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Ludzie nie będą musieli
płacić za dodatkowe pojemniki

Kałuże w Strykowie
jak były, tak są

naśmieciwgminieDmosin.str.35

choćasfaltpołożononowy.str.4
Głowno|Przetargnasprzedaższpitalnegomienia

Tylko jeden chętny na zakup szpitala
Na ten moment w Głownie czekano od dawna.
20 sierpnia otwarto oferty w przetargu pisemnym
na zakup nieruchomości i wyposażenia szpitala.
JAKUB
LENART
jakub.lenart@lowiczanin.info

Pomimo głosów o zainteresowaniu wzięciem w nim udziału kilku podmiotów, ostatecznie zgłosił się tylko jeden chętny
– dotychczasowy dzierżawca
– Wyższa Szkoła Informatyki
i Umiejętności w Łodzi.
O sprzedaży szpitala mówiło
się od długiego czasu. Władze
Głowna często podkreślały też,
że od tej transakcji zależy przy-

Jedyną ofertę w przetargu złożył dotychczasowy dzierżawca,
czyli Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z Łodzi, z którą to miasto jest od długiego już
czasu... w konﬂikcie prawnym
za niepłacony czynsz, o czym pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie.
Określona przez miasto cena
wywoławcza to 8.278.630 zł netto (7.312.000 zł nieruchomości,
966.630 zł wyposażenie). Złożona
w przetargu oferta, aby być ważną, musiała być minimalnie wyższa niż ta kwota. WSInfiU zaproponował o 1.000 zł więcej, czyli
dokładnie 8.279.630 zł netto.
Obecnie oferta jest analizowana
pod kątem spełnienia warunków
formalnych, a tych nie brakowa-

szłość wielu miejskich inwestycji. Pisemny przetarg ogłoszono jeszcze w czerwcu. Chętni
na złożenie oferty w tym postępowaniu mieli na to czas do
15 sierpnia, do kiedy to należało wpłacić wadium w wysokości
1.000.000 zł.
Początkowo w nieoficjalnych
rozmowach mówiło się o zainteresowaniu kupnem głowieńskiego szpitala kilku podmiotów.
Kiedy jednak przeszło od słów
do czynów, czyli do płacenia
wspomnianego wadium, okazało się, że chętny jest tylko jeden.

ło. Zgodnie z zapisami przetargu,
nabywca miejskiego mienia przy
ul. Wojska Polskiego 32/34 będzie

nabywcabędzieprzez
10latzobowiązany
doprowadzenia
świadczeńzdrowotnych
szpitalnych(conajmniej
wdziedzinie:interny,
chirurgiiogólnej
iginekologicznej,
ginekologiiipołożnictwa
ineonatologii).

przez 10 lat zobowiązany do prowadzenia świadczeń zdrowotnych
szpitalnych (co najmniej w dziedzinie: interny, chirurgii ogólnej
i ginekologicznej, ginekologii
i położnictwa i neonatologii) oraz
innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń, np. świadczeń
opiekuńczych, paliatywnych.
Zainteresowany kupnem będzie
musiał także, w przeciągu 5 lat od
daty podpisania umowy, ponieść
nakłady inwestycyjne w kwocie
nie mniejszej niż 2.000.000 zł.
Nie spełniając pierwszego z warunków, nabywca może
się liczyć z karą w wysokości
2.000.000 zł, a niedopełnienie
drugiego – 1.000.000 zł. Miasto zastrzegło sobie, że w okresie
10 lat nowy właściciel szpitala bę-

dzie musiał m.in. składać coroczne sprawozdania z zakresu prowadzonych świadczeń i poniesionych
nakładów inwestycyjnych.
Do czasu dokładnego sprawdzenia oferty i sporządzenia protokołu przez komisję przetargową
o tym, czy miasto jest zadowolone z zaproponowanych warunków,
nie chce się wypowiadać burmistrz Grzegorz Janeczek. – Cena
jest wyższa niż wywoławcza,
więc spełnia warunki przetargu –
powiedział Wieściom. – Dopóki
jednak nie zapoznam się z protokołem, to nie chciałbym się wypowiadać na ten temat.
Jak się dowiedzieliśmy, ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu kilku najbliższych
dni. 

RZUTOKieM|JuŻPODOŻynKACH

Głowno|największaimprezategolata

Siłacze, Maryla Rodowicz
i mnóstwo atrakcji już w niedzielę
Moc przeróżnych atrakcji czeka na wszystkich, którzy w najbliższą niedzielę,
25 sierpnia, od godziny 16 wybiorą się nad zalew Mrożyczka w Głownie,
gdzie odbędzie się największa impreza tego lata w mieście.
ście może kolidować z zawodami w Chinach. Jego pojawienie
się nie jest jednak wykluczone.
Inni polscy strongmani, m.in.
Sławomir Toczek, Tomasz Lademann i Bartłomiej Bąk, zmierzą się ze sobą w sześciu konkurencjach. Pierwsza z nich
połączy przewracanie ważącej
420 kg opony i wrzucanie na
platformę 3 worków o wadze
110 kg każdy.
str.34

co nie oznacza, że mieszkańcy
będą mogli narzekać na nudę.
Od godziny 16.00 główną atrakcją będą zawody w ramach Finału Pucharu Polski Strongman
2013, w trakcie których swoją
nadludzką wręcz siłę zaprezentuje czołówka najlepszych siłaczy z kraju. Nie wiadomo, czy
pojawi się na nich głownianin
Krzysztof Radzikowski, któremu występ w rodzinnym mie-

Takwyglądał
jeden
zwieńców
dożynkowych
przygotowanych
nadożynki
gminygłowno
zorganizowane
wLubiankowie.
Piszemyonich
nastr.8

LILIAnnAJóZWIAK-StASZEWSKA

Wśród głównych atrakcji wymienić można rozgrywki w ramach Finału Pucharu Polski
Strongman połączonego z turniejem Wymiatacze oraz koncert gwiazdy wieczoru – Maryli
Rodowicz. To jednak nie wszystko.
Największa w te wakacje
impreza w mieście nad Mrogą
nie będzie się w tym roku nazywać Dniem/Dniami Głowna,

Bratoszewice|Pałaciparkprzedpunktemzwrotnymwhistorii

Posiadłość Rzewuskich
w ręce Fundacji Widzew

LILIAnnAJóźWIAK-StASZEWSKA

Do końca sierpnia spadkobiercy rodziny Rzewuskich mają przelać na konto
starostwa ostatnią ratę z kwoty 3,7 mln zł, będącej zapłatą za kompleks pałacowoparkowy w Bratoszewicach, który należał przed wojną do ich przodków.

WidoknapałacRzewuskichodstronyblokówmieszkaniowych.

Do uiszczenia pozostało ok.
1,2 mln zł. Wygląda na to, że już
niebawem rozpocznie się nowa
karta w historii tych obiektów.
Przypomnijmy, że starostwo wyceniło cały kompleks na
9,2 mln zł, ale faktycznie sprzedaje go za dużo mniejsze pienią-

dze spadkobiercom rodu Rzewuskich, którym zgodnie z prawem
przysługiwało
pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości.
W istocie obiekty z dużą bonifikatą, z racji obecności w rejestrze
zabytków, ale też w znacznym
stopniu zniszczenia, kupują od

starostwa dzieci ostatniego właściciela Bratoszewic – Kazimierza Rzewuskiego, czyli Wacław
Rzewuski oraz Teresa Baranowska, reprezentowani przez łódzkiego adwokata Jerzego Zielaka.
Te same osoby przez 20 ostatnich lat ubiegały się o uzyskanie

decyzji administracyjnej stwierdzającej, że zespół parkowo-pałacowy w Bratoszewicach nie
podlegał nacjonalizacji, czyli dekretowi o reformie rolnej wprowadzonej po wojnie. Gdyby udało im się taką decyzję uzyskać,
wówczas mieliby wolną drogę do
ubiegania się albo o zwrot majątku w naturze, albo o rekompensatę.
Od początku chcieli tego
pierwszego, ale starania spełzły na niczym. Potomkowie Kazimierza Rzewuskiego, mając
wątpliwości, czy kiedykolwiek
uda im się właśnie na drodze
sądowo-administracyjnej odzyskać posiadłość, doszli w końcu
do porozumienia ze starostwem
w kwestii jej wykupu.
str.9
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Policja,prokuratura|Zakończonepostępowaniewsprawiewyłudzaczy

LILIAnnAJóźWIAK-StASZEWSKA

Trzej „wnuczkowie” staną
przed sądem
NowafiguraMatkiBoskiej,nowekwiaty,nowaszyba–towszystko
pojawiłosięwkapliczcedziękizaangażowaniujednegozparafian.

