naprawdę Natalia zdecydowała się na macierzyństwo
w tak młodym wieku?
Piątek-sobota, 1-2 lutego:
godz. 19.15 – TANGO LIBRE – JC jest
strażnikiem więziennym, zwyczajnym
człowiekiem wiodącym monotonne życie.
Jedyną ekstrawagancją na jaką sobie
pozwala jest nauka tanga raz w tygodniu.
Pewnego wieczoru, podczas zajęć
poznaje Alice, radosną trzydziestolatkę.
Następnego dnia JC spotyka kobietę w
więziennym pokoju widzeń. Alice pojawia
się tam, żeby odwiedzić dwóch więźniów –
męża i kochanka. JC staje się świadkiem
i uczestnikiem barwnego życia kobiety i
zostaje wplątany w skomplikowane życie
uczuciowe.
Poniedziałek-wtorek, 4-5 lutego:
godz. 19.15 – KURCZAK ZE ŚLIWKAMI
Środa-czwartek, 6-7 lutego:
godz. 19.15 – SAMSARA
Więcej o filmach wyświetlanych
w ramach Och! Film Festiwal czytaj
na str. 23

wystawy stałe
Sztuka

Baroku – na ekspozycję
składają się przykłady rzemiosła
artystycznego: meble, tkaniny, szkło,
porcelana, a także malarstwo i rzeźba.
Muzeum w Łowiczu, czynna w godz.
10-16, bilet normalny 7 zł, ulgowy 4 zł.
Współcześni

plastycy łowiccy –
wystawa obrazów artystów związanych
z Łowiczem oraz portretów łowickich
malarzy. Muzeum w Łowiczu, czynna
w godz. 10-16, bilet normalny 7 zł,
ulgowy 4 zł.
Etnografia

Księstwa Łowickiego
– wystawa przedstawia stroje ludowe,
wycinanki, rzeźby, ceramikę, tkaniny oraz
eksponaty z dziedziny papiero-plastyki.
Muzeum w Łowiczu, czynna w godz.
10-16, bilet normalny 7 zł, ulgowy 4 zł.
Galeria

Ceramiki w Łowiczu
Magdaleny Surmacz – można w niej
obejrzeć przedmioty wykonywane z
gliny. Czynna codziennie od godz. 11
do późnych godzin nocnych. Łowicz,
ul. Gdańska.
Wystawa

w Muzeum Diecezjalnym
w Łowiczu – zwiedzanie katedry wraz
z eksponatami znajdującymi się w wieży.
Dodatkowo można oglądać panoramę
miasta z tarasu widokowego oraz projekcję filmu o historii katedry. Muzeum
czynne od poniedziałku do soboty
w godz. 10-16.

wystawy czasowe
Powstanie Styczniowe 1863 –
wystawa fotografii przedstawiających
wydarzenia i działaczy politycznych z lat
1861 – 1864 oraz dowódców i partyzantów Powstania Styczniowego. Fotografie
zostały zebrane i opatrzone komentarzem
przez Władysława Tarczyńskiego. Foto
Art Galeria EKSPOZYCJA 34, brama w
kamienicy przy ul. Zduńskiej 34. Wystawa
czynna do końca lutego.
„Powstanie Styczniowe 1863 – 150.
rocznica” – wystawa zdjęć i innych pamiątek związanych z powstaniem ze zbiorów
Jerzego Murgrabiego. Ponadto zobaczyć
będzie można pocztówki Andrzeja
Chmielewskiego, pracownika łowickiego
muzeum oraz plakaty i znaczki z Rajdu
Szlakiem Powstańców Styczniowych.
Otwarcie odbędzie się 7 lutego o godz. 13.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie.
Wstęp wolny, czynna do końca lutego.
Malarstwo

Anny Szcześniak – malarki
ziemi łowickiej – na wystawie zobaczyć
można prace z papieru fotograficznego:
kwiaty, pejzaże, chaty. Wystawę oglądać
można do 12 lutego w Kościele Ojców
Pijarów w Łowiczu.

koncerty
Niedziela, 3 luty:
godz. 19.00 – koncert Janusza Radka,
Łowicki Ośrodek Kultury, ul. Podrzeczna
20, bilety 30/35 zł.

Środa, 9 luty:
godz. 19.00 – koncert Megitza Quartet
Łowicki Ośrodek Kultury, ul. Podrzeczna
20, bilety 15/20 zł.

inne
Czwartek, 31 stycznia:
godz. 17.00 – spotkanie autorskie
z Krzysztofem Miklasem – dziennikarzem sportowym: prasowym, radiowym i
telewizyjnym, od wielu lat także felietonistą
NŁ. Będzie on opowiadał o swojej najnowszej książce „Dwie strony mikrofonu”, sala
Urzędu Stanu Cywilnego w Łowiczu,
ul. Podrzeczna 20, wstęp wolny.
Piątek, 1 lutego:
godz. 17.00 – spotkanie z posłem
Grzegorzem Szreiberem, gdzie głównym
tematem będzie prawo spółdzielcze. Biuro
Prawa i Sprawiedliwości przy ul. 3 Maja 6a
w Łowiczu, wstęp wolny.
Poniedziałek, 4 lutego:
godz. 11.00 – projekt edukacyjny
X Muza – wielcy aktorzy w swych
wielkich rolach. Temat: Urok spokojnej
przeciętności – Dustin Hoffman. Prawda
psychologiczna przede wszystkim, czyli
jak pokazać rozterki, niepokoje... i autyzm.
Sala kinowa ŁOK, ul. Podrzeczna 20,
wstęp wolny.
Czwartek, 7 lutego:
godz. 15.00 – wykład Uniwersytetu
Trzeciego Wieku połączony z pokazem
kosmetycznym nt. „Kobieta piękna w
każdym wieku”. Sala USC w Łowiczu,
wstęp wolny.

boiska i hale
sportowe
Chcąc skorzystać z obiektów sportowych
należy się kontaktować z:
Orlik przy ul. Grunwaldzkiej
– nr tel. 608-433-787 (po godz. 16)
Orlik przy ul. Bolimowskiej
– Marian Dymek nr tel. 516-031-268
Orlik w Popowie – 46 895-15-36
(po 15, wcześniej korzysta szkoła)
Boisko przy SP nr 1 – nr. tel. 519-130551 (czynne od pon.-pt. w godz. 16.0020.00, w weekendy w godz. 12.00-20.00)
SP nr 4 – 46 8373694
LO im. Chełmońskiego – 46 837-42-00
SP Bąków Górny – 46 838-79-66
SP Bednary-Wieś – 46 8386576
SP Kocierzew Południowy – 46 83848-26 (tylko osoby z najbliższego terenu,
wcześniej należy napisać podanie)
SP Stachlew – 46 838-67-29
(tylko dla mieszkańców gminy
Łyszkowice)
SP Mysłaków – 46 838-59-25 (bezpośrednie zgłoszenie do dyrektora szkoły)
SP Nieborów – 46 838-56-94
Gimnazjum w Bolimowie – 838-03-99
Gimnazjum

w Łaguszewie – 838-43-93
ZSP Błędów – 46 838-14-76 (8 -14)
Kompleks sportowy w Bolimowie
czynny od 8 rano do zmroku

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodziły się:
córeczki
 państwu Pankom z Łowicza
 państwu Pawlikom z Trzcianki
synkowie
 państwu Kuźma z Łowicza

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 30.01.2013 r.)

 pracownicy obsługi biurowej, kierownik ds.
kontaktu z klientem zagranicznym
 operator koparki- minikoparki i podnosnika
nożycowego
 sprzedawca
 przedstawiciel handlowy
 sprzątaczka
 technik prac biurowych
 konserwator
 sprzedawca- handlowiec
 kasjer /doradca klienta
 operator frezarek CNC
 specjalista d/s promocji projektu
 agent ubezpieczeniowy
 kosmetyczka
 inkasent

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 25.01.2013 r.
buraczek czerwony

kg

cebula

kg

1,20

czosnek

szt.

0,80-1,00

jabłka

1,00-1,50

kg

1,50-2,50

jaja fermowe

15 szt.

6,00-8,00

jaja wiejskie

15 szt.

9,00-12,00

kapusta biała

szt.

1,50-2,50

marchew

kg

1,50-2,00

pieczarki

kg

5,00-8,00

pietruszka

kg

2,50-3,00

por

szt.

0,80-1,50

natka pietruszki

pęczęk

1,00-1,50

kg

3,50-4,00

kg

0,50-0,80

brukselka
ziemniaki
miód

0,9 litra 28,00-30,00

kalafior

szt.

brokuł

szt.

1,50-2,50

pęczek

2,00-3,00

kg

5,50-6,00

włoszczyzna
ogórek

3,00-4,00

 INFORMATOR głowieński i strykowski
n Informacja: PKS 042-631-97-06
n Naprawa telefonów 96-96
n Naprawa telefonów publicznych 980
n Policja 997 alarmowy
n Policja w Głownie 42-719-20-20
n Policja w Strykowie: 42-719-80-07
n Straż pożarna: 998 alarmowy
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy

– urolog: śr. 11.00-13.00
– pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00
– laryngolog: pon. 8-14; śr. 8-12; czw.
13-18.00
– neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
–ortopeda: pn., wt., czw., pt. 11.00-13.00
– okulista: pn., śr., pt. 8.00-13.00
– diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
– ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt., śr. 11-18.
– stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt.,śr. 8.0015.35; czw., pt. 8.00-15.35

dyżury przychodni

n Przychodnie w Strykowie:
ul. Kościuszki 27: tel. 42-719-80-34
ul. Targowa 16: tel. 42-719-92-30

informacje

n Przychodnia Rejonowa w Głownie,
ul. Kopernika 19, tel. 42-719-10-92,
710-71-26
– poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
– dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.30
– rehabilitacyjna: pn.– pt. 8.00-15.006.00
– naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
– chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
– zdrowia psychicznego:
pn. 14-20; wt. 7.45-14.45; śr. 10-18, czw.
8-15; pt. 13.15-20.
– reumatolog: czw. 8.00-14.00
– poradnia K: pn. 8-12 i 14-16;
wt. 8-12; śr. 8-12 i 13-15;
czw. 12-16; pt. 13.-1h:
– dermatolog.: wtorek. 8-12; środa 13-15;
czwartek w godzinach 8-12.00

pogotowia
n Policja w Głownie 42-719-20-20
n Policja w Strykowie: 42-719-80-07
n Straż pożarna:
w Głownie: 42-719-10-08
w Strykowie: 42-719-82-95;
Straż pożarna: 998 alarmowy
n Lecznica dla zwierząt:
Głowno ul. Łowicka 62: 42-719-14-40,
Głowno ul. Sowińskiego 3: 887-894-942
Stryków : 42-719-80-24
n Zakład pogrzebowy
w Głownie: 42-710-71-90, 42-719-30-24
w Strykowie: 42-719-86-16

n Pogotowie energetyczne
w Zgierzu: 42-675-10-00
w Strykowie: 42-719-80-10
n Pogotowie wodociągowe w Głownie
tel. 42-719-16-39

telefony
Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Głownie 042-719-20-76
n Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Strykowie 042-719-84-22
n Urząd Gminy Głowno
42-719-12-91
n Urząd Miejski w Głownie
42-719-11-51, 42-719-11-29
n Taxi w Głownie 42-719-10-14
n Urząd Miasta-Gminy Stryków
042-719-80-02
n KRUS 042-719-95-15

apteki
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 31.01. ul. Kopernika 19,
tel. 719-20-12
pt. 01.02. ul. Swobodna 17/19,
tel. 710-44-66
sob. 02.02. ul. Swobodna 17/19,
tel. 710-44-66

ndz. 03.02. ul. Swobodna 17/19,
tel. 710-44-66
pn. 04.02. ul. Swobodna 17/19,
tel. 710-44-66
wt. 05.02. ul. Swobodna 17/19,
tel. 710-44-66
śr. 06.02. ul. Sikorskiego 45/47,
tel. 719-10-28
czw. 07.02. ul. Sikorskiego 45/47,
tel. 719-10-28
Apteki pełnią dyżury w godzinach
od 19.00 do 8.00 dnia następnego;
soboty i niedziele: w godzinach 8.00-8.00
dnia następnego.
n Dyżury aptek w Strykowie:
niedziela 03.02 – ul. Targowa 16,
tel. 719-86-89. Apteki pełnią dyżur
w godz. 9.00-14.00.
n Punkt apteczny w Bratoszewicach:
tel. 42-719-65-25, czynny w godz: pn.-pt.
8.30-16.00;

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, 18.00

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 29.01.2013 r.)

Parafia Św. Marcina w Strykowie:
8:00, 9:30, 11:00, 18:00

Żywiec wieprzowy:

wystawy

 Różyce: 4,70 zł/kg+VAT

Wystawa w ramach Hurtowni
Sztuki – kolejna z cyklu wystaw
prezentujących twórczość i pasje
artystów profesjonalnych i artystów
amatorów. Na wystawie zaprezentowane zostaną prace malarskie Mariusza
Jasińskiego, grafiki autorstwa Karoliny
Zimnej oraz fotografie udostępnione
przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Oddział w Łodzi. Otwarcie wystawy
odbędzie się 3 lutego w MOK Głowno,
ul. Kopernika 45 o godz. 17.00, wstęp
wolny.

 Domaniewice: 4,70 zł/kg+VAT

koncerty
Niedziela, 3 lutego:
godz. 17.00 – koncert ostatkowy
z udziałem solistów łódzkich teatrów
Aleksandry Wiwały – sopran, Łukasza
Załęskiego – tenor, Julii Laskowskiej
– akompaniament. Sala MOK Głowno,
wstęp wolny.

 Mastki: 4,60 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,70 zł/kg+VAT
 Chąśno: 4,60 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,50 zł/kg+VAT
 Kiernozia: 4,60 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Mastki: krowy 5,80 zł/kg+VAT; byki
7,80 zł/kg+VAT; jałówki 7,00 zł/+VAT;
 Skowroda Płd.: krowy 6,00 zł/kg+VAT;
byki 8,00 zł/kg +VAT; jałówki 7,00 zł/
kg+VAT;
 Różyce: krowy 5,80 zł/kg+VAT;
byki 7,80 zł/kg+VAT; jałówki 6,80 zł
kg+VAT;
 Domaniewice: krowy 5,80 zł/kg+VAT;
byki 7,80 zł/kg+VAT; jałówki 6,80 zł/
kg+VAT;
 Kiernozia: krowy 4,00-5,80 zł kg+VAT;
byki 6,50-7,50 zł/kg+VAT; jałówki
6,00-6,50 zł/kg+VAT;

34

31 stycznia 2013

www.lowiczanin.info

nr 5

Aktualności
Miasto w sieci

Glowno.pl
w nowej
odsłonie

W poniedziałek 28 stycznia
uruchomiono nową odsłonę samorządowego serwisu informacyjnego gminy miasta Głowno
w dotychczasowej domenie
glowno.pl
„Mieszkańcy znajdą tu informacje na temat pracy samorządu,
Urzędu Miejskiego i jego jednostek organizacyjnych, realizowanych w mieście inwestycji oraz
wydarzeń kulturalnych, oświatowych i sportowych, a osoby spoza Głowna – ofertę, która, mam
nadzieję, zachęci je do odwiedzenia naszego miasta” – czytamy
w powitalnym komentarzu burmistrza Grzegorza Janeczka.
Na nowej stronie można znaleźć kontakty do wszystkich
miejskich urzędów i jednostek
organizacyjnych, a także aktualne adresy mailowe miejskich
radnych wraz z ich krótkim dossier i zdjęciami. Na głównej
stronie serwisu wyeksponowano galerię z pokazem zdjęć z
miejskich imprez i widokami
z Głowna – znad rzeki Mrogi i
zalewu Mrożyczka. W Multimediach ciekawostką jest aktualizowany co 190 sekund widok
z kamery monitoringu na placu
Wolności. Wiedząc o tym, kibice piłkarscy wydeptali na śniegu
ogromny napis RTS, symbolizujący klub Widzew Łódź. 
ewr

Stryków | Przed wyborami uzupełniającymi

Mandat jeden, kandydatów czworo
dokończenie ze str. 4
Danuta Mirowska chciałaby też, aby w końcu znalazł się
sposób na rozwiązanie problemu piwnic domów jednorodzinnych usytuowanych w najniższej
położonym miejscu dzielnicy
i rokrocznie zalewanych w czasie wiosennych roztopów.
– Należę do osób, które nie
chcą obiecywać rzeczy, jakich
nie będą w stanie dotrzymać. Po
prostu uważam, że o problemach
dotyczących naszego osiedla należy rozmawiać otwarcie, bo tylko to daje szansę ich rozwiązana
– mówi kandydatka.
Grzegorz Kozłowski:
wiem i potrafię
Grzegorz Kozłowski ma
59 lat. Jest rodowitym strykowianinem. Mieszka na os. Kopernika. Ma żonę Ewę i dwie
dorosłe
córki:
Magdalenę
i Annę. Posiada wykształcenie
średnie techniczne. Od 23 lat
pracuje w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Strykowie. Obecnie jest kierownikiem działu technicznego.
W 2010 roku startował
w wyborach samorządowych
w swoim okręgu, ale nie uzyskał mandatu radnego. Pytany
o to, dlaczego zdecydował się teraz na kandydowanie w okręgu,

w którym nie mieszka, odpowiada, że z osiedlem Batorego związany jest od wielu lat.
W młodości wychowywał się
u dziadków nieopodal tego osiedla, a teraz łączy go z nim praca zawodowa – siedziba ZGKiM
mieści się przy ul. Batorego –
i częste kontakty z mieszkańcami, którzy często zagadują go
właśnie w drodze do lub z pracy.
– Uważam, że mogę utrzymać
działalność samorządową w tym
rejonie na tak wysokim poziomie, na jakim pozostawił ją radny Józef Migdałek – twierdzi
Grzegorz Kozłowski. Wspomina, że wspólnie z nieżyjącym już
radnym doprowadził do odwodnienia piwnic bloków i przyległych terenów.
Problemy, którymi Grzegorz
Kozłowski chciałby się zająć
jako radny, to: przeniesienie ruchu ciężarówek z dróg osiedlowych na ul. Zakładową i dalej do
obwodnicy, pozyskanie terenów
od PKP w celu zorganizowania
placu zabaw lub boiska, zagospodarowanie wyremontowanej
stacji PKP na świetlicę dla młodzieży oraz pomieszczenia do
spotkań osiedlowych.
Uważa też za konieczne odwodnienie skrzyżowania ul. Batorego z ul. Kolejową jeszcze
przed położeniem nowego asfaltu oraz rozpoczęcie pozyskania

Mąkolice | Wspomnienie o zmarłym kardynale Józefie Glempie

Mąkolice | ZSP

Prymas u nas bywał

Dwukrotnie odwiedził Mąkolice prymas Józef Glemp. Za
pierwszym razem odbył wizytację prymasowską w 1990 r.
w parafii. Proboszczem był
wówczas ks. Czesław Nawrocki. Była dyrektor szkoły w Mąkolicach Henryka Wieteska tak
zapamiętała to spotkanie:
– Prymas był jeszcze nie
w pełni zdrowia po ciężkiej
chorobie. Spacerował wokół
plebanii, oddychał świeżym powietrzem, kontemplował, podziwiał urok starego, zabytkowego kościoła z XV w. Był
bardzo pogodny, mimo wątłego
zdrowia. Na uroczysty obiad na
plebanii została zaproszona kadra nauczycielska, która stawiła
się o umówionej godzinie i przy
dobrym posiłku, przygotowa-

Dzień Babci
i Dziadka

ZSP w Mąkolicach

W środę 23 stycznia
zmarł ks. prymas
senior Józef Glemp.
Specjalnie dla Wieści
była dyrektor Szkoły
Podstawowej im.
Adama Mickiewicza
w Mąkolicach
wspomina dwukrotne
jego odwiedziny
w parafii i szkole.

Wpis prymasa Józefa Glempa do kroniki szkolnej w Mąkolicach.

nym przez miejscowe kobiety,
bardzo swobodnie prowadzono
rozmowę. Dotyczyła ona relacji Kościół – szkoła, współpracy, rozwiązywania problemów.
Okazało się, że takowych w środowisku Mąkolic, które jest bardzo religijne, jest niewiele. Prymas opowiadał humorystyczne
przeżycia z podróży po Afryce.
Była to wizyta, która na długo
pozostanie w pamięci. Prymas
wpisał życzenia i błogosławieństwo w kronice szkoły.
Po raz drugi prymas odwiedził parafię Mąkolice 21 wrze-

gazu ziemnego dla gospodarstw
domowych, którego nitka przebiega tuż za torami kolejowymi, czyli w bliskiej odległości
osiedla. – Wiem i potrafię, a dobra konstruktywna współpraca
z burmistrzem zaowocuje efektami dla osiedla, ale i gminy –
obiecuje kandydat.
Grzegorz Kozłowski, inaczej
niż trzy pozostałe osoby ubiegające się o miejsce w radzie, należy do postaci znanych w środowisku lokalnym ze względu
na swoją działalność społeczną
oraz samorządową. 35 lat temu
założył Klub Sportowy Zjednoczeni, zorganizował dla młodych
małżeństw spółdzielnię pomocy
w budownictwie jednorodzinnym, która wybudowała 30 domów na os. Kopernika, wspólnie z kilkoma młodymi osobami
odtworzył Dom Kultury w Strykowie, razem z Wiesławą Ziółek
w ramach społecznego komitetu
zorganizował przychodnię rehabilitacyjną.
Za swoje „dziecko” uważa
też strykowskiego Orlika, nad
którym sprawuje społeczną pieczę, cenny dla niego jest również
przyznany mu przez ZS nr 1 dyplom Przyjaciela Szkoły. Grzegorz Kozłowski był też przez
wiele lat radnym Rady Miejskiej
Strykowa, pełniąc w niej m.in.
funkcję przewodniczącego rady