Stryków|Parafiaśw.Marcina

Kapliczka ma już nową figurę
Kapliczka u zbiegu ulic Warszawskiej i Legionów w Strykowie ma już nową figurę Matki
Boskiej. Zastąpiła ona tę zniszczoną w nocy z 31 lipca na
1 sierpnia, kiedy to po wybiciu
szyby ktoś wyjął figurę z kapliczki i roztrzaskał ją o asfalt.
W środę 14 sierpnia, o godz.
19, odprawiona został tu msza
święta dziękczynna, podczas któ-

rej poświęcono nową figurę. Kapliczka zyskała też nową szybę
i kwiaty. Ustawiono nowe znicze. Osoba, która postanowiła
ufundować figurę, chce zostać
anonimowa. Teraz parafia chciałaby wyremontować całą kapliczkę. Podczas ubiegłoniedzielnych
mszy proboszcz ks. Karol Andrzejczak apelował do parafian
o datki na ten cel.
ljs

Stryków|nowaorganizacjaruchu

Posypały się mandaty
Kierowcy tirów jeżdżą na pamięć, a policja wystawia mandaty. To dotychczasowy bilans
funkcjonowania nowej organizacji ruchu w Strykowie polegającej na zakazie poruszania się samochodów ciężarowych o masie
powyżej 10 ton ulicami prostopadłymi do trasy krajowej nr 14,
głównie ul. Brzezińską i Kopernika.
Znaki drogowe służące przekierowaniu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 t wyłącznie
na obwodnicę północną miasta
oraz na trasę krajową nr 14 pojawiły się w Strykowie 12 sierpnia.
Ograniczenia tonażu ustawiono
na dwóch nowych rondach oraz
w ciągu ul. Warszawskiej. Oznaczało to, że rejony mieszkaniowe,
które od dawna narzekały na ha-

łas i ruch ciężarówek, powinny
odetchnąć. W praktyce okazało
się, że znaki sobie, a przyzwyczajenia kierowców sobie. Nadal
wielu z nich woli skrócić sobie
drogę przez miasto, niż skorzystać z obwodnicy.
Z informacji, jakie uzyskaliśmy w KP Stryków, wynika, że
od momentu wprowadzenia nowej organizacji ruchu funkcjonariusze nałożyli na kierowców
tirów około 20 mandatów. Na
teren Strykowa częściej dysponowany ma być też patrol WRD
KP Zgierz. – Mamy to na uwadze i w miarę możliwości będziemy starać się wysyłać jeden z naszych patroli właśnie
w te najbardziej newralgiczne
miejsca Strykowa – mówi Marcin Marciniak, z-ca naczelnika
WRD KPP Zgierz.
ljs

Straż|Żywezagrożenie

Straż walczyła z osami
i szerszeniami
Na przestrzeni ostatniego tygodnia JRG PSP Stryków kilkukrotnie wyjeżdżała do gniazd os
i szerszeni. Mieszkańcy wzywali strażaków najczęściej, by usunęli gniazda, które niepokoją ich
ze względu na bliską odległość
w stosunku do zabudowań mieszkalnych lub wręcz ich obecność
w tychże zabudowaniach. Strażacy zdejmowali roje ze strychów, konarów drzew i terenu
ogródków działkowych. W trakcie interwencji owady nie mogą

zostać zatrute, ponieważ są one
pod ochroną, dlatego akcje kończą się na przeniesieniu całego
gniazda w inne miejsce, najczęściej gdzieś na skraj lasu lub inne
zadrzewione i oddalone od zabudowań tereny. Od ubiegłej środy
o pomoc w usuwaniu os i szerszeni prosili mieszkańcy ulic:
Spacerowej, Wojska Polskiego,
Kopernika i Bielawskiej w Głownie oraz Grunwaldzkiej w Strykowie, a także wsi Dobra i Anielin
Swędowski.
ljs

W ostatnich dniach do Sądu Rejonowego w Zgierzu trafił akt oskarżenia przeciwko trzem
mieszkańcom Łodzi, którzy pod koniec ubiegłego roku perfidnie wyłudzali pieniądze od starszych osób
m.in. w Głownie, ale również na terenie całego województwa łódzkiego.
Oszuści dzwonili, podając się
za ich krewnych, a następnie prosili o pieniądze pod pretekstem
konieczności pokrycia kosztów wypadku drogowego. Pieniądze miały mieć różne przeznaczenie: raz na pokrycie strat
powstałych wypadkiem, raz na
pokrycie roszczeń osoby poszkodowanej w wypadku w zamian

za odstąpienie od wzywania policji, a jeszcze innym razem gotówka była potrzebna na leczenie
w szpitalu.
Wspólne działania policjantów z różnych rejonów województwa doprowadziły do tego,
że na ławie oskarżonych zasiądą
teraz: 33-latek, 26-latek i 20-latek. Cała trójka była już wcze-

GminaStryków|Seriakradzieży

Zniknęły elektronarzędzia
Na przestrzeni ostatnich
dwóch tygodni w rejonie gminy
Stryków doszło do trzech kradzieży, w których łupem złodziei stały się elektronarzędzia.
Pierwszy sygnał w tej sprawie KP Stryków otrzymała
15 sierpnia. Mieszkaniec Tymianki zgłosił, że w okresie od
10 do 15 sierpnia z jego nieza-

bezpieczonego budynku gospodarczego zniknęły m.in. młot
wyburzeniowy, piła, szlifierka
i zgrzewarka o łącznej wartości 4 tys. zł. Kolejne zgłoszenie
policja odnotowała tego samego dnia w godzinach wieczornych. Mieszkaniec Ossego zorientował się, że w nocy z 14 na
15 sierpnia z jego posesji zginę-

Głowno|Inwestycje

Budowa ulic uzależniona
od sprzedaży szpitala
Jedną z zaplanowanych na
ten rok budżetowy inwestycji
była budowa ul. Świętej Barbary i Polnej, od ul. Mickiewicza do ul. Fabrycznej, wraz
z budową zjazdów do posesji na
odcinku ul. Obrońców Westerplatte od ul. Mickiewicza do ul.
Ułańskiej. W ostatnich dniach
jeden z mieszkańców ul. Świętej Barbary w rozmowie z nami
wyraził zaniepokojenie faktem,
że jest już sierpień, a w sprawie
żywo interesującej go inwesty-

cji nie wiele, a w zasadzie nic,
się dzieje.
O tę sprawę zapytaliśmy burmistrza Grzegorza Janeczka.
Burmistrz odpowiedział nam,
że przyszłość inwestycji przy ul.
Świętej Barbary i Polnej uzależniona jest od sprzedaży należącego do miasta mienia szpitalnego
(przede wszystkim nieruchomości). To właśnie pieniądze z tej
transakcji mają stanowić pokrycie
kosztów większości z tegorocznych zaplanowanych inwestycji,

śniej notowana, jeden z nich
karany był za podobne wyłudzenia, jakich dopuścili się wspólnie od października do grudnia
2012 roku. Prokuratura Rejonowa w Zgierzu zarzuca im łącznie 11 wyłudzeń na kwotę
150 tys. zł dokonanych na terenie: Głowna, Strykowa, Brzezin,
Zduńskiej Woli, Łasku i Piotrko-

wa Trybunalskiego. W Głownie
fałszywym wnuczkom udało się
wyłudzić pieniądze od 3 osób
w kwocie 28,3 tys. zł.
Oszustom grozi od 6 miesięcy
do 8 lat pozbawienia wolności.
Od momentu wszczęcia postępowania przez policję i prokuraturę mężczyźni przebywają
w areszcie.
ljs

ły m.in. wykrawarka, wykaszarka i szlifierka warte 2 tys. zł.
Największe straty poniósł
jednak mieszkaniec Łodzi, który w ostatni poniedziałek zawiadomił komisariat o tym, że
w okresie od 14 do 19 sierpnia
złodzieje wynieśli z jego działki w Dobrej Nowiny, na której
prowadzona jest obecnie budowa, elektronarzędzia o łącznej
wartości 11,7 tys. zł. Dochodzenie w tych sprawach prowadzi
KP Stryków.
ljs

Głowno

oprócz tych najbardziej potrzebnych (termomodernizacja przychodni) i tych, do których większość pieniędzy dokłada Unia
Europejska (kanalizacja w ul.
Targowej, rekultywacja składowiska odpadów w Ziewanicach).
Te inwestycje zostaną przeprowadzone bez względu na to, czy
uda się, czy nie sprzedaż szpitala.
Jak mówi burmistrz, jeśli nie
udałoby się w tym roku sprzedać szpitala, to pozostałe zaplanowane w 2013 roku inwestycje,
w tym budowę wspomnianych
ulic czy też wykonanie projektów
budowy kilku następnych, będzie
chciał przenieść na rok przyszły,
aby przełożenie terminu ich wykonania nie odwlekało się na bliżej nieokreślony czas.
kl

W niedzielę odcinek
ul. Zgierskiej będzie
wyłączony
W związku z zaplanowaną na
niedzielę 25 sierpnia imprezą nad
zalewem Mrożyczka pojawią się
utrudnienia w ruchu. W dniu imprezy, od godziny 14.00 do mniej
więcej 1.00-2.00 w nocy, zamknięty dla ruchu pojazdów będzie odcinek ul. Zgierskiej między ulicami Złotą a Piątkowską.
Na czas zamknięcia obowiązuje
objazd ulicami: Piątkowską, Łąkową, Kilińskiego i Złotą.
kl

Bratoszewice

Konkurs BHP
Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego zaprasza chętnych
rolników do wzięcia udziału
w konkursie „Znam zasady bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym”. Konkurs zostanie
rozegrany w niedzielę 25 sierpnia
o godz. 9 podczas XXII Targów
Rol-Szansa w Piotrkowie Trybunalskim. Organizatorzy przewidzieli cenne nagrody. Osoby zainteresowane powinny zgłaszać
się bezpośrednio do punktu informacyjnego wystawy.
ljs

KRONiKAPOLiCyJNA|14.08–17.08.2013
Strykówiokolice
14
 sierpnia po godz. 8.00
w bratoszewicach na ul. Łódzkiej
kierującysamochodemmarkiFord
Fiesta mieszkaniec głowna, wykonującmanewrzawracania,nieustąpiłpierwszeństwapojazdowimarki
Skoda Fabia kierowanemu przez
mieszkańcaJedwabnego.Sprawca
kolizjizostałukaranymandatem.
tego

samego dnia o godz.
15.30 w Dobrej nowiny kierujący
samochodem marki Renault KangoomieszkaniecgminyStrykównie
zachował bezpiecznej odległości
od poprzedzającego go pojazdu,
w wyniku czego uderzył w tył pojazdu tej samej marki kierowanego przez mieszkańca Koniecpola,
a ten z kolei przemieszczając się,
uderzyłwtoyotęCorollękierowaną

przez mieszkańca Łodzi. Kierowca czwartego z biorących udział
w stłuczce pojazdów oddalił się
zmiejscakarambolu.Policjaukarałasprawcękolizjimandatem.
15

sierpnia o godz. 10.20
w Sosnowcu na trasie krajowej nr
14 kierujący samochodem marki
FordEscortmieszkaniecStarachowic nie zachował bezpiecznego
odstępu od poprzedzającego go
pojazdu, w wyniku czego uderzył
w tył toyoty Avensis kierowanej
przez mieszkańca Łodzi. Sprawca
kolizjizostałukaranymandatem.
tego

samego dnia o godz.
10.40, również w Sosnowcu, na
trasie krajowej nr 14 kierująca samochodem marki Renault Megane
mieszkanka Łodzi nie zachowała
bezpiecznego odstępu od poprze-

dzającego go pojazdu i uderzyła
wtyłOplaVectrykierowanegoprzez
mieszkańca białegostoku. Sprawczynikolizjiukaranazostałamandatem.
16sierpniaKPStrykówzostał

powiadomionyotym,żewokresie
od 14 do 16 sierpnia z terenu niezamieszkałejposesjiwniesułkowie
skradziono samochód dostawczy
VWLtowartości18tys.zł.
17

sierpnia o godz. 12.40
wStrykowienaul.WarszawskiejkierującysamochodemmarkiRenault
MeganemieszkaniecŁodziniedostosował prędkości do warunków
panujących na drodze oraz nie
zachował bezpiecznego odstępu
od poprzedzającego go pojazdu,
wwynikuczegouderzyłwtyłSeata
Leona kierowanego przez miesz-

kańca łodzi. Sprawcę kolizji ukaranomandatem.

Głownoiokolice
16sierpniawgłownieogodz.

10.25wrejonietargowiskamiejskiegokierującabMWmieszkankagminy Dmosin w czasie wykonywania
manewrucofanianiezachowałanależytej ostrożności, czym doprowadziładozderzeniazpojazdemmarki
Skoda Fabia kierowanym przez
mieszkańcaŁodzi.Sprawczyniękolizjiukaranomandatemkarnym.
tegosamegodniawgłownie

naul.Polnejogodz.8.35kierujący
samochodem ciężarowym marki
Volvo mieszkaniec gminy Zgierz
zerwał napowietrzną linię telefoniczną.Sprawcazdarzeniaukarany
zostałmandatem.

www.lowiczanin.info
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Stryków|Dodatkowewydatkinaprzychodnię

Remonty wokół
strykowskiej przychodni
przy ul. Kościuszki
29 jeszcze się nie
zakończyły, w środku
trwają poprawki usterek,
które wyszły na jaw
podczas prowadzonych
przez gminę odbiorów
cząstkowych. Teraz
wygląda również na to, że
do przemeblowania jest
punkt rejestracji.

Rejestracjaniemożesięterazpomieścić.Problememjestobszernakartotekapacjentów.

Gmina zamierza dołożyć
jeszcze 55 tys. zł do całej inwestycji, właśnie po to, żeby zmienić zagospodarowanie rejestracji. Po remoncie funkcjonuje ona

Stryków|Ochronazdrowia

Głowno,Stryków

Gmina sfinansuje szczepienia przeciw HPV
Po raz szósty Stryków
sfinansuje szczepienia
dziewczynek przeciwko
zakażeniu wirusem
brodawczaka ludzkiego.
Na ostatnim posiedzeniu komisji budżetu Rady Miejskiej,
które odbyło się 14 sierpnia, radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie bieżących zmian budżetu dotyczący
m.in. przeznaczenia środków na
ten właśnie cel.
Kwota 33.280 zł pochodzić
będzie ze zwrotu podatku VAT,
jaki gmina uzyskała za rok 2012
oraz lata wcześniejsze. Początkowo szacowano, że w tym roku na
jej koncie z tego tytułu powinno
pojawić się 600 tys. zł, a na dziś
jest to już 802 tys. zł. Część tych
pieniędzy strykowski samorząd

przeznaczy teraz na kontynuację profilaktyki raka szyjki macicy, którą jako jedyny samorząd
naszego regionu zapoczątkował
już 5 lat temu i dzięki której kolejne roczniki gimnazjalistek korzystały z całkowicie bezpłatnych
szczepień.
W opracowanym w tym roku
Gminnym Programie Zapobiegania Czynnikom Ryzyka Szyjki
Macicy na lata 2013-2015, który
uzyskał pozytywną opinię działającej na zlecenie ministra zdrowia Agencji Oceny Technologii
Medycznych w Warszawie, zaplanowano szczepienia dla 205
dziewcząt. W tym roku skorzystać mogłyby z nich 104 dziewczęta z roczników 1999 i 2000,
w roku 2014 – 49 dziewcząt z
rocznika 2001, a w trzecim roku
trwania programu – 52 dziewczę-

Głowno|PowalcząoPucharburmistrza

Już w niedzielę Mroga Trophy
W najbliższą niedzielę, 25
sierpnia, po raz 13. wystartuje spływ kajakowy Mroga Trophy. Około 5-kilometrową trasę
zamierza pokonać 20 dwuosobowych ekip. Swój akces do
udziału w spływie rzeką Mrogą
zgłosiły zespoły przede wszystkim z Głowna, ale także z Łodzi
czy też spod Skierniewic. Wśród
osób płynących będą nie tylko
panowie. Udział w parach mieszanych zgłosiły też 2 panie.

Początek wyścigu zaplanowany jest na moście na Mrodze na
drodze na Borki w gminie Dmosin. Strażacy z tej gminy będą pomagać w przygotowaniu miejsca
startu. O godzinie 11 zaplanowana jest na moście zbiórka, którą
rozpocznie losowanie kajaków
dla par, które będą korzystały
z tych należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Niektóre drużyny wystartują na
swoich własnych.

ta z rocznika 2002. W przyszłym
roku gmina planuje przeznaczyć
na realizację programu z własnego budżetu 40,1 tys. zł, a za dwa
lata – 25 tys. zł, czyli razem 98,
4 tys. zł.
O ostatecznych kosztach i o
tym, która placówka medyczna
będzie wykonywała szczepienia
podawane w trzech seriach, rozstrzygnie przetarg. Gmina niekoniecznie musiałaby ponieść te
koszty w całości. W poprzednich
latach akcję wspierało PZU Życie
SA i tym razem gmina również
zabiega o jego finansowe partnerstwo.
Szczepienia są dobrowolne.
Rodzice nastolatek dowiedzą się
na ich temat więcej na spotkaniach, które zostaną zorganizowane w szkołach już po rozpoczęciu roku.
ljs

Załogi wystartują w odstępie
2-3 minut po sobie. Do pokonania
będą miały trasę identyczną jak
przed rokiem, o długości 5 km.
W niektórych jej miejscach kajaki
trzeba będzie przenosić.
Meta spływu wyznaczona
została na zalewie Mrożyczka
w Głownie. Podsumowanie Mroga Trophy odbędzie się około godziny 15.40, przed główną imprezą dnia, o której piszemy osobno
na stronach 1 i 34.
Trzy najlepsze ekipy spływu
otrzymają Puchary Burmistrza.
Pozostali uczestnicy dostaną
odlewane medale.
kl

na tzw. wyspie, czyli na otwartej przestrzeni ograniczonej ze
wszystkich stron jedynie niewysoką konstrukcją, za którą z jednej strony pracują rejestratorki,
a do której z drugiej strony podchodzą pacjenci.
Nowoczesne rozwiązanie nie
sprawdziło się jednak w praktyce. Szybko okazało się, że nie ma
gdzie pomieścić wszystkich kartotek, które muszą być pod ręką
rejestratorek. – Projekty na papierze mają to do siebie, że trudno
jest je sobie wyobrazić w przestrzeni. Przy tak urządzonej rejestracji kartoteki trzymam u siebie
w pokoju, a tak na dłuższą metę
być nie może – mówi kierownik
przychodni, doktor Michał Klincewicz. Zapewnia on jednocześnie, że przystosowanie punktu rejestracji do realnych potrzeb

potrwa nie dłużej niż półtora miesiąca i nie będzie powodowało
utrudnień dla pacjentów.
Dlatego komisja zdrowia
Rady Miejskiej Strykowa, która niedawno wizytowała odnowioną przychodnię, złożyła do
burmistrza wniosek o wyasygnowanie dodatkowych pieniędzy na urządzenie rejestracji
w inny sposób. Pieniądze na ten
cel mają pochodzić z oszczędności, jakie udało się uzyskać
na tegorocznych inwestycjach
związanych z budową oświetlenia ulicznego. Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu dotyczący m.in. tego przesunięcia
zyskał już pozytywną opinię komisji budżetu, która obradowała
14 sierpnia. Teraz trafi na sesję,
jej obrady zaplanowano na 29
sierpnia.
ljs