śnia 2004 r. Proboszczem był
wtedy – tak jak obecnie – ks.
Jan Krysik. Prymas dokonał
poświęcenia stacji drogi krzyżowej wokół nowego sanktuarium. Uczniowie zaprezentowali się w ludowych strojach,
a chór szkolny zaśpiewał pieśni
kościelne.
Na uroczystości były obecne
również władze gminne z ówczesnym wójtem Stanisławem
Tarkowskim.
Po 15 latach kardynał Józef Glemp znów złożył podpis
w kronice szkoły. 
opr. ewr

Życzenia, wiersze, scenki
i piosenki przygotowali dla
swoich babć i dziadków
z okazji ich święta uczniowie
Zespołu Szkół Publicznych
w Mąkolicach. Szkolna
uroczystość odbyła się
21 stycznia w sali
gimnastycznej, gdzie
przygotowano program dla
zaproszonych gości.
Najpierw wystąpili uczniowie
klas I-III, którzy zebrali duże
brawa po inscenizacji wiersza
Juliana Tuwima
o perypetiach babci i dziadka
z rzepką. Wnuczkowie
razem odśpiewali „Sto
lat” i wręczyli seniorom
własnoręcznie wykonane
laurki i prezenty. Mamy
zadbały o przygotowanie
poczęstunku, który odbył się
w salach lekcyjnych. Przy
herbatce goście wspominali
swoje szkolne czasy
i opowiadali, jak dawniej
odbywała się nauka w szkole.
Wzruszeni dziękowali za
zaproszenie.
– Takie spotkania pokoleń
są ważne szczególnie dla
osób starszych, które czują
się potrzebne i doceniane
nie tylko z okazji ich święta
– podsumowuje dyrektor
ZSP w Mąkolicach Wioletta
Przyżycka. oprac. ewr

Grzegorz Kozłowski

Beata Stawiana

oraz przewodniczącego komisji
budżetu. Czy to da mu przewagę
w niedzielnych wyborach?

bory. – Daleka jestem od jakichkolwiek obietnic, mój program
wyborczy opiera się na ogólnych założeniach dla całej gminy,
a w szczególe będę nad tym pracować, spotykając się z mieszkańcami i słuchając tego, co
jest im tak naprawdę potrzebne – mówi. W ogólnych założeniach pracy w radzie Beata Stawiana ujęła m.in. takie tematy
jak: dążenie do poprawy stanu
dróg, oświetlenia i komunikacji publicznej, poprawę bezpieczeństwa, większe wykorzystanie środków unijnych, wspieranie
klubów sportowych, propagowanie wśród młodzieży aktywnych
form spędzania czasu czy polepszenie warunków kształcenia
w placówkach oświatowych  ljs

Beata Stawiana: jestem
daleka od obietnic
Beata Stawiana ma 43 lata.
Mieszka na osiedlu Batorego.
Jest mężatką. Z wykształcenia
jest technikiem-ekonomistą. Od
27 lat pracuje na Poczcie Polskiej w Łodzi, obecnie na stanowisku asystentki. Od 5 lat działa
w Branżowych Związkach Zawodowych Poczty Polskiej, a od
2 lat jest zastępcą przewodniczącego zarządu związku.
Kandydatka na radną ostrożnie wypowiada się co do konkretnych działań, jakie chciałby
podjąć w radzie, jeśli wygra wy-

KRUS Zgierz | Konkurs dla szkół

Dwie Natalie i Mateusz w finale
Gimnazjalistka
z Lubiankowa Natalia
Pieniążek zajęła pierwsze
miejsce w konkursie
KRUS na prezentację
multimedialną, a Natalia
Kaczorowska z Popowa
Głowieńskiego –
miejsce trzecie.
Finał konkursu graficznego pod hasłem „Zagrożenia dla
zdrowia i życia występujące
w indywidualnym gospodarstwie
rolnym oraz sposoby ich eliminowania” odbył się 11 grudnia
2012 r. w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Zgierzu. Organizatorem konkursu był Oddział
Regionalny KRUS w Łodzi. Zadanie dla gimnazjalistów polegało na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat
zagrożeń występujących podczas
wykonywania prac rolniczych.
W zwycięskiej prezentacji, przygotowanej pod kierunkiem nauczycielki Lucyny Kujawiak,
Natalia Pieniążek opowiedziała
historię 2 przedstawicieli KRUS,
którzy odwiedzają placówki szkolne i poszerzają wiedzę
uczniów na temat udziału dzieci
w pracach w gospodarstwie i nieszczęść, jakie mogą nieść za sobą
niedozwolone prace rolnicze,
często przez nie wykonywane.

Mateusz
Pieniążek
jest
uczniem klasy III Gimnazjum
w Kocierzewie Południwym.
Na konkurs zrobił prezentację
w programie Power Point, której tematem było zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia
w gospodarstwie rolniczym.
Gimnazjalista wykonał zdjęcia
w gospodarstwie rodziców, na
których pokazał, co robią oni,
aby było bezpiecznie.
– Na zdjęciach były wszystkie
udogodnienia, sprawna instalacja elektryczna i oświetlenie,
sprzęt rolniczy zabezpieczony
np. przed uruchomieniem go
przed dziećmi, które tego nie
powinny robić, aby nie wyrządzić sobie krzywdy – opowiada
uczeń.
Mateusz opatrzył swoje zdjęcia opisami. – Wykonanie prezentacji zajęło mi 4 czy 5 dni –
mówi. W konkursie brał udział
kolejny raz, ale po raz pierwszy
udało mu się zdobyć nagrodę.
W sumie na konkurs wpłynęło 40 prezentacji. W nagrodę
za I miejsce Natalia Pieniążek
z Zespołu Szkół w Lubiankowie
otrzymała aparat cyfrowy. Miejsce II zajął Mateusz Dąbrowski
z Zespołu Szkół Publicznych
w Kocierzewie Południowym.
On dostał w nagrodę twardy
dysk, a laureatka miejsca III –
Natalia Kaczorowska z Zespołu
Szkół w Popowie Głowieńskim
– odtwarzacz MP3.  ewr, mwk

www.lowiczanin.info



nr 5

31 stycznia 2013

35

Popów Głowieński | Szkoła ma salę – nikt nie krył radości

Z kolei grono pedagogiczne
popowskiej szkoły przygotowało podziękowania i drobne upominki dla jej przyjaciół i sponsorów, którzy wsparli finansowo
organizację jubileuszu.
Z kart historii
Zespół Szkół w Popowie
Głowieńskim jest bezpośrednim kontynuatorem podstawówki, której początki sięgają
1918 roku, kiedy to do Popowa
przeniesiono szkołę z Karnkowa. Początkowo prywatna szkoła
w Karnkowie prowadzona była
od 1915 roku w domu mieszkalnym, w rodzinie przodków
obecnego radnego powiatowego Bogdana Jaroty. Po przeniesieniu do Popowa stała się szkołą
państwową – jedną z pierwszych
w odrodzonej Rzeczypospolitej.
Najpierw mieściła się również
w prywatnym domu Józefa Wiśniewskiego.
W 1923 r. mieszkańcy wsi postanowili wybudować odrębny
obiekt na cele oświatowe, co nie
udałoby się bez wsparcia ówczesnego właściciela majątku ziemskiego w Glinniku Józefa Czarnkowskiego. To on zakupił plac
pod budynek i część materiałów
budowlanych.
19 czerwca 2004 Szkoła Podstawowa w Popowie Głowieńskim dołączyła do grona szkół

im. Józefa Chełmońskiego. Dziś
tutejszy zespół szkół to – po niedawnej rozbudowie – przestronna placówka z nowoczesną salą
gimnastyczną z zapleczem sanitarnym.
Wielu z jubileuszowych gości
miało swoje osobiste wspomnienia związane z popowską szkołą.
Obecny burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek, który pracował
w niej na początku lat 90., wspo-

Elżbieta Woldan-Romanowicz
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Widok z balkonu. Na pierwszym planie m.in. wójtowie gmin Głowno
i Domaniewice, komendant KP w Głownie i proboszcz z Waliszewa.

Ryszard Kaliński
dyrektor Departamentu
Kultury Fizycznej
i Sportu w Urzędzie
Marszałkowskim
w Łodzi
– Panie wójcie, do trzech
razy sztuka. Najpierw
była jedna sala w jednym
kompleksie szkolnym,
potem druga w drugim
kompleksie szkolnym,
a wreszcie dzisiaj ten
trzeci skok w trójskoku to
piękna sala w Popowie
Głowieńskim.

minał, jak kiedyś zimą nie dojechał autobus, którym miał udać
się do pracy, więc całą drogę
z Głowna, czyli ponad 8 km,
przeszedł piechotą. Jan Szymczak mówił z kolei o tym, że
przed laty, po wprowadzeniu
ośmioklasowej szkoły podstawowej, w Popowie Głowieńskim było tak wielu uczniów, że
na jedną pracownię trzeba było
przeznaczyć część korytarza.
Śpiew, taniec i arie
operowe
Po przerwie i wystawnym poczęstunku przygotowanym przez
Radę Rodziców gości zapro-

Szkolny kabaret w składzie: Wiktoria Zatoń, Martyna Doardo i Natalia
Kaczorowska.

szono na kabaretowy program
artystyczny w wykonaniu utalentowanych aktorsko uczniów.
Konferansjerkę
poprowadziła Natalia Kaczorowska, która również zaśpiewała piosenkę
w duecie z Agatą Szymczak. Na
scenie rozchichotały się dwie
„celebrytki” Mariolka (w tej
roli Martyna Doardo) i Gabryśka (Weronika Zatoń), wokół których krążył słynny popowski
Sokół (w tej roli Dawid Dratkiewicz) – symbol tutejszego
klubu sportowego. Wiktor Szeliga i Paula Bukowska recytowali wiersze, a znakomity tancerz
i uczeń popowskiego gimnazjum

Głowno | Miejski Ośrodek Kultury

W recytatorskich zmaganiach udział wzięło 31 uczestników z 7 placówek. Poziom małych wykonawców oceniało jury
w składzie: Gabriela Synowiec
(instruktor teatralny Łódzkiego Domu Kultury), Ewa Fijołek
(kierownik Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Głownie) oraz polonistka Iwona Kret.