Trwają zapisy
na mammografię
Panie w wieku od 50 do 69 lat
mogą zapisywać się na bezpłatne
badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi, finansowanego przez
NFZ.
Odbędą się one w Głownie
w dniach 2-5 września, w godzinach 9.-17. koło przychodni
NZOZ Remedium przy ul. Kopernika 19, w Strykowie zaś 16
i 17 września w tych samych godzinach, mammobus stanie koło
Urzędu Miasta-Gminy Stryków
przy ul. Kościuszki 27.
Na wrześniowe badania można się zapisywać u organizatora – FADO Centrum Usług Medycznych, telefonicznie (58) 666
2 444 lub 801 080 007 (call center czynne jest przez 7 dni w tygodniu), a także na stronie internetowej www.fado.pl.
Panie przystępujące do badań powinny wiedzieć, że mammografia to jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć
rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Badanie to nic
strasznego ani niebezpiecznego.
Promieniowanie, które emituje
mammograf, jest nie większe niż
przy RTG zęba. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian
bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi)
w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one
wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.
kl
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Rejestracja do przemeblowania

Dostoiskazmalowaniemtwarzyustawiałysiękolejki.

Głowno|ImprezanadMrożyczką

Dla każdego coś miłego
Tytułowym skrótem można
opisać to, co działo się 15 sierpnia podczas plenerowej imprezy organizowanej przez Miejski
Ośrodek Kultury w Głownie we
współpracy z Miejskim Zakładem Komunalnym nad zalewem
Mrożyczka. W świąteczne popołudnie przez ponad 3 godziny nie
brakowało muzyki i wielu atrakcji dla osób w każdym wieku.
Bardzo ciekawie spędzić czas
nad Mrożyczką mogły dzieci. Najpierw obejrzały spektakl
„Księżniczka na ziarnku grochu”, który przygotował dla nich
łódzki teatr WidziMisię. Aktorzy teatru przeprowadzili potem dla najmłodszych warsztaty.
Wystawiano
m.in.
scenki
teatralne z udziałem lalek.
To nie były jedyne warsztaty tego dnia. Oprócz tego można
było za darmo nauczyć się lepić
gliniane naczynia, rzeźbić w korze czy też wykonywać ręcznie

sizalowe ozdoby, a nawet szydełkować.
Poza tym dzieci mogły spędzić
czas na zabawie m. in. z klaunami skręcającymi balonowe zwierzęta, szczudlarzami, pomalować
sobie buzie, poskakać na dmuchanych urządzeniach, popływać
po wodach zalewu w specjalnych
kulach, jak również wziąć udział
w różnych konkursach sprawnościowych np. przeciąganiu liny
i skakaniu przez gigantyczną
skakankę.
W świąteczne popołudnie nie
brakowało też atrakcji dla nieco
starszych głownian. Do poznawania tajników komputera zachęcano na stoisku latarnika cyfrowego
– Bogumiły Krawczyk. Chętni
mogli też skorzystać ze sprzętu
wodnego: łódek, kajaków, rowerów wodnych i żaglówek. Przez
całą imprezę ze sceny dobiegały dźwięki muzyki weselnej, biesiadnej, disco i disco polo.
kl
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Stryków|Centrummiasta:dlaczegoremonttakniewieledał?

Pieniądze wyrzucone w kałuże
neusz Strąkowski, mieszkaniec
ul. Wolskiej. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w UM-G Stryków, wynika, że gmina także nie
jest zadowolona z efektów tegorocznej sztandarowej inwestycji i oczekuje od jej wykonawcy,
czyli firmy Wodociągi i Kanalizacje Krzysztofa Kucińskiego
z Głowna, usunięcia wskazanych niedoróbek. Lista usterek
została przekazana wykonawcy w poniedziałek 19 sierpnia,
po przeglądzie wszystkich ulic
objętych inwestycją. W mieście
znów pojawią się ekipy robotników. Firma z Głowna zadeklarowała, że upora się z poprawkami
do 29 sierpnia.
Na liście mankamentów, którą
w poniedziałek sporządziła komisja dokonująca odbioru technicznego robót, prym wiodą te
związane z pracami drogowymi
i brukarskimi. Widać je gołym

Gm.Stryków|Harmonogramwywozuodpadów

Kiedy teraz przyjedzie
śmieciarka
Znany jest już harmonogram
wywozu odpadów z terenu miasta i gminy Stryków na kolejne
cztery miesiące roku. Poprzedni obowiązywał tylko w lipcu
i sierpniu.
Śmieci zmieszane będą odbierane we wtorki. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej
2 razy w miesiącu, w dniach: 3,
17 września, 1, 15, 29 października, 12, 26 listopada oraz 10 i 23
grudnia. Dla zabudowy wielorodzinnej odbiór śmieci zaplanowany jest raz w tygodniu: 3, 10, 17,
24 września, 1, 8, 15, 22 i 29 października, 5, 12, 19, 26 listopada
oraz 3, 10, 17, 23 i 30 grudnia.
REKLAMA

Odpady segregowane będą
odbierane w środy. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej raz w miesiącu: 18 września,
16 października, 13 listopada
i 11 grudnia. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej – 2 razy
w miesiącu: 4 i 18 września,
16 i 30 października, 13 i 27 listopada oraz 11 i 18 grudnia.
Mieszkańcy, którzy nie otrzymali pojemników do zbiórki selektywnej, do dnia ich
otrzymania mogą wystawiać
wszystkie odpady jako zmieszane. W momencie otrzymania pojemnika powinni rozpocząć segregację.
ljs

Ul.Wolskaizastoinywodne,któreutworzyłysiępoostatnichdeszczach.Aasfaltjestnowy.

okiem. W trakcie pracy komisji
wytykali je również mieszkańcy.
Wykonawca musi m.in. usunąć

przyczyny tworzenia się zastoin
wodnych, które po niedawnych
deszczach powstawały nie tylko

na ul. Wolskiej, ale również na
ul. Stryjkowskiego i Grunwaldzkiej. Ponadto do poprawki są

niektóre fragmenty chodników
na odcinkach, gdzie przylegają one do budynków. Dopracowania wymagają gruntowe pobocza ulic, które fragmentami
trzeba będzie uzupełnić o dodatkową warstwę humusu.
Najlepiej oceniono kanalizację, ale i tutaj nie obędzie się bez
poprawek, a właściwie zrobienia porządku. Rury sprawdzone przez wykonawcę na żądanie gminy kamerą techniczną są
drożne, ale potrzebne jest czyszczenie osadników, w których
znalazły się fragmenty trylinki,
kostki brukowej, a nawet krawężników.
Przypomnijmy, że przedłużony termin wykonania inwestycji minął 9 sierpnia i choć wykonawca zgłosił zakończenie
robót w tym właśnie dniu, faktycznie nie były one jeszcze gotowe. Gmina zaakceptowała ich
zakończenie dopiero w ubiegłą
środę, 14 sierpnia, a i tak poniedziałkowy przegląd w terenie pokazał, że nie wszystko jest
w porządku.
ljs

Stryków|Systemodbioruśmieci

Wystaw kubeł skoro świt

Osoby,dlaktórych
wystawieniepojemnika
przedgodz.6jest
kłopotem,mogąto
zrobićpoprzedniego
dniawieczorem.

Mieszkańcy Strykowa
stopniowo przyzwyczajają się
do nowego systemu odbioru
śmieci. Jest jednak rzecz,
do której najtrudniej się
przystosować,
a mianowicie do konieczności
wcześniejszego niż do tej
pory wystawiana pojemników
przed posesję.
Do lipca, kiedy śmieci z terenu całej gminy odbierał ZGKiM,
pojemniki wystarczyło wystawić
o godz. 7. Teraz trzeba to zrobić
już przed godz. 6, bo o tej porze
zgierska firma RS II rozpoczyna objazd obsługiwanej przez
siebie znacznej części gminy
i o ile w niektórych miejscach
pojawia się dopiero po południu, to w innych jest właśnie
tuż po godz. 6.
Do tej pory ci, którzy „zaspali” i zostawali z nieopróżnionym pojemnikiem, mieli jeszcze szansę na przyjazd
śmieciarki po wykonaniu telefonu do urzędu gminy. Od
REKLAMA

LILIAnnAJóźWIAK-StASZEWSKA

Inwestycja dotowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i kosztująca ponad 2 mln zł nie wszędzie
przyniosła zamierzoną poprawę.
Zastoiny wodne na ul. Wolskiej
jak były przez lata, tak są i teraz,
kiedy wykonano już nową kanalizację i położono nowy asfalt.
Do naszej redakcji dzwonią
mieszkańcy, mówiąc, że to są
pieniądze wyrzucone w błoto,
a ściślej mówiąc w kałuże.
– Kiedyś były zastoiny i teraz też
są zastoiny, nic się nie zmieniło. Kiedy zwróciłem na to uwagę jednemu z urzędników, to
usłyszałem, że wróble tę wodę
wypiją. Pytam więc, czy jeśli podjeżdżając pod swój dom
ochlapę idącego chodnikiem
przechodnia, to będę mógł mu
powiedzieć, że jego ubrania wysuszy gmina, bo to jej inwestycja? – pyta zdenerwowany Ire-

LILIAnnAJóźWIAK-StASZEWSKA

W centrum Strykowa i na sąsiadujących z nim ulicach
zakończyły się roboty drogowe – ale, ku zaskoczeniu,
nie przyniosły one likwidacji starych kłopotów.