Zdecydowanie
najlepsze
wrażenie zrobiły występy trojga młodych recytatorów. Za
wyjątkową dojrzałość prezentacji szczególnie nagrodzeni zostali: Oliwia Rudzińska
z Miejskiego Przedszkola nr
2 za „Spóźnionego słowika”, Iwo Zuchora z MP1 za
„Dżoncia” oraz Bartek Góra

z przedszkola w Lubiankowie
za „Okulary”.
Równorzędnymi pierwszymi miejscami nagrodzeni zostali: Joanna Moszczyńska i Helena Oskroba z oddziału „0” SP1
Bartek Kwiatkowski, Patrycja
Ołubek i Justyna Rutkowska
z oddziału „0” przy SP3, Julia Czyżewska i Oliwier Gładys
z MP1, Nadia Piórkowska i Oliwia Supera z MP2, Łucja Witkowska z MP3, a także Amelia
Bursiak i Zuzanna Florczyńska
z przedszkola przy Zespole
Szkół w Popowie Głowieńskim

Patryk Dębski, wraz z partnerką
Patrycja Dąbrowską, zaprezentował kilka tańców latynoskich,
zbierając wielkie brawa. Dominik Karbowiak wcielił się w rolę
wójta gminy, Dawid Fraszczyk
zagrał dyrektora szkoły, Hubert
Błażejewski – jej patrona, Józefa
Chełmońskiego, a panie sprzątające: Marta Szymczak, Gabriela
Zgierska i Ewelina Makowska.
W programie artystycznym
pojawili się też znani sportowcy: Adam Małysz (Sebastian
Szczepaniak), Justyna Kowalczyk (Ewelina Makowska), piłkarze Lewandowski i Błaszczykowski (Piotr Zjawiony, Gabriel

Rubach). W przedstawieniu mur
budowało trzech budowniczych:
Balbina Urysek, Agata Miśkiewicz i Klaudia Olejniczak. Przed
gośćmi wystąpiły też dwie działające w szkole grupy tańca nowoczesnego.
Po młodzieży wystąpiły
gwiazdy uroczystości – soliści Teatru Wielkiego w Łodzi:
Małgorzata
Kulińska-Kocoń
(sopran) i Krzysztof Marciniak
(tenor), a akompaniowała im
Bogna Dulińska.
Obszerną galerię zdjęć i film
z uroczystości zamieszczamy na
www.lowiczanin.info w zakładce Edukacja. 
ewr

Głowno

Głowno

W niedzielę
koncert i wystawa

Rok Tuwima rozpoczęty Ulubionymi Wierszykami
Wierszom Juliana Tuwima poświęcona była tegoroczna,
ósma już edycja organizowanego dla przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych z Głowna i okolicy konkursu recytatorskiego
„Ulubione Wierszyki”. Przypomnijmy, że rok 2013 został
ogłoszony właśnie Rokiem Juliana Tuwima.

Elżbieta Woldan-Romanowicz

Szkoła – równolatka Niepodległej

oraz Oliwier Jabłoński z przedszkola w Lubiankowie.
Równorzędne miejsca drugie zajęli: Julia Białek, Mikołaj
Grzejszczak, Dorian Pawlukiewicz, Maja Ryłek i Fabian Vogel z MP1, Antonina Biernacka
i Natalia Frątczak z MP2, Aleksandra Bełdzińska, Lena Grabowicz, Sebastian Jaruga, Antoni
Kowalczyk i Julia Staszewska
z MP3, Karolina Kotus z oddziału „0” przy SP3, Agata Jabłońska z przedszkola w Lubiankowie oraz Patrycja Szymczak
z przedszkola w Popowie.  kl

dokończenie ze str. 3

W programie koncertu przewidziane są m.in. takie utwory jak:
„O sole mio”, „Summertime”,
„Non ti scordar di me”, „Czardasz Silvy” czy też „Night of
1000 Stars”. Przy okazji koncertu
odbędzie się inauguracja wystawy z cyklu „Hurtownia sztuki”,
w trakcie którego prezentowanych
jest zawsze kilka różnorodnych
ekspozycji. Tym razem zobaczyć
będzie można prace malarskie
Marcina Jasińskiego, grafiki Karoliny Zimnej oraz zdjęć wykonanych przez członków łódzkiego
okręgu Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego. Wstęp wolny.  kl

Miejski Ośrodek Kultury w głownie

REKLAMA

Uczestnicy konkursu pozują do pamiątkowego zdjęcia.

Pietruszewski
opowiadał
o zagrożeniach
25 stycznia w MOK odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
„Gawęda Tatrzańska”, które tradycyjnie poprowadził Krzysztof
Pietruszewski – prezes łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Tym razem
spotkanie zatytułowane było
„Zagadki Tatr” i poświęcono je
zagrożeniom, jakie niosą góry
zimą. Krzysztof Pietruszewski
opowiedział słuchaczom o największych zagadkach i tragediach, do jakich doszło w Tatrach
w ostatnim stuleciu. Wykład ilustrowany był licznymi slajdami
i diaporamami. 
kl
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Koszykówka | Młodziczki młodsze, U-13

Czołówka bez zmian

TKKF Expandor Głowno

Kolejny weekend zmagań
w rozgrywkach
Wojewódzkiej Ligi
Młodziczek Młodszych U-13
nie przyniósł ze sobą żadnych
niespodzianek. Lider tabeli
ŁKS Koszykówka Kobiet
Łódź po porażce w Głownie
odniósł kolejne zwycięstwo
i utrzymuje 2 pkt. przewagę
nad młodym zespołem Alles.

Przemysław Przybyłek to najlepszy zawodnik głowieńskiego klubu,
co potwierdza indywidualny ranking III Ligi.

Podopieczne trenera Sylwestra
Jasińskiego w tej kolejce pauzowały. Tydzień wcześniej zawodniczki Głowna odniosły spektakularne zwycięstwo w Hali
Sportowo-Widowiskowej przy
ul. Andersa 37 w Głownie, pokonując niepokonanego lidera ŁKS
KK Łódź 68:67. Porażka z głowniankami nie zdeprymowała jednak łodzianek na tyle, by te zaczęły popełniać większe błędy.
Co prawda ŁKS w następnym
spotkaniu nie był już tak pewny

siebie, ale na własnym parkiecie
zdołał odnieść bezproblemowe
zwycięstwo nad ostatnim Mag-Rys Zgierz 75:53. Sytuacja w tabeli sprawia, że rozgrywki nabierają rumieńców przed końcową
fazą sezonu. Do końca rozgrywek
pozostało do rozegrania jeszcze
sześć kolejek, a szanse na triumf
w lidze nie są jeszcze nierozstrzygnięte.
Drugi Alles Głowno myśli o
dogonieniu ŁKS-u, a trzecii UKS
Basket Aleksandrów Łódzki chce
prześcignąć jeszcze głownianki. Podopieczne trenera Sylwestra Jasińskiego mają przed sobą
jeszcze następujące pojedynki:
dwa razy z Trójką Sieradz (dom
i wyjazd), UKS Basket Aleksandrów Łódzki (wyjazd), Mag-Rys
Zgierz (dom) oraz ŁKS Koszykówka Kobiet Łódź (wyjazd).
Wyraźnie widać, że nie będzie
wcale łatwo o prześcignięcie łodzianek w końcowej klasyfikacji. Zadanie utrudnia fakt, że najważniejsze spotkania Alles będzie

musiał rozegrać poza własną halą,
bo w Aleksandrowie Łódzkim
z UKS oraz w Łodzi z ŁKS. W
pierwszym spotkaniu w Aleksandrowie Alles wygrał pewnie 92:72, więc jest w stanie powtórzyć ten wynik, ale z drugiej
strony w rewanżu w Głownie raz
wygrał Alles, a raz górą były aleksandrowianki. Z ŁKS-em początek był słaby, bowiem podopieczne trenera Sylwestra Jasińskiego
dwukrotnie ulegały łodziankom
zarówno u siebie, jak i na wyjeździe. Ostatni pojedynek pomiędzy tymi zespołami był jednak na
korzyść głownianek, które dostały
wiatru w żagle i z meczu na mecz
prezentują się coraz lepiej.
Na tę chwilę trudno jednoznacznie określić ligową sytuację w tabeli Młodziczek młodszych U-13. Oczywiście dużym
faworytem do mistrzostwa pozostaje ŁKS KK Łódź, ale coś nam
mówi, że lider wkrótce może
zaliczyć gdzieś wpadkę. Głownianki, chcąc zmusić łodzianki

do potknięcia muszą na nie cały
czas naciskać, a można to zrobić
odnosząc kolejne zwycięstwa.
W następnym spotkaniu podopieczne trenera S. Jasińskiego
zmierzą się na wyjeździe z Trójką Sieradz. Początek spotkania 3
lutego o godz. 11. 
wp
14. kolejka: ŁKS Koszykówka Kobiet Łódź – Mag-Rys Zgierz 75:53,
UKS Basket Aleksandrów Łódzki –
Trójka Sieradz 83:67, Alles Głowno
– pauza. Mecze zaległe: Trójka Sieradz – UKS Basket Aleksandrów
Łódzki 34:68.
1. ŁKS Kosz. Kobiet Łódź
2. Alles Głowno

11

21812-521

11

19761-661

3. UKS Basket Aleks. Łódzki 11

17756-685

4. Trójka Sieradz

11

14521-702

5. Mag-Rys Zgierz

10

10356-637

15. kolejka odbędzie się 3 lutego: Trójka Sieradz – Alles Głowno,
Mag-Rys Zgierz – UKS Basket
Aleksandrów Łódzki, ŁKS Koszykówka Kobiet Łódź – pauza.

Tenis stołowy | Rankingi, III ŁLTSAiW

Przybyłek najwyżej
sklasyfikowany

M-ce

byłek rozegrał w sumie 39-gier,
z czego wygrał 24 spotkania
(62% pojedynków), notując przy
tym bilans setów 84 wygranych
i 74 przegranych. Kolejny z reprezentantów Głowna Marcin
Kapusta jest 25. Warto jednak
dodać, że M. Kapusta jako jedyny w zespole Expandora notował
punkty w każdym, rozegranym
do tej pory spotkaniu w sezonie.
W klasyfikacji widnieją nazwiska jeszcze dwóch zawodników
Głowna. 46 jest weteran Zbigniew Rojek, a oczko niżej plasuje się Jakub Kapusta. W sumie
sklasyfikowano 57 zawodników
z 14 klubów III ligi. 
wp
1. MPK Solidarność Łódź

13

36 90-40

2. Pałac Młodzieży I

13

35 80-50

3. GOK Lutomiersk

13

34 90-40

4. Zapał

13

31 76-54

5. Raven Club

13

30 77-53

6. RET Gim 20

13

27 61-69

7. MTS Piranie

13

26 67-63

8. Porta WAN Rąbień

13

25 60-69

9. MKS Jedynka

13

23 65-65

10. TKKF Expandor Głowno 13

22 57-73

11. Polesianka

13

22 53-77

12. Drewnomik

13

21 53-77

13. M.S.Z. Pokemony

13

19 46-92

14. KWJ Łódź

13

13 34-96

Imię i nazwisko

Zespół

W/P gry

1.

Patryk Jacak

Pałac Młodzieży I

36-3

110-23

2.

Henryk Ścierwicki

Zapał

35-1

106-15

31-8

88-45

29-10

101-55

3.
4.

Przemysław Łuczak	MPK Solidarność Łódź
Piotr Okrasa	MTS Piranie

W/P sety

5.

Arkadiusz Majchrzak

GOK Lutomiersk

28-5

87-33

6.

Przemysław Kryściak

Pałac Młodzieży I

28-10

93-54

7.

Zbigniew Wawrzyniak

Raven Club

28-11

91-52

8.

Stanisław Kijo

Polesianka

27-12

86-53

Szymon Kędzia

Drewnomik

25-11

88-56

24-6

78-34

9.
10.
11.

Przemysław Moćko	MPK Solidarność Łódź
TKKF Expandor Głowno

24-15

84-74

25. 	Marcin Kapusta

Przemysław Przybyłek

TKKF Expandor Głowno

17-22

65-79

46.

Zbigniew Rojek

TKKF Expandor Głowno

5-10

19-32

47.

Jakub Kapusta

TKKF Expandor Głowno

4-20

15-60

Przemysław Michalak

Za nami pierwsza część sezonu 2012/2013 w rozgrywkach III
Łódzkiej Ligi Tenisa Stołowego
Amatorów i Weteranów, w których występuje zespół z Głowna
TKKF Expandor. Klub z siedzibą przy ul. Łowickiej 8 ukończył
rundę jesienno-zimową na dziesiątej pozycji w tabeli ze stratą
14 pkt. do lidera MPK Solidarność Łódź.
Oprócz zestawień drużynowych w lidze prowadzony jest
również ranking indywidualny.
Najlepszym tenisistą w III Lidze po pierwszej rundzie okazał
się Patryk Jacak z zespołu Pałac
Młodzieży I. Jacak na 39 gier
wygrał aż 36, notując 3 porażki.
Mniej, bo tylko 1 zanotował drugi w zestawieniu Henryk Ścierwicki, ale przy kolejności w rankingu decydowały następujące
kryteria: więcej wygranych gier
(tutaj najlepszy jest Jacak i dlatego to on prowadzi), mniej przegranych gier, więcej wygranych
setów, mniej przegranych setów.
Spośród zawodników TKKF
Expandor Głowno najwyżej
w rankingu plasuje się Przemysław Przybyłek, który aktualnie
jest 11-tym tenisistą ligi. Przy-

Rozgrywki w lidze Młodziczek młodszych U-13 nabierają rumieńców. Sezon wkracza bowiem w decydującą fazę.

Tenis stołowy | Terminarz IV ŁLTSAiW

LUKS Koźle wraca do gry
Już dzisiaj, w ostatni dzień
stycznia zawodnicy LUKS
Koźle wznowią rozgrywki
w IV Łódzkiej Lidze Tenisa
Stołowego Amatorów
i Weteranów. Tenisiści z Koźla
o godzinie 18:00 podejmą
u siebie SSN Start II. Więcej
o tym spotkaniu napiszemy
w kolejnym numerze Wieści.
Przed nami kilka miesięcy pasjonowania się ligowymi
rozgrywkami tenisa stołowego z udziałem LUKS-u Koźle. Pierwszy pojedynek z SSN
Start II zapowiada się jako bar-

dzo zacięty. Później LUKS będzie miał trochę oddechu, bo
na rozkładzie widnieją znacznie niżej notowane zespoły, co
nie znaczy, że można je lekceważyć. Wydaje się jednak, że
zawodnicy z Koźla nie powinni
mieć problemów z pokonaniem
Kamikaze, Elektroprojekt czy
też MAP Polska.
Zdecydowanie trudniejszy
rywal czeka na LUKS w 18.
kolejce. 14 marca w Koźlu, o
godz. 18:00 zjawi się aktualny
lider rozgrywek Jagiellonia Tuszyn. Czy LUKS będzie w stanie postraszyć lidera. W pierwszym spotkaniu w tym sezonie

Jagiellonia wygrała dość pewnie 7:3. Kolejne pojedynki u
siebie tenisiści z Koźla rozegrają w kwietniu z Wimaran i Wodociągami oraz w maju z Relax
Łódź. Ostatni mecz tego sezonu zaplanowano na 27 maja.

LUKS Koźle w na zakończenie rozgrywek zmierzy się
z Projektem X. W składzie ekipy
z Koźla grać będą ci sami zawodnicy: Adrian Podolski, Patryk Kostrzewski, Maciej Skowroński i Rafał Lebioda. 
wp

Terminarz LUKS Koźle w rundzie wiosennej sezonu 2012/2013 IV ligi:
14. kolejka,

31.01.2013r.,

g. 18:00: 	LUKS Koźle – SSN Start II

15. kolejka,

08.02.2013r.,

g. 17:00:

16. kolejka,

28.02.2013r.,

g. 18:00: 	LUKS Koźle – Elektroprojekt

Kamikaze – LUKS Koźle

17. kolejka,

06.03.2013r.,

g. 17:00: 	MAP Polska – LUKS Koźle

18. kolejka,

14.03.2013r.,

g. 18:00: 	LUKS Koźle – Jagiellonia Tuszyn

19. kolejka,

19.03.2013r.,

g. 17:00:

20. kolejka,

11.04.2013r.,

g. 18:00: 	LUKS Koźle – Wimaran

ATOS – LUKS Koźle

21. kolejka,

17.04.2013r.,

g. 17:30:

22. kolejka,

25.04.2013r.,

g. 18:00: 	LUKS Koźle – Wodociągi

Kanzas – LUKS Koźle

23. kolejka,

06.05.2013r.,

g. 17:30:

Atut – LUKS Koźle

24. kolejka,

17.05.2013r.,

g. 17:30:

Pałac Młodzieży II – LUKS Koźle

25. kolejka,

23.05.2013r.,

g. 18:00: 	LUKS Koźle – Relax Łódź

26. kolejka,

27.05.2013r.,

g. 19:15:

Projekt X – LUKS Koźle

www.lowiczanin.info
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Piłkarz klubu Powstaniec Dobra Tomasz Szafraniec (z numerem 24) promował I Bieg Powstańca.

Dobra | Piłka nożna i biegi przełajowe

Powstaniec chce awansować
Klub sportowy Powstaniec Dobra poważnie myśli o awansie do A-klasy, gr. II. Zajmujący aktualnie 8. miejsce w rozgrywkach
B-klasy, gr. II podopieczni trenera Andrzeja Łaski mają w tej chwili 7 pkt. straty do lidera LKS Różycy.
Powstaniec w rundzie jesiennej pokazał jednak się z bardzo
dobrej strony i jeśli solidnie przepracuje zimowy okres przygotowawczy to może sporo namieszać wiosną. Gracze Dobrej mają
już ustalony plan sparingów, który zaczną realizować już w najbliższy weekend. Pierwszym
przeciwnikiem sprawdzającym
formę będzie Zamek Skotniki, na
co dzień występujący w A-klasie. To spotkanie odbędzie się 3
lutego. Wśród sparingowych rywali wyżej notowanym przeciwnikiem od Powstańca jest jeszcze

otóż nową sytuacją jest, że swoje mecze Powstaniec będzie rozgrywał na boisku MOSiR w Łodzi przy ul. Małachowskiego,
a nie jak dotąd na boisku LKS-u
Kalonki. Jednym z celów działania Powstańca jest wybudowanie w Dobrej boiska piłkarskiego,
które umożliwi prowadzenie treningów i rozgrywanie meczów
piłkarskich w naszej miejscowości. Powstaniec włączył się również w renowację obiektu sportowego położonego w Smolicach.
Wspólnymi siłami klub z Dobrej
ma nadzieję odnowić dawno nie-

Struga Dobieszków, która podobnie jak Zamek także występuje w A-klasie. Poza tym gracze Dobrej zmierzą się jeszcze
z Victorią Łódź, Ner-em Łódzkim, LZS Chrząstawa, Hetman
Łódź oraz Sparta Łódź. W sumie
podopieczni trenera Andrzeja
Łaski rozegrają siedem meczów
sparingowych. Inauguracja rundy wiosennej zaplanowana jest
na początek kwietnia. W dniu 6
bądź 7 kwietnia Powstaniec Dobra podejmie na własnym boisku
LKS Gałkówek. I tutaj informacja dla kibiców klubu z Dobrej,

używane boisko tak, by mogło na
powrót służyć okolicznym mieszkańcom.
I Bieg Powstańca
Na koniec informacja o nieco innym podłożu. Dwóch za-

wodników Powstańca Dobra wystartowało w odbywającym się
w trudnych, zimowych warunkach wyścigu z cyklu GP Łodzi.
Artur Łaska i Tomasz Szafraniec przebiegli pięciokilometrową trasę biegu przełajowe-

Terminarz sparingów Powstańca Dobra w zimowym okresie przygotowawczym:
1.)

03.02.2013r.:

Powstaniec Dobra – Zamek Skotniki

2.)

10.02.2013r.:

Victoria Łódź – Zamek Skotniki

3.)

17.02.2013r.:

Ner Łódzki – Powstaniec Dobra

4.)

03.03.2013r.:

Powstaniec Dobra – LZS Chrząstawa

5.)

09.03.2013r.:

Struga Dobieszków – Powstaniec Dobra

6.)

17.03.2013r.:

Powstaniec Dobra – Hetman Łódź

7.)

24.03.2013r.:

Sparta Łódź – Powstaniec Dobra.

Tenis stołowy | Ranking, IV ŁLTSAiW

www.zs2bratoszewice.pl

Adrian Podolski w czołowej dziesiątce

Adrian Podolski to wyróżniający się zawodnik w Gminie Stryków.