OdbiórśmiecizulicyKościuszki.tutajfirmazeZgierzapojawiasię
dopieropopołudniu.

tego tygodnia firma nie będzie
już jednak wzywana powtórnie
w dany rejon. – To był okres
przejściowy. Rozumiemy, że nie
każdy o tym pamiętał, ale trzeba się przyzwyczaić. Osoby, dla
których wystawienie pojemnika przed godz. 6 jest kłopotem,
mogą to zrobić poprzedniego
dnia wieczorem – mówi wiceburmistrz Bożena Motylińska.
To jeszcze jednak nie koniec złych wiadomości dla tych
mieszkańców gminy Stryków,
którzy jeszcze nie zdążyli się
wdrożyć w nowy system odbioru śmieci, a konkretnie tych,
którym nie dostarczono nowych pojemników. Obowiązek
ten wzięła na siebie firma RS II,
ale mimo upływu dwóch miesięcy pojemników tych nie ma
jeszcze około 300 posesji. – Są
to przypadki, w których firma
była na miejscu trzykrotnie, ale
nie zastała nikogo z właścicieli,
a sąsiedzi niekoniecznie chcieli
brać na siebie odpowiedzialność
za przekazanie pojemników –
mówi wiceburmistrz Bożena
Motylińska.
Od tego tygodnia pojemniki
będą dostępne już tylko i wyłącznie albo w bazie ZGKiM
w Strykowie przy ul. Batorego
25, albo w siedzibie firmy RS II
przy ul. 3 Maja 10, skąd trzeba
będzie je przywieźć samemu.ljs
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Głowno | Miejskie inwestycje

Termomodernizacja przychodni
droższa niż przewidywano, ale...

„Przychodnia” musi
być przygotowana
do nowego okresu
kontraktowania usług
medycznych 
z Narodowym
Funduszem Zdrowia.

Środki brakujące do przeprowadzenia termomodernizacji już
teraz uda się wyasygnować dzięki niezbyt wygórowanym cenom zaproponowanym za wykonanie innej priorytetowej
inwestycji – budowy kanalizacji
w ul. Targowej.
Na przeprowadzenie tej termomodernizacji miasto planowało
przeznaczyć 156.150 zł. Remont
miał objąć wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej na plastikową, ocieplenie budynku styropianem oraz położenie na dachu
nowej papy termozgrzewalnej.
W rozpisanym przetargu zgłosiła się jednak tylko jedna firma –
Mont-plast z Łodzi, która zaproponowała cenę 252.803,99 zł.
Burmistrz podkreśla w rozmowie z nami, że zależy mu na tym,
aby termomodernizacja przychodni, która musi być przygotowana do nowego okresu kontraktowania usług medycznych
z Narodowym Funduszem Zdro-

wia (to już w przyszłym roku –
przyp. red.) odbyła się jak najszybciej, dlatego też wolałby,
zamiast unieważniać przetarg
i rozpisywać go od nowa, dołożyć brakujące środki i zapłacić
tyle, ile proponuje Mont-plast.
Problemem nie powinny być
tu być pieniądze, gdyż miasto dysponuje środkami. Skąd?
Z innej miejskiej inwestycji,
a mianowicie kolejnego etapu budowy kanalizacji w ulicy Targowej, na której miastu uda się zaoszczędzić około 237.388,67 zł.
Swój akces do przeprowadzenia
tej inwestycji zgłosiły dwie firmy – PUH Wodociągi i Kanalizacje Krzysztofa Kucińskiego
z Głowna i MarkBud z Poddębic.
Pierwsza zaoferowała 997.000 zł,
a druga 885.608,89 zł. Oferty są
obecnie weryfikowane.
Obojętnie, która oferta zostanie wybrana, obie są niższe niż
zakładano. Po odliczeniu wszelkich niezbędnych wydatków oka-

Głowno | Inwestycje

Jakub Lenart

O niemal 100.000 zł większa, niż planowało wydać na ten cel miasto, jest jedyna oferta w przetargu na termomodernizację przychodni
NZOZ Remedium w Głownie. Burmistrz Grzegorz Janeczek zaproponował radnym dołożenie na inwestycję brakujących pieniędzy zamiast
unieważniania przetargu i wszczynania procedury od nowa. Ci, na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, wyrazili na to jednogłośnie zgodę.

Jeszcze w tym roku przychodnia przy ul. Kopernika zostanie 
poddana gruntownemu remontowi.

zało się, że do dyspozycji gminy
pozostanie 237.388,67 zł (przypomnijmy, że niemal 90% kosztów tej inwestycji pokrywa Unia
Europejska – przyp. red.). Z tej
kwoty burmistrz Janeczek zapro-

ponował radnym na nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 14 sierpnia, przeniesienie 100.958,99 zł
na termomodernizację przychodni. Radni, w tym przewodniczący
Rady Miejskiej Grzegorz Szkup

że spółka Centrum Medyczne ma
takowe prowadzić. Pewne jest,
że w przyszłym roku miasto zamierza zainstalować w przychodni windę, która pomoże
w korzystaniu z budynku osobom niepełnosprawnym.
Radny Michał Miazek pytał
z kolei o termin dokończenia
obu planowanych inwestycji.
Termomodernizacja powinna
zostać zakończona w terminie
70 dni od daty zawarcia umowy
z firmą. Jak nadmienił burmistrz
Janeczek, najdłużej trzeba będzie czekać na przywiezienie
odpowiednio zwymiarowanych
okien.
Budowa kanalizacji w ulicy
Targowej ma zostać zakończona
w przeciągu 75 dni od daty podpisania umowy.
W głosowaniu nad projektem
burmistrza dotyczącym przeniesienia 100.958,99 zł z budowy kanalizacji na termomodernizację przychodni dziesięcioro
obecnych na sesji radnych jednogłośnie zagłosowało za.  kl

pytali, co spowodowało, że za
inwestycję trzeba będzie zapłacić więcej niż zakładano. Burmistrz zauważył, że problemem
był już tylko fakt, że wpłynęła jedynie jedna oferta, ale jako główny powód podał tutaj kwestię konieczności wstawienia w kilku
miejscach, przede wszystkim na
parterze, okien antywłamaniowych. Wymóg wynika z tego,
że w przychodni przetrzymywane
są dane osobowe pacjentów, które należy dobrze zabezpieczyć.
Alternatywą byłoby wstawienie
w okna krat, ale one mogłyby
np. stanowić ogromny problem
w przypadku konieczności nagłej
ewakuacji ośrodka. Burmistrz
nie wykluczył też, że kwota, jaką
zakładało sobie miasto, była po
prostu niedoszacowana.
Na pytanie radnej Beaty Pilarskiej, czy w najbliższym czasie
przychodnię NZOZ Remedium
czekają też prace remontowe wewnątrz budynku odpowiedział,

Głowno | Kąpielisko nad Mrożyczką

Budowa ulic uzależniona Zjeżdżalnia być może zostanie odmalowana
od sprzedaży szpitala

REKLAMA

pejska (kanalizacja w ul. Targowej, rekultywacja składowiska odpadów w Ziewanicach).
Te inwestycje zostaną przeprowadzone bez względu na to,
czy uda się, czy nie, sprzedaż
szpitala.
Jak mówi burmistrz, jeśli nie
udałoby się w tym roku sprzedać szpitala (oferty mogą spływać do 20 sierpnia), to pozostałe zaplanowane w 2013
roku inwestycje, w tym budowę wspomnianych ulic czy też
wykonanie projektów budowy
kilku następnych, będzie chciał
przenieść na rok przyszły, aby
przełożenie terminu ich wykonania nie odwlekało się na bliżej
nieokreślony czas.
kl
REKLAMA

Zjeżdżalnia była odmalowywana nie tak dawno, bo około
2-3 lata temu. Częste używanie
i wpływ warunków atmosferycznych nie pozostają jednak bez
skutków. Pokrywająca rynnę,
czyli część służącą do zjeżdżania,
farba w znacznym stopniu się poodrywała.
Zwróciliśmy na to uwagę dyrektorowi Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Konradowi

Jakub Lenart

Jedną z zaplanowanych na
ten rok budżetowy inwestycji
była budowa ul. Świętej Barbary i Polnej, od ul. Mickiewicza do ul. Fabrycznej, wraz
z budową zjazdów do posesji na
odcinku ul. Obrońców Westerplatte od ul. Mickiewicza do ul.
Ułańskiej. W ostatnich dniach
jeden z mieszkańców ul. Świętej Barbary w rozmowie z nami
wyraził zaniepokojenie faktem,
że jest już sierpień, a w sprawie żywo interesującej go inwestycji niewiele, a w zasadzie
nic się nie dzieje.
O tę sprawę zapytaliśmy burmistrza Grzegorza Janeczka.
Burmistrz odpowiedział nam,
że przyszłość inwestycji przy
ul. Świętej Barbary i Polnej
uzależniona jest od sprzedaży
należącego do miasta mienia
szpitalnego (przede wszystkim
nieruchomości). To właśnie
pieniądze z tej transakcji mają
stanowić pokrycie kosztów
większości z tegorocznych zaplanowanych inwestycji, oprócz
tych najbardziej potrzebnych
(termomodernizacja przychodni) i tych, do których większość
pieniędzy dokłada Unia Euro-

Jednym z najlepiej
rozpoznawalnych elementów
kojarzących się z kąpieliskiem
nad Mrożyczką jest
zjeżdżalnia. Niestety, nie
wygląda ona ostatnio najlepiej
– z jej rynny zeszła już prawie
cała żółta farba. Jest jednak
szansa, że to się zmieni.