Po rundzie jesienno-zimowej w rozgrywkach IV Łódzkiej
Ligi Tenisa Stołowego Amatorów i Weteranów znamy już
wszystkie klasyfikacje zespołowe i indywidualne. Występujący w IV lidze LUKS Koźle zakończył pierwszą część sezonu
na szóstym miejscu w rozgrywkach. Takie samo miejsce w rankingu indywidualnym zajmuje
najlepszy tenisista klubu z Koźla
Adrian Podolski.
Można powiedzieć, że czołówka tego rankingu nie do końca odzwierciedla pozycję najwyżej sklasyfikowanych klubów,
które reprezentowane są właśnie przez tych liderów. Najlepszy jest Tomasz Wosek z Atut,
który na 37 pojedynków przegrał tylko dwa razy. Jego zespół jest wiceliderem, ale drugi w zestawieniu Julian Knetel,
reprezentujący Wodociągi może

jedynie zadowolić się ósmą pozycją swojego zespołu. To samo
dotyczy Marcina Michalskiego
z ATOS i Michała Kordaczuka
z SSN Start II.
Widać więc wyraźnie, że
o tym który klub jest najlepszy
nie decyduje to, kto ma najlepszego gracza w lidze, ale to, która drużyna ma najrówniejszy
skład. I to dlatego to Jagiellonia
Tuszyn jest liderem i przegrała do tej pory tylko jeden mecz.
Aż czterech tenisistów tego klubu jest w czołowej trzydziestce
rankingu, podczas gdy pozostałe zespoły, mają co najwyżej po
dwóch-trzech przedstawicieli.
Adrian Podolski z Koźle jest
najwyżej sklasyfikowanym tenisistą LUKS-u, notując bilans 28
wygranych i 11 przegranych. Kolejny Patryk Kostrzewski jest 16.,
Maciej Skowroński 19. i Rafał
Lebioda 39. Łącznie sklasyfiko-

wano 63. zawodników. Pozycję
w tabeli uwzględniano według
następujących kryteriów: więcej wygranych gier, mniej przegranych gier, więcej wygranych
setów, mniej przegranych setów.
Co ciekawe i godne pochwały
żaden z zawodników LUKS-u
Koźle nie ma ujemnego bilansu
wygranych i przegranych.  wp

go odbywającego się w Parku
3 Maja w Łodzi. Piłkarze promowali w ten sposób Bieg Powstańca. Z tego też względu
Gmina Stryków, Klub Sportowy Powstaniec Dobra, Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie oraz Szkoła Podstawowa
w Dobrej zapraszają 24 lutego
do Dobrej koło Łodzi, gdzie odbędzie się I Bieg Powstańca na
dystansie 10km. Bieg będzie towarzyszył uroczystym obchodom 150. rocznicy Powstańczej
Bitwy pod Dobrą. Obok biegu
głównego, którego trasę wytyczono w malowniczej scenerii
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, w programie
znajdą się również biegi dla
dzieci i młodzieży oraz liczne
atrakcje dla wszystkich uczestników imprezy.
Więcej informacji już teraz
znaleźć można na stronie internetowej klubu z Dobrej: www.powstaniecdobra.pl. 
wp

1. Jagiellonia Tuszyn

13

37102-28

2. Atut

13

35 89-41

3. Projekt X

13

32 48-52

4. ATOS

13

32 74-56

5. Pałac Młodzieży II

13

31 73-57

6. LUKS Koźle

13

29 82-48

7. SSN Start II

13

29 70-60

8. Wodociągi

13

25 62-68

9. Kamikaze

13

21 57-73

10. Elektroprojekt

13

21 52-78

11. MAP Polska

13

20 46-84

12. Wimaran

13

20 52-78

13. Kanzas

13

18 48-82

14. Relax Łódź

13

13 35-95

M-ce

Imię i nazwisko

Zespół

W/P gry

W/P sety

1.

Tomasz Wosek

Atut

35-2

105-22

2.

Julian Knetel

Wodociągi

35-4

107-38

3.

Grzegorz Grabowicz

Projekt X

33-3

104-22

4. 	Marcin Michalski

Atos

32-7

104-43

5. 	Michał Kordaczuk

SSN Start II

31-8

102-54

6.

Adrian Podolski	LUKS Koźle

28-11

97-51

7.

Krzysztof Krych

Pałac Młodzieży II

27-12

95-5

8. 	Błażej Olżewski

Kamikaze

26-10

88-49

9.

Jan Majda

Wimaran

25-14

91-56

10.

Jan Budkowski

ATOS

25-14

86-60

16.

Patryk Kostrzewski	LUKS Koźle

21-12

76-54

19. 	Maciej Skowroński	LUKS Koźle

19-12

64-52

39.

7-4

25-20

Rafał Lebioda	LUKS Koźle
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Piłka nożna | Wywiad

Tomasz Lenart: Daję
z siebie wszystko na
treningach i na meczach
Tomasz Lenart – piłkarz IV-ligowego zespołu Zjednoczonych Stryków, jeden z najlepszych
i bardziej doświadczonych zawodników tego klubu, a od kilku lat kapitan strykowskiego zespołu.

 Koniec rundy jesiennej
w wykonaniu Zjednoczonych
był delikatnie mówiąc kiepski.
Jak wyglądały Wasze problemy w ostatnich meczach jesieni z perspektywy piłkarza?
Sama nasza gra nie wyglądała źle, ale wyniki jakie były
wszyscy wiedzą. W tych meczach zadecydowały szczegóły. W meczach z Zawiszą
i Kwiatkowicami nie wykorzystaliśmy znakomitych okazji na
objęcie prowadzenia i podwyższenia wyniku. W Działoszynie sędzia nie uznał prawidło-

wo zdobytej przez nas bramki
a potem nie strzeliliśmy karnego, to wszystko przy wyniku 0:0. Z Moszczenicą i Pilicą
przez trzy czwarte spotkania nie
schodziliśmy z połowy przeciwnika marnując bardzo dobre
sytuacje. Zabrakło szczęścia,
z każdym meczem zaczęła zawodzić też pewność siebie, ponieważ seria porażek się wydłużała i dlatego dobrze, że runda
się skończyła.
 Co sprawia, że przez tyle
lat Tomasz Lenart utrzymuje stały, wysoki poziom gry
na boisku? Masz na to jakiś
szczególny sposób?
O tym, że mogę grać i trenować decyduje zdrowie, które jak
do tej pory dopisuje i pozwala dawać z siebie wszystko na
treningach, co przekłada się na
formę prezentowaną na boisku.
Mam nadzieję, że kontuzje nadal będą mnie omijać, co pozwoli mi rozegrać jeszcze parę sezonów w barwach Zjednoczonych.

Jako kapitan musisz
umieć na boisku poderwać
zespół do walki. Jaki cel stawiasz przed sobą i przed drużyną na nadchodzącą rundę
wiosenną?
Cały czas realna jest walka
o awans. Przez kilka kolejek byliśmy liderami tabeli albo znaj-

Natomiast smutnym
faktem jest to, że
nie zmienia się nic
w kwestii budowy
nowego obiektu.
Gmina Stryków rozwija
się w bardzo szybkim
tempie, ale jakoś
o sporcie zapomniano.
dowaliśmy się w pierwszej trójce, co pokazało, że jesteśmy
zespołem i umiemy walczyć
z najlepszymi. To my jako jedyni
pokonaliśmy absolutnego lidera rozgrywek KS Paradyż, który nie poniósł porażki w ponad
30. kolejkach z rzędu. Jeśli nie
uda się awansować, to miejsce
trzecie uznam na bardzo dobry
wynik. Natomiast miejsce po za
czołową piątką uznam za wynik
poniżej naszych możliwości.
 Jak ocenisz atmosferę panującą w klubie i jego funkcjonowanie?
Nigdy nie mieliśmy problemów z wytworzeniem fajnej
i pozytywnej atmosfery w klu-

bie. Wszyscy, którzy odchodzą
z klubu do innych zespołów zawsze podkreślają jak dobra atmosfera panuje w naszym klubie i drużynie.
Jeśli chodzi o funkcjonowanie, to największe brawa należą się Panu Grzegorzowi Kozłowskiemu, bez którego ten
klub prawdopodobnie przestałby istnieć, a z pewnością nie
byłby teraz w IV lidze. Chciałbym również podkreślić, że Pan
Grzegorz sam pielęgnuje i dba
o płytę boiska, która w zgodnej
opinii wszystkich zespołów do
nas przyjeżdżających jest jedną z trzech najlepszych w województwie. Natomiast smutnym
faktem jest to, że nie zmienia
się nic w kwestii budowy nowego obiektu. Gmina Stryków
rozwija się w bardzo szybkim
tempie, ale jakoś o sporcie zapomniano.
Nie mamy żadnego bocznego
boiska do treningów, a zimą nie
da się trenować tylko na Orliku. Dziwię się też, że takie miasto jak Stryków nie ma hali z
prawdziwego zdarzenia, więc z
tego powodu musimy korzystać
z obiektów w Głownie, Bratoszewicach czy też Niesułkowie.
Mam nadzieję, że Burmistrz
wraz ze swoimi współpracownikami dostrzeże braki w tych
obszarach.


Wojciech Pożarlik

 Okres przygotowawczy do
rundy wiosennej rozpoczęliście z przytupem, wygrywając
Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w halowej piłce nożnej.
Czy to zwiastuje dobrą rundę w wykonaniu Zjednoczonych?
Oby to był dobry zwiastun
przed rundą, ale turniejów halowych nie można traktować
jako wyznaczników, co do formy zawodników i zespołu przed
występami na trawiastych boiskach. Turniej był przerywnikiem w ciężkich treningach,
których od początku okresu
przygotowawczego mamy bardzo dużo. Cieszy zaangażowanie i ciężka praca wszystkich
chłopaków, bo to z pewnością
da efekty na boisku.

Tomasz Lenart, jako kapitan strykowskiej druzyny, od kilku lat prowadzi
Zjednoczonych Stryków do sukcesów.

Rozmawiał Wojciech Pożarlik

Tenis stołowy | Terminarz III ŁLTSAiW

Tenisiści TKKF Expandor Głowno już zaczęli
nie. W tej rundzie TKKF sześciokrotnie będzie grał u siebie. Oprócz spotkań z GOK
i MTS głownianie podejmą na
własnym terenie Raven Club,
M.S.Z. Pokemony, Drewnomik
i Pałac Młodzieży I. Wydaje
się, że najciekawiej zapowiada
się pojedynek z Pałacem, który
aktualnie jest wiceliderem tabeli. Mecz ten zaplanowano na 20
maja. Tenisiści stołowi TKKF
Expandor sezon zakończą 29
maja, wyjazdowym spotkaniem
z dość trudnym przeciwnikiem
Porta WAN Rąbień. Głownia-

28 stycznia głowieńska
drużyna tenisa
stołowego TKKF
Expandor Głowno
wznowiła rozgrywki
po krótkiej przerwie.

Terminarz TKKF Expandor Głowno w rundzie wiosennej sezonu 2012/2013 III ligi:

Wojciech Pożarlik

Głownianie rundę wiosenną
rozpoczęli od spotkania u siebie
z GOK Lutomiersk. O szczegółach tego meczu poinformujemy w następnym wydaniu Wieści. Terminarz drugiej części
sezonu do drużyn ukazał się zaledwie kilka dni przed datą rozpoczęcia pierwszego tygodnia
zmagań po przerwie od rozgrywek jesienno-zimowych.
Po meczu z Lutomierskiem
zawodnicy Głowna będą mieli
kilka dni przerwy i znów ruszą
w bój. Tym razem z KWJ Łódź,
nową nazwą zespołu, który
w lidze zajmuje w tej chwili ostatnią pozycję, czyli Polonii. Kolejny mecz w budynku
przy ul./ Łowickiej rozegrany
zostanie 25 lutego z MTS Pira-

nie po pierwszej rundzie zgromadzili na swoim koncie 22
pkt. Celem drużyny Expandora
będzie oczywiście poprawienie
tego wyniku.
Wydaje się, że kompletu
punktów TKKF powinien szukać w meczach u siebie. Pokonanie czterech rywali w zasięgu
Expandora dałoby już prawie
wyrównanie
jesienno-zimowego dorobku. Skład drużyny
TKKF pozostaje niezmienny:
Przemysław Przybyłek, Marcin
Kapusta, Zbigniew Rojek i Jakub Kapusta. 
ak, wp

Dwaj gracze Expandora. Zbigniew Rojek (z lewej) i Marcin Kapusta (z prawej) już wkrótce znów wrócą do akcji.

14. kolejka,

28.01.2013r.,

g. 18:00:

TKKF Expandor Głowno – GOK Lutomiersk

15. kolejka,

04.02.2013r.,

g. 17:30:

KWJ Łódź – TKKF Expandor Głowno

16. kolejka,

25.02.2013r.,

g. 18:00:

TKKF Expandor Głowno – MTS Piranie

17. kolejka,

06.03.2013r.,

g. 17:00:

Zapał – TKKF Expandor Głowno

18. kolejka,

11.03.2013r.,

g. 18:00:

TKKF Expandor Głowno – Raven Club

19. kolejka,

19.03.2013r.,

g. 19:00: 	MKS Jedynka – TKKF Expandor Głowno

20. kolejka,

08.04.2013r.,

g. 18:00:

21. kolejka,

18.04.2013r.,

g. 17:00: 	MPK Solidarność Łódź – TKKF Expandor Głowno

22. kolejka,

23.04.2013r.,

g. 17:00:

Polesianka – TKKF Expandor Głowno

23. kolejka,

06.05.2013r.,

g. 18:00:

TKKF Expandor Głowno – Drewnomik

24. kolejka,

15.05.2013r.,

g. 17:30:

Ret Gim 20 – TKKF Expandor Głowno

25. kolejka,

20.05.2013r.,

g. 18:00:

TKKF Expandor Głowno – Pałac Młodzieży I

26. kolejka,

29.05.2013r.,

g. 19:00:

Porta WAN Rąbień – TKKF Expandor Głowno

TKKF Expandor Głowno – M.S.Z. Pokemony

www.lowiczanin.info
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Sport szkolny | Tenis stołowy

Uczennice ZS nr 1 w Bratoszewicach
zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego
nych trzech spotkaniach odniosły
zwycięstwa, co dało im drugie
miejsce w turnieju i upragniony
awans do finału wojewódzkieg.
W swoim drugim występie reprezentantki Zespołu Szkól nr. 1
w Bratoszewicach pokonały
ZSP nr 1 Łęczyca 3:0, by w następnym meczu, w dramatycznych okolicznościach uporać się
z LO nr 1 Łęczyca, wygrywając
3:2. Zatem w spotkaniu o drugie
miejsce, premiowane awansem
do rozgrywek finałowych, bratoszewiczanki zmierzyły się z LO
im Stanisława Staszica w Zgierzu. Zgierzanki do meczu z bratoszewiczankami także zanotowały
dwa zwycięstwa i jedną przegraną. Zatem kto miał awansować
do finału z drugiej lokaty miał
zadecydować bezpośredni mecz
pomiędzy zgierskim Staszicem
i ZS nr 1 Bratoszewice. Kluczowym momentem meczu było
spotkanie deblowe, które bratoszewiczanki wygrały, obejmując
prowadzenie w meczu 2:1. Potem
jeszcze wystarczyło zwycięstwo
Patrycji Błaszczyk i zwycięstwo
reprezentacja ZS nr 1 Bratoszewice miała już w kieszeni.
Ostatecznie mecz zakończył
się pewną wygraną ekipy z Bratoszewic 3:1. Teraz trzymamy kciuki za uczennice z Bratoszewic,
które właśnie dzisiaj toczą swo-

Zagrywa Alicja Górska. Z lewej Patrycja Błaszczyk, która należała do najlepszych zawodniczek turnieju rejonowego w Zgierzu. Teraz przed
uczennicami ZS nr 1 Bratoszewice kolejna próba - mistrzostwa województwa łódzkiego!

je pojedynki w finale wojewódzkim. 
ak
Wyniki: ZS nr 1 Bratoszewice – LO
II Pabianice 0:3, ZSP nr 1 Łęczyca

Piłka nożna | Terminarz sparingów, Klasa Michałowicz

Po świąteczno – noworocznej przerwie drużyna Zjednoczonych Stryków prowadzona
przez trenera Rafała Sadeckiego
w klasie Michałowicz wznowiła
treningi. Szkolny obiekt oraz pobliski Orlik będą miejscami tegorocznych przygotowań młodych
strykowian do rundy wiosennej
sezonu 2012/2013.
Już na pierwszym treningu
widać było, że młodzi piłkarze
Zjednoczonych aż palą się do
gry, bowiem frekwencja liczyła
19 zawodników. Wśród nić pojawiła się nowa twarz. Na zajęciach stawił się Marcin Kaczmarek, który w przeszłości był

Wieści z Głowna i Strykowa
członek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.
Edycja wspólna z tygodnikiem
„Nowy Łowiczanin”

zawodnikiem Boruty Zgierz, ale
z powodu kontuzji miał przerwę
w treningach. Teraz Kaczmarek postanowił wrócić na boisko
i zgłosił chęć gry w strykowskim
klubie. O jego przydatności trener Rafał Sadecki zadecyduje,
sprawdzając formę swoich zawodników podczas meczów sparingowych.
Szkoleniowiec młodych piłkarzy Zjednoczonych zaplanował sześć spotkań kontrolnych.
Nie są znani jeszcze wszyscy
rywale, ponieważ trwają omówienia wszystkich szczegółów.
Pierwszy sparing strykowianie
rozegrają 16 lutego z CHKS-em
Łódź. Następnie tydzień przerwy

i pojedynek z Pelikanem Łowicz.
W marcu, miesiącu przed startem ligi odbędą się cztery sparingi, rozgrywane co tydzień. Dwa
z nich to testy z Orłem Łódź i Pogonią-Ekolog Zduńska Wola. 10
i 24 marca przeciwnicy pozostają jeszcze do ustalenia. Inauguracja rundy wiosennej w wykonaniu podopiecznych trenera Rafała
Sadeckiego zaplanowana jest na
początek kwietnia.
6-7.04 młodzi piłkarze Zjednoczonych Stryków zmierzą się
na wyjeździe z Bzurą Ozorków.
Rywal znajduje się w tej chwili
wyżej w tabeli od strykowskich
zawodników, ale jest absolutnie
w ich zasięgu. 
wp

1.)

16.02.2013r.,

CHKS Łódź – Zjednoczeni Stryków

2.)

23.02.2013r.,

Zjednoczeni Stryków – Pelikan Łowicz

3.)

03.03.2013r.,

Orzeł Łódź – Zjednoczeni Stryków

4.)

9-10.03.2013r.,

Zjednoczeni Stryków – przeciwnik nieznany

5.)

16.03.2013r.,

Pogoń-Ekolog Zduńska Wola – Zjednoczeni Stryków
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1. LO II Pabianice

4 8

12-0

2. ZS nr 1 Bratoszewice

4 7

9-6

3. LO Staszic Zgierz

4 6

7-8

4. LO I Łęczyca

4 5

6-9

5. ZSP nr 1 Łęczyca

4 4

1-12

Mąkolice grają dalej
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ca 3:1, LO I Łęczyca – ZS nr 1 Bratoszewice 2:3, LO II Pabianice – LO
Staszic Zgierz 3:0, ZSP nr 1 Łęczyca– LO II Pabianice 0:3, ZS nr 1 Bratoszewice – LO Staszic Zgierz 3:1.

Sport szkolny | Tenis stołowy

Młodzi strykowianie
też sprawdzają formę
W dniu 14 stycznia o godz.
18:30 w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół nr 1
w Strykowie odbył się
pierwszy trening druzyny
młodzików Zjednoczonych.

– LO I Łęczyca 0:3, ZSP nr 1 Łęczyca – ZS nr 1 Bratoszewice 0:3, LO I
Łęczyca – LO II Pabianice 0:3, LO
Staszic Zgierz – ZSP nr 1 Łęczyca
3:1, LO Staszic Zgierz – LO I Łęczy-

Uczniowie klas
szóstych z Zespołu
Szkół Publicznych
w Mąkolicach odnieśli
sukces sportowy.

Podczas mistrzostw powiatu zgierskiego szkół podstawowych w tenisie stołowym w turnieju chłopców ekipa z Mąkolic
wywalczyła drugie miejsce w powiecie i zarazem zakwalifikowała
się do turnieju rejonowego. Wicemistrzami powiatu zostali Kacper
Kowalski, Adrian Kałuża i Sebastian Dałek. Tenisiści z Mąkolic
pokonali drużyny ze szkół podstawowych z Koźla, Aleksandrowa Łódzkiego i Zgierza.
W meczu o pierwsze miejsce
w zawodach podopieczni nauczyciela wychowania fizycznego Adriana Horeckiego przegrali,
po zaciętej walce z reprezentacją
Szkoły Podstawowej z Leśmierza
i tym samym zajęli drugie miejsce w turnieju, kwalifikując się
do zawodów rejonowych. Druży-

andrzej Kusy

Patrycja Błaszczyk (uczennica trzeciej klasy Technikum Logistycznego) oraz Alicja Górska
(uczennica pierwszej klasy Technikum Żywienia) wywalczyły
drugą lokatę i tym samym zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 31
stycznia w Zelowie.
Już sam awans do turnieju finałowego powoduje, że bratoszewiczanki znalazły się w gronie
dwunastu najlepszych w województwie łódzkim szkolnych zespołów. W turnieju rejonowym,
w którym wystąpiły najlepsze
zespoły z powiatu zgierskiego, pabianickiego, łęczyckiego
i kutnowskiego podopieczne nauczyciela wychowania fizycznego Andrzeja Kusego tylko
w pierwszym meczu, na otwarcie zawodów, musiały przeżyć
gorycz porażki. Bratoszewiczanki w pierwszej swojej turniejowej
konfrontacji zmierzyły się, jak się
potem okazało, z najlepszą drużyną turnieju rejonowego LO nr
2 z Pabianic, przegrywając 0:3.
Także w pozostałych spotkaniach pabianiczanki nie dały
szans swoim rywalkom, zapewniając sobie dość łatwo pierwsze
miejsce w zawodach. O tę drugą
lokatę dzielnie walczyły uczennice z Bratoszewic. Patrycja Błaszczyk i Alicja Górska w kolej-

Andrzej Kusy

Kolejnym dużym sukcesem uczennic z Zespołu
Szkół nr 1 Bratoszewicach zakończyły się
tenisowe rozgrywki dziewcząt w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych.