Zjeżdżalnia potrzebuje odnowienia.

Szremskiemu. Odpowiedział
nam, że być może uda się jeszcze w te wakacje odmalować
zjeżdżalnię. Będzie to jednak

możliwe za jakiś czas, po uporaniu się z ważniejszymi pracami w mieście. Warto też w tym
momencie nadmienić, że zjeż-

dżalnia jest na razie wyłączona z użytku. Powód? Zbyt niski
poziom wody w zalewie. Przy
wylocie ze zjeżdżalni jest po
prostu za płytko i groziłoby to
dość bolesnym spotkaniem się
z dnem.
Ze względu na potencjalne zagrożenie powodziowe, w zalewie
utrzymywany był przez ostatnie
miesiące niższy stan wody, więc
unikać trzeba też było skakania
do wody. Zabronione, prawie we
wszystkich akwenach (poza głębokimi basenami), jest też skakanie na tzw. główkę. Obecnie, ze
względu na bardzo suchy okres,
wody nie ma praktycznie z czego spiętrzać, bo jej poziom w rzekach również jest niski. Pozostaje
jedynie czekać na obfitsze opady.
Na razie o kąpieli w zalewie
i tak nie może być mowy, gdyż
Sanepid zamknął kąpielisko ze
względu na niezadowalający
stan wody. Kolejne badanie czystości ma nastąpić na dniach. kl
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Mąkolice | OSP

CKiW OHP Dobieszków

Nowe bramy garażowe

Uczestnicy wymiany w Orvieto na jednym z punktów widokowych.

W lipcu garaż w remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mąkolicach został wyposażony w dwie pary nowoczesnych bram wjazdowych, jakie
stosuje się w strażnicach Państwowych Straży Pożarnych.
Zainstalowane na specjalnych
podnośnikach otwierają się automatycznie, znacznie szybciej niż
tradycyjnedrzwidwuskrzydłowe.
W piloty do obsługi nowych
bram wyposażono wszystkich
pięciu kierowców strażackich
wozów z Mąkolic.
– Kiedy w strażnicy założono ogrzewanie, to na skutek nieszczelności w starych drzwiach

traciliśmy dużo ciepła. Były one
już zniszczone, nieszczelne,
drewniane, obite blachą. Nowe
bramy garażowe mają konstrukcję segmentową, na zewnątrz
są pokryte blachą, a w środku wypełnione pianką poliuretanową. Można je oczywiście
również otwierać ręcznie – opowiada zastępca naczelnika OSP
w Mąkolicach Piotr Kałuża,
który jest także zawodowym
strażakiem.
Wymiana bram garażowych
została sfinansowana z gminnych środków na ochronę przeciwpożarową. Kosztowały one
19.080 zł brutto. 
ewr

Dobieszków | CKiW OHP

Młodzież wróciła z włoskiego Orvieto
Z dwutygodniowego pobytu
we Włoszech wróciła grupa wychowanków Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie. Młodzież przebywała
na międzynarodowej wymianie
w ramach projektu napisanego
przez Polaków, Włochów, Portugalczyków, Estończyków i Bułgarów i realizowanego z programu
„Młodzież w działaniu”. Miejscem spotkania było położone

w Umbrii miasto Orvieto, słynące z zabytków architektury i
rozciągających się ze wzgórza
pięknych widoków. W czasie pobytu młodzież uczestniczyła m.in.
w warsztatach aktywnego obywatelstwa, zajęciach artystycznych
oraz językowych. Podopieczni
dobieszkowskiego centrum zwiedzili część Orivieto wydrążone
w skale, odwiedzili lokalne kąpieliska, a wieczorami organizowali

wspólnie z innymi uczestnikami
wymiany narodowe, wieczory
kulinarne i kulturowe.
Młodzież zwiedziła również
Rzym i Watykan. W podróży
powrotnej na rzymskim lotnisku
młodzież spotkała kardynała Stanisława Dziwisza, z którym zamieniła kilka słów opowiadając
m.in. o swojej wyprawie oraz
o działalności Ochotniczych
Hufców Pracy. 
ljs

Zelgoszcz | Inwestycje gminne

Budowa drogi
dojazdowej do pól
Rozpoczęła się przebudowa
drogi dojazdowej do gruntów
gminnych między Zelgoszczą
a Kiełminą o długości ok. 1,6
km. Z początkiem tygodnia na
plac robót weszła wybrana przez
gminę w przetargu firma Erbedim. Zlecenie opiewa na 580

tys. zł. Droga zostanie poszerzona do 5,5 m oraz utwardzona.
Zgodnie z umową ma być ona
gotowa w półtora miesiąca.
Realny termin jej wykonania, jeśli drogowcom nie przeszkodzi pogoda, może być nawet
nieco krótszy.
ljs

Z Solidarnością
do Kazimierza

Wycieczkę do miasta artystów – Kazimierza nad Wisłą
oraz urokliwego Nałęczowa organizuje 25 sierpnia głowieński
podregion Związku Emerytów
i Rencistów NSZZ Solidarność.
Chętni do udziału w wycieczce mogą uzyskać szczegółowe informacje i dokonać
zapisów, dzwoniąc do organizatorów pod jeden z numerów tel.:
42 719-15-19, 508-435-956 lub
505-076-501. 
oprac.ewr  

Zawody
w strzelaniu
z wiatrówki
Jutro, 23 sierpnia, Dom Kultury w Niesułkowie zaprasza
dzieci i młodzież na zawody
w strzelaniu z wiatrówki, które
odbędą się w ramach Akcji Wakacje. Zawody zaplanowano na
godz. 12. Będzie to już przedostatnia wakacyjna impreza
tego lata. Do końca wakacji codziennie od godz. 10. do 18. będzie można tu jeszcze skorzystać
z gier i zabaw świetlicowych
oraz
kafejki
internetowej.
Na zakończenie, 31 sierpnia,
planowane jest ognisko.
ljs

Głowno | Ul. Piłsudskiego

Dawny ogródek jordanowski przypomina busz
Teren był obkaszany, a dzieci
mogły znaleźć tutaj zjeżdżalnie,
drabinki itp. sprzęt. Odkąd przestał funkcjonować, miejsce to
zostało całkowicie zaniedbane.
Jeszcze w latach 90-tych
ubiegłego wieku uczniowie SP1
i dzieci mieszkające w okolicy
mogły korzystać z dostępnych
urządzeń: drabinek, huśtawek,
zjeżdżalni. Już wtedy ogródek
jordanowski miał czasy świetności dawno za sobą, ale chętnych
do zabawy wcale nie brakowało.
Mieszkający w sąsiedztwie Konrad pamięta, jak terenem tym zajmował się jeszcze
jego dziadek. Kosił trawę, dbał
o sprzęty, krótko mówiąc –
utrzymywał całość w porządku. Nasz rozmówca nie pamięta
REKLAMA

już, kiedy zaczął się proces niszczenia ogródka ani momentu,
w którym resztki sprzętu do
zabawy zostały z tego terenu
uprzątnięte.
Od tego momentu, czyli mniej więcej od 15-18 lat na
tym terenie przestało się dziać
cokolwiek. Podobnie zresztą,
jak nad pobliskim stawem, który jeszcze w latach 90-tych był
oblegany przez amatorów wędkarstwa. Dawny ogródek całkowicie zarósł. Trawa długa na
pół metra, pokrzywy wysokie
na półtora, gdzieniegdzie zdążyły już powyrastać małe drzewka.
– Szkoda, że nic się tutaj nie
dzieje – komentuje Konrad.
– Lepiej by było, jakby zrobiono
tutaj coś dla dzieci.

Na razie nic nie wskazuje na to,
aby teren ponownie znalazł zastosowanie podobne do ogródka jordanowskiego. Miasto przejęło ten
obszar od będącej w stanie likwidacji Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Zabrzeźnia.
W magistracie usłyszeliśmy,
że teren być może zostanie skoszony, jednak na ten moment –
nic poza tym. W planach miasta
na najbliższe lata jest rewitalizacja głowieńskich parków: na
początek parku Armii Krajowej
przy ul. Łowickiej, a w przyszłości większego, ciągnącego się
od ul. Wigury do ul. Dworskiej.
Możliwe, że plany rewitalizacji
drugiego z parków obejmą też
teren dawnego ogródka jordanowskiego. Czas pokaże. 
kl

Jakub Lenart

Jeszcze kilkanaście lat temu przy ul. Piłsudskiego w Głownie, niedaleko
Szkoły Podstawowej nr 1 znajdował się tzw. ogródek jordanowski.