Wicemistrzoiwe powiatu zgierskiego - drużyna Zespołu Szkół
Publicznych Mąkolice.

na dziewcząt Zespołu Szkół Publicznych w Mąkolicah w składzie: Angelika Koszlin, Angelika
Kałuża i Olga Sadłowska w mistrzostwach powiatu zgierskie-

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych tekstów, zmiany ich tytułów, dodawania
śródtytułów. Nie odsyłamy niezamówionych tekstów.

od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30
lub w Łowiczu: ul. Pijarska 3a, pn., wt. i pt.
7.30-18.00, śr. i czw. 7.30-16.00, sb. 8.00-14.00.

Ogłoszenia ramkowe i reklamy: przyjmujemy
telefonicznie i faxem: 42 710-82-55 w Głownie;
tel./fax 46 837-37-51, 830-34-08 w Łowiczu,
e-mailem (reklama@lowiczanin.info) lub osobiście
w biurze ogłoszeń w Głownie: ul. Łowicka 40

Ogłoszenia drobne przyjmowane są osobiście
w naszym biurze ogłoszeń, w punktach
wymienionych na stronie 26, a także przez stronę
internetową www.lowiczanin.info
Skład tekstu własny.

go wywalczyła wysokie trzecie
miejsce i doprawdy niewiele brakowało, by i dziewęczta z Mąkolic zakwalifikowały się do turnie
ju rejonowego.
ak
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Tomasz Lenart

ZS nr 1 Bratoszewice
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Koszykówka | 15. kolejka II Ligi Kobiet

Nieznaczna porażka koszykarek
Alles w meczu na szczycie

ŁOWICKI
INFORMATOR
SPORTOWY
Czwartek, 31 stycznia
 godz. 10:00, hala w Zelowie,
finałowy turniej mistrzostw
województwa łódzkiego
szkół ponadgimnazjalnych
w tenisie stołowym z udziałem
reprezentacji ZS nr 1
Bratoszewice.
 godz. 18:00, sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej
w Koźlu, mecz 1. kolejki rundy
rewanżowej o mistrzostwo
IV ligi Łódzkiej Ligi Tenisa
Stołowego Amatorów i Weteranów LUKS Koźle – SSN
Start Łódź.

W hicie kolejki i całej rundy koszykarki Głowna
nieznacznie uległy liderom z Łodzi.

Alles: J. Fornalczyk – 3 pkt., M.
Laskowska, D. Dziwulska – 12 pkt.,
M. Dobrodziej, K. Krawczyk, A. Kolasa – 6 pkt., L. Kramm – 2 pkt., A.
Dziwińska – 7 pkt., M. Hylewska –
16 pkt., W. Zapart – 4 pkt. Trener:
Jacek Lewandowski, kierownik
drużyny: Przemysław Michalak.

W sobotę, 26 stycznia w Łodzi
odbyło się spotkanie 15. kolejki,
które miało bardzo duże znaczenie w kontekście losów mistrzostwa II Ligi Kobiet. Aktualny
lider tabeli ŁKS Koszykówka
Kobiet Łódź po zaciętym, pełnym emocji spotkaniu pokonał
we własnej hali pretendenta Alles Głowno 54:50
Podopieczne trenera Jacka
Lewandowskiego dobrze zaczęły to spotkanie. W pierwszej
kwarcie głownianki starały się
robić wszystko, by nie dać rozpędzić się gospodyniom. Alles wykonywał plan doskonale, bowiem po pierwszej części
meczu prowadził nawet różnicą
2 pkt. Świetnie spisywała się
Marta Hylewska, u której nie
widać żadnego śladu kontuzji,
bowiem kolejny raz wyrosła na
liderkę drużyny. Niestety głownianki chyba zbytnio rozluźniły
się po krótkiej przerwie, bowiem

w drugiej kwarcie zupełnie straciły koncepcję na grę. ŁKS wykorzystał to bezlitośnie i osiągnął bardzo dużą przewagę.
Druga kwarta została wygrana
przez łodzianki aż 21:6, dzięki
czemu do przerwy gospodynie
prowadziły różnicą aż 13 pkt.
Wydawało się, że słabość
głownianek przez te kilkanaście minut będzie brzemienna
w skutkach. Jednak znów dały
o sobie znać trenerskie możliwości Jacka Lewandowskiego,
który kolejny raz w tym sezonie
umiejętnie zdołał poderwać swój
zespół do walki po przerwie.
W trzeciej kwarcie to zespół Alles dominował na parkiecie.
Głownianki bardzo dobrze radziły sobie pod koszem rywalek i zdołały niemal całkowicie
zniwelować straty. Wygrana tej
części meczu aż 17:5 sprawiła, że przed ostatnią kwartą ko-

Głownianki bardzo
dobrze radziły sobie
pod koszem rywalek
i zdołały niemal
całkowicie zniwelować
straty.

Piątek, 1 lutego
 godz. 19:00, w hali Unii
w Ostrołęce, kolejny mecz
koszykówki o mistrzostwo II ligi
kobiet Basket Unia Ostrołęka
– Alles Głowno.
Przemysław Michalak

ŁKS Łódź 54 (20, 21, 5, 8)
Alles 
50 (22, 6, 17, 5)

ŁKS KK Łódź – Alles Głowno. Mimo ambitnej walki do końca koszykarkom Głowna (czerwone stroje) nie udało
się przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść.

szykarki Głowna miały tylko
1 pkt. starty. Zanosiło się więc
na nerwową końcówkę. Zgodnie
z oczekiwaniami emocji nie brakowało, a zawodniczki obu zespołów były bardzo spięte, przez
co popełniały sporo błędów.
Nerwy na wodzy nieco lepiej
utrzymały łodzianki, które przy
wsparciu kibiców zdołały utrzymać przewagę do końca.
W czwartej kwarcie obie drużyny rzuciły w sumie tylko 13
pkt., ale niestety o trzy więcej
ŁKS i to on mógł cieszyć się

z końcowego zwycięstwa w tym
meczu 54:50, co sprawia, że łodzianki mają także bardzo duże
szanse na zajęcie pierwszego
miejsca na koniec sezonu zasadniczego. Wygrana zespołu z Łodzi nad Alles sprawiła, że głownianki mają w tej chwili 5 pkt.
starty do lidera, ale też jedno
spotkanie rozegrane mniej.
Podopieczne trenera Jacka
Lewandowskiego znajdują się
w tej chwili na trzeciej pozycji
w tabeli, ale jeśli pokonają kolejne rywalki w zaległych meczach

PROGNOZA POGODY DLA REJONU GŁOWNA | 31.01.2013-6.02.2013

Koszykówka

ŁKS pierwszy

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będą układy niżowe.
Napływać będzie ciepła masa powietrza
w pierwszej połowie terminu południowegozachodu i zachodu, następnie chłodna masa
powietrza z południowego-wschodu.

Za nami kolejny tydzień zmagań w rozgrywkach II Ligi Kobiet. Na czele tabeli ŁKS Koszykówka Kobiet Łódź, który
pewnie zmierza po tytuł mistrzowski. W miniony weekend
łodzianki pokonały w meczu na
szczycie Alles Głowno 54:50
i powiększyły swoją przewagę.

ak

Czwartek:
Zachmurzenie duże. Miejscami możliwe
przejaśnienia. Wiatr z kierunków południowozachodnich, skręcający na zachodni,
umiarkowany, okresowo silny, 4-7 m/s.
Temp. max w dzień: + 2st. C do + 3 st. C.
Temp. min w nocy: + 1 st. C do + 2 st. C.

15. kolejka:
ŁKS – Alles 54:50, Politechnika
Warszawska – UKS 4 Ursus Warszawa 62:37, Hutnik Warszawa
– SMS PZKosz Łomianki (przełożony), MUKS Unia Basket Ostrołęka – SKK Polonia Warszawa (przełożony), UKS Huragan Wołomin
– pauza.

Piątek-Sobota-Niedziela:
Pochmurno, okresowo przejaśnienia,
bez opadów. Widzialność umiarkowana
i dobra, zamglenia, miejscami mgły.
Wiatr z kierunków południowo-zachodnich,
zachodnich, umiarkowany, 4-5 m/s.
Temp. max w dzień: + 1 st. C do + 4 st. C.
Temp. min w nocy: - 3 st. C do 0 st. C.
Poniedziałek-Środa:
Pochmurno z przejaśnieniami, miejscami
poprószy śnieg. Wiatr z kierunków południowozachodnich i południowych, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 3 st. C do + 4 st. C.
Temp. min w nocy: - 2 st. C do 0 st. C.

to wyprzedzą drugi KU AZS Politechniki Warszawskiej. Kolejne
spotkanie Alles miał rozegrać
1 lutego z MUKS Unia Basket
Ostrołęka, ale ten pojedynek
został przełożony na 10 lutego.
W następnym meczu głownianki
zmierzą się zatem z aktualnym
wiceliderem z Warszawy.
Mecz z Klubem Uczelnianym
Politechniki Warszawskiej odbędzie się 2 lutego o godz. 13:00
tradycyjnie w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Andersa
37 w Głownie. 
ak, wp

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Niekorzystne warunki biometeorologiczne.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

1. ŁKS Łódź

12

23 932-668

2. Politechnika W-wa

12

19 804-725

3. Alles Głowno

11

18 732-649

4. SMS Łomianki

12

17 816-818

5. Huragan Wołomin

11

17 706-741

6. Hutnik Warszawa

9

15 626-497

7. Polonia Warszawa

10

15 644-714

8.Basket Ostrołęka

11

14 678-797

9.Ursus Warszawa

12

12 548-877

Sobota, 2 lutego
godz. 12:00, boisko w Łowiczu, piłkarski mecz sparingowy
w ramach zimowych przygotowań Stal Głowno – Zjednoczeni II Stryków.
 godz. 13:00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Głownie,
ul. Andersa 37, mecz koszykówki o mistrzostwo II ligi
kobiet Alles Głowno
– AZS PW Politechnika
Warszawa.
 godz. 14:00, boisko ChKS-u
w Łodzi, mecz kontrolny w ramach zimowych przygotowań
w piłkę nożną Zjednoczeni
Stryków – KS Lubochnia


Niedziela, 3 lutego
godz. 11:00, hala widowiskowo-sportowa w Sieradzu, mecz
koszykówki o mistrzostwo
Ligi Wojewódzkiej Młodziczek
Młodszych Trójka Sieradz –
Alles Głowno.
 godz. 12:00, sala Domu
Kultury w Niesułkowie, mecz
o mistrzostwo V ligi ŁOZTS
LKS Polonia Niesułków
– Energetyk Łódź.


Poniedziałek, 4 lutego
 godz. 18:00, sala w Łodzi,
mecz 2. kolejki rundy rewanżowej o mistrzostwo III ligi
Łódzkiej Ligi Tenisa Stołowego
Amatorów i Weteranów KWJ
Łódź – TKKF
Expandor Głowno.
Środa, 6 lutego
 godz. 14:00, boisko ChKS-u
w Łodzi, mecz kontrolny
w ramach przygotowań do
rundy wiosennej piłkarskiej
IV ligi Zjednoczeni– Włókniarz
Zgierz.