Nasz rozmówca Konrad na tle zaniedbanego terenu byłego ogródka jordanowskiego.

www.lowiczanin.info
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Głowno|Reaktywacjazasłużonegoklubu

Iskra powstaje z niebytu

niektórzywyglądają
zsylwetkina
znajdującychsię
życiowejformie,innitę
formęzrozrzewnieniem
wspominająiliczą
najejodzyskanie.
Ważnyjestzapał,
ategonikomunie
możnaodmówić.

Dwanaście lat. Dokładnie na taki okres ze sportowej mapy Głowna i okolic zniknęła najstarsza piłkarska drużyna w mieście – Iskra Głowno. Teraz,
ponownie dzięki zaangażowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej, klub powstaje z niebytu i już od tego sezonu wystartuje w ligowych rozgrywkach.

jakub.lenart@lowiczanin.info

40 osób na treningu
Jeszcze lepszym wyznacznikiem tego, jak wiele osób ucieszyło się z reaktywacji klubu, jest
ilość chętnych do grania w jego
barwach. Zainteresowanie grą
w Iskrze zaledwie od początku
lipca, kiedy to zespół, którego
szkoleniowcem został Krzysztof
Dolaciński (w przeszłości trenował młodzieżowe grupy Iskry
w czasach jej działania w latach
90-tych) wyraziło już kilkadziesiąt osób. Zdarzały się już treningi, na których pojawiało się po
35-40 osób!
Grupa ta jest zróżnicowana.
Wśród trenujących pojawiają się
zarówno osoby, które występowały w młodzieżowych i juniorskich zespołach Iskry przed likwidacją, jak i takie, które, gdy
klub istniał, może chodziły do
przedszkola. Niektórzy wyglądają z sylwetki na znajdujących
się życiowej formie, inni tę formę
z rozrzewnieniem wspominają
i liczą na jej odzyskanie. To nie

ZainteresowanietrenowaniemwreaktywowanejIskrzejestduże.

JAKubLEnARt

O Iskrze, klubie bliskim też
mojemu sercu, pisałem na łamach Wieści kilkanaście tygodni temu, opisując dość szeroko
degradację boiska przy Szkole
Podstawowej nr 1, z którego tradycyjnie korzystała też piłkarska
drużyna. Już wtedy pojawiły się
pierwsze promienie nadziei na
to, że miejsce, gdzie jeszcze na
początku maja pływały kaczki,
znów zacznie przypominać arenę sportowych zmagań, a Iskra
ma szansę na ponowną reaktywację. W przeszłości założony
w 1945 roku klub miał nawet
kilkudziesięcioletnią przerwę
w funkcjonowaniu. Do życia powrócił dzięki zaangażowaniu
OSP w roku 1994, aby w 2001
ponownie zostać rozwiązanym.
Na przeszkodzie stanął wówczas
brak pieniędzy.
Choć stan boiska na Iskrze nie
jest jeszcze za dobry, do czego
jeszcze wrócimy, to trzeba przyznać, że prezes głowieńskiego
OSP Andrzej Ruciński nie rzucał słów na wiatr. Od kilku ty-

JAKubLEnARt

JAKUB
LENART

godni Iskra Głowno działa ponownie, ciesząc się bardzo dużą
popularnością. Świadczyć o tym
może choćby fakt, że profil klubu na portalu Facebook „polubiło” już ponad 200 osób.

AndrzejRuciński,prezesOSP,nierzucałsłównawiatrzapowiadając
odnowęIskry.

REKLAMA

jest jednak ważne. Ważny jest
zapał, a tego nikomu nie można
odmówić. Kondycyjne i taktyczne braki da się przecież nadrobić
w trakcie treningów i meczów.
Andrzej Ruciński w rozmowie
ze mną nie kryje, że gdy na zajęciach ujrzał tyle osób, był bardzo mile zaskoczony. W drużynie ciągle jest ﬂuktuacja. Na
razie na treningach skład bywa
nieregularny. Niektórzy mogą
przyjść we wtorek, ale np.
w czwartek pracują lub zatrzymują ich inne obowiązki (ze
względu na to większość domowych spotkań Iskry będzie rozgrywanych w niedziele, o godzinie 11.00 – przyp. red.). To
jednak nie szkodzi, bo w ich
miejsce przychodzą i najprawdopodobniej jeszcze przez najbliższy czas będą przychodzić
następni. Przy kilkudziesięciu
chętnych do grania grupa do
przeprowadzenia treningu zawsze się znajdzie. Z czasem na
pewno wyklaruje się skład graczy, na których trener Dolaciński
będzie mógł liczyć regularnie.
Na razie do rozgrywek przystąpi jedynie drużyna seniorów,
ale w planach jest także założenie
drużyny bądź drużyn, w których
grać będą młodsi zawodnicy.
Wolą mierzyć się w boju
Przy okazji reaktywacji klubu prezes Ruciński oraz inne

osoby związane z Iskrą np.
Piotr Wielogórski (działał
w niej także przed likwidacją)
dały kandydatom do gry alternatywę: albo drużyna powoli,
krok po kroku, przygotowuje
się go grania, albo od razu startuje w ligowych rozgrywkach
od tego sezonu. Piłkarze zdecydowali, że chcą już mierzyć
się z innymi rywalami. – Tak
zdecydowali, więc tak się stało – opowiada Andrzej Ruciński. – Postanowiliśmy zgłosić
się do rozgrywek B klasy.
Zgłoszenie drużyny do rozgrywek w Okręgowym Związku Piłki Nożnej to nie jest bułka z masłem, a już na pewno nie
jest to bułka tania. Za założenie
karty zawodniczej osobie, która
wcześniej takiej nie miała, płaci się jedynie 10 zł, ale już przeniesienie karty gracza, który od
dawna nie gra w klubie, w którym miał ją wyrabianą, a zdarzają się i takie (w nowej Iskrze jest
obecnie kilka osób, które kiedyś
trenowały np. w Stali Głowno),
to już koszt 200 zł.
Do tego trzeba wystarać się
o licencję i ponieść jeszcze sporo
innych wydatków.
Organizacyjnie powoli,
do przodu
Iskra ma już do tegorocznych
rozgrywek zgłoszonych ponad
20 piłkarzy. Liczba ta na pew-

no wzrośnie. Na razie koszty reaktywacji klubu pokrywane są
głównie dzięki zaangażowaniu
straży pożarnej, i to nie tylko
głowieńskiej. I tak np. komplet
strojów klub otrzymał od strażaków z Anglii.
W klubie przyznają, że nie
było jeszcze czasu mocniej zaangażować się w poszukiwanie sponsorów z zewnątrz, ale
takie rozmowy będą podejmowane. Przypomnijmy, że finansować drugiego zespołu piłkarskiego w Głownie nie zamierza
na razie miasto, które stawia na
piłkarzy piątoligowej Stali. Klub
z ul. Kopernika w ostatnim czasie, dzięki nowym władzom na
czele z Tomaszem Wieczorkowskim, Maciejem Płuciennikowskim czy też Robertem
Stokowskim zaczął wychodzić
z organizacyjnego marazmu
(o tym także napiszemy na naszych łamach w jednym z najbliższych numerów – przyp.
red.). Magistrat zamierza np. zainwestować w obiekt Stali.
Odradzająca się Iskra musi
więc szukać środków i pomocy
we własnym zakresie. Choć to
dopiero początek reaktywacji, to
już pojawiły się pierwsze firmy,
które pomagają klubowi. Firma
Danetpil z Lubiankowa pomogła
np. w doprowadzaniu do stanu
używalności boiska Iskry przy
ul. Żwirki.

Boisko jeszcze
nie takie
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1, na którym od zawsze
gra Iskra to, pomimo skoszenia i zgrabienia (oraz wypłoszenia kaczek), spory problem.
Nadal jest na nim bardzo nierówno. Wyrównywanie walcem
nieco pomogło, ale piłka nadal będzie zawodnikom odskakiwać. Gdzieniegdzie są dołki
i górki, a co najgorsze, trawa
bardziej przypomina taką rosnącą na łące, a nie na obiekcie piłkarskim.
Początkowe treningi odbywały się na bocznym boisku, z którego korzystają uczniowie szkoły i które jest w lepszym stanie.
Pucharowy mecz z Victorią
Łódź piłkarze rozegrali dzięki
uprzejmości działaczy Stali na
jej obiekcie przy ul. Kopernika.
Od września mecze ligowe mają być rozgrywane przy
ul. Żwirki. Stan boiska będzie
musiał wcześniej zbadać weryfikator z Łódzkiego OZPN. –
Nie powinno być z tym problemu – uważa Piotr Wielogórski.
– W niższych ligach bywają boiska o wiele gorsze niż to.
Nasz rozmówca liczy na to, że
po zakończeniu rozgrywek boisko będzie można poddać renowacji. Do tego czasu Iskra będzie
grała na tym, co ma.
Niezły początek
Iskra, której pierwszym kapitanem został Jakub Urbanik,
ma już za sobą pierwsze mecze.
W
sparingu
podopieczni
Krzysztofa Dolacińskiego pokonali na wyjeździe 3:1 Victorię Bielawy. W meczu Pucharu
Polski rozegranym na obiekcie
Stali z Victorią Łódź musieli już
jednak uznać wyższość bardziej
zgranego rywala. Spotkanie zakończyło się porażką Iskry 1:3.
Jak to się jednak mówi, pierwsze
koty za płoty. 
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GminaGłowno|DożynkiwLubiankowie

Zabawa musi być
lila.staszewska@lowiczanin.info

Były to pierwsze dożynki w tej
gminie od 2009 roku. Wówczas
z wielkim gminno-powiatowym
rozmachem odbyły się one w enklawie tradycyjnego rolnictwa,
czyli Mąkolicach. Tegorocznemu świętu plonów w Lubiankowie, będącym z kolei regionem
typowo sadowniczym, tak jak
wówczas temu na przeciwległym
krańcu gminy, również nie można odmówić niczego z atrybutów udanego chłopskiego święta.
Było nabożnie, było obrzędowo
i było wesoło.
Przygotowania do imprezy
w Lubiankowie trwały dwa i pół
miesiąca. Na to, aby w niedzielę
wszystko było dopięte na ostatni
guzik, złożył się wysiłek organizacyjny nie tylko gminy, ale strażaków, kół gospodyń wiejskich,
sołectw i wielu mieszkańców Lubiankowa oraz pobliskich wsi.
Rozległy plac za remizą OSP,
liczne dekoracje wykonane ze
zbóż, owoców i kwiatów oraz
słoneczna pogoda stworzyły urokliwą oprawę pierwszej części
niedzielnych dożynek. O powodzeniu części rozrywkowej trwającej od wczesnego popołudnia
do późnego wieczoru świadczyły niemal zakorkowane drogi
dojazdowe z obydwu stron wsi,
choć wiele osób zdecydowało
się dotrzeć tu również rowerem.
Łącznie z zaproszonymi gośćmi,
wśród których byli m.in. przedstawiciele ościennych samorządów, powiatu i województwa,
w niedzielnych dożynkach
uczestniczyło kilkaset osób.
Najpierw rolnicy
podziękowali Bogu
Uroczystości rozpoczęły się od
mszy świętej dziękczynnej celebrowanej pod przewodnictwem
proboszcza dmosińskiej parafii
ks. Tadeusza Jarosa z udziałem
kapłanów reprezentujących pozostałe parafie, do których należą
mieszkańcy gminy Głowno oraz
samych parafian, którzy włączyli się w liturgię słowa. Przedsta-

Grunt to optymizm
Zgodnie z obrzędową tradycją wieniec, a uprzednio chleb

Kiedyjechałemzpołudnia
Polskikilkadnitemu
widziałemwięcejodłogów,
zakrzaczeń,wyjaławiania
ziemi.Kiedywjeżdżam
domojejgminywidzę
3-metrowekukurydzena
naszychpolach,tomimo
najniższych„książkowych”
dochodówtwierdzę,żeto
sąwłaśnienajlepsirolnicy
ijestemztegodumny.

GminaGłowno|Konkursnasekretarza

Tylko jedna osoba chętna
na ważne stanowisko
Tylko jedna oferta wpłynęła do
Urzędu Gminy Głowno w konkursie na stanowisko sekretarza
gminy. Jeśli nie wydarzy się nic
nieoczekiwanego, to wszystko
wskazuje na to, że jedyna kandydatka, Jolanta Szkup, która przez
ostatnie 2 lata pełniła obowiązki
sekretarza, zostanie nim w pełnym znaczeniu.
Jolanta Szkup pełniła obowiązki sekretarza od 1 sierpnia
2011 roku, zastępując mającego problemy zdrowotne Romana Sularza. Wcześniej pracowała
w Urzędzie Gminy jako inspektor ds. rozwoju gospodarczego
i ochrony środowiska. Po wejściu
w życie w maju tego roku zmia-

ny Ustawy o pracownikach samorządowych ustawodawca nie
przewidywał powierzania obowiązków, a jedynie w formie konkursu. W związku z tym, 2 sierpnia wójt Marek Jóźwiak ogłosił
stosowny konkurs na stanowisko
sekretarza gminy. Jak się okazało wpłynęła tylko 1 aplikacja
– Jolanty Szkup.
Wójt Jóźwiak w najbliższym
czasie przyjrzy się dokładnie
złożonym dokumentom. Jeśli
nie stanie się nic nieoczekiwanego, to na dniach Jolanta Szkup
przestanie zaledwie pełnić obowiązki, a stanie się sekretarzem
gminy w pełnym tego słowa znaczeniu.
kl

i miód, przyjął na scenie gospodarz gminy, wójt Marek Jóźwiak.
– Bardzo serdecznie dziękuję starostom i wszystkim mieszkańcom gminy Głowno za to, że
upiekli ten wspaniały chleb, ale
żeby go upiec, trzeba było najpierw zebrać, a pogoda różnie:
i sprzyjała i nie sprzyjała – powiedział wójt Jóźwiak.
W swym wystąpieniu odniósł
się on do wątpliwości co do tego,
czy gminę rzeczywiście stać na
wydatki związane z organizacją
dożynek (szacuje się, że kosztowały one ok. 40 tys. zł, z czego 25 tys. zł to środki pozyskane
z zewnątrz, a reszta została wyciągnięta z kasy gminy – przyp.
red.), czy nie powinna ona aby
zainwestować tych pieniędzy na
przykład w odnowienie któregoś z fatalnych odcinków dróg,
a przykładów nie trzeba przecież
szukać daleko. Droga powiatowa
Rudniczek-Lubianków aż się prosi o porządny remont, dla którego również dołożyć mogłaby się
gmina. – Ja zawsze mówię krótko: nie wystarczy orać ani siać,
by szczęśliwym być – tłumaczył jednak wójt. Co więcej dodał on, że wielu mieszkańców
dopytywało go, dlaczego Dmosin czy Stryków mogą mieć swoje dożynki, a gmina Głowno nie.
– I stąd właśnie dzisiejsza uroczystość, a w kolejnych latach,
mam nadzieję, że następne – spuentował Marek Jóźwiak.
Gospodarza gminy Głowno
nie napawa pesymizmem nawet
najnowszy ranking Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota
Samorządowa”, z którego wynika, że gmina Głowno w ciągu 3
lat na tle gmin wiejskich w całej
Polsce, charakteryzuje się najniższymi dochodami na 1 mieszkańca. Wynoszą one zaledwie 1.815
zł na rok. Wójt mówił o tym głośno z dożynkowej sceny, ale po
swojemu. Rankingowy wskaźnik nazwał „książkowym”, bo on
sam – jak podkreślił – widzi na
terenie gminy Głowno co innego. – Kiedy jechałem z południa
Polski kilka dni temu i obserwowałem województwo śląskie, to
widziałem więcej odłogów, zakrzaczeń, wyjaławiania ziemi.
Wjeżdżając do Łódzkiego paREKLAMA

WójtMarekJóźwiakodbierachlebimiódzrąkMałgorzatyŚcibororazJarosławaDębskiego.

trzę na powiat piotrkowski, tomaszowski, te urodzaje są już
troszkę lepsze, ale kiedy wjeżdżam do mojej gminy i to nie
jest samochwała, widzę 3-metrowe kukurydze, to mimo najniższych „książkowych” dochodów
twierdzę, że to są właśnie najlepsi rolnicy i jestem z tego dumny,
za to Wam dziękuję – komentował wójt. Na osłodę specjalne podziękowania i kosze łakoci powędrowały do rąk przedstawicielek
Kół Gospodyń Wiejskich oraz
twórców ludowych z terenu gminy Głowno.
Ludowo, kabaretowo
i discopolowo
O ludową oprawę muzyczną
uroczystości zadbał Zespół Pieśni i Tańca Mąkolice, w którego

wykonaniu można było obejrzeć
i posłuchać kilkudziesięciominutowego przeglądu najpopularniejszych pieśni, tańców oraz
przyśpiewek dożynkowych. Artyści wyśpiewali wójtowi trzecią
kadencję, pod jednym tylko warunkiem – jeśli zorganizuje on
dla nich wyjazd i nie musi być to
nawet wojaż zagraniczny, wystarczyłby krajowy... Później na scenie, jak z rękawa dowcipami sypał kabaret „Czesuaf”. Gwiazdą
wieczoru był zespół discopolowy
Summernight, po którego koncercie rozpoczęła się zabawa taneczna.
Do tego czasu imprezie towarzyszyło wiele innych atrakcji. Były stoiska Kół Gospodyń
Wiejskich, sołectw, Grupy Producentów Owoców Elita oraz

Wiatrowego Sadu, Łódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
oraz twórców ludowych z gminy Głowno. Było gdzie wydać
pieniądze. Na brak klientów nie
narzekały stoiska z grillowanym
i fastfoodowym jedzeniem zakrapianym
piwem.
Dzieci
dobrze bawiły się na dmuchanym
zamku i w kulach na wodzie.
Po dożynkach zostały wspomnienia, odmalowana elewacja
lubiankowskiej remizy, dywanik
z kostki brukowej, no i zapowiedź
kolejnych w naszej okolicy, które
już niebawem, bo 1 września, odbędą się w Dmosinie. Następne
w kolejności będą Warszewice,
w gminie Stryków. Tutaj święto
plonów 8 września. 
Galeria zdjęć z niedzielnych
dożyneknawww.lowiczanin.info

Głowno|Remontywmiejskichszkołach

Dwójka przygotowuje się
do roku szkolnego
Do zbliżającego się roku szkolnego przygotowują się wszystkie głowieńskie szkoły. Pracy nie
brakuje też konserwatorom i obsłudze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Adama Mickiewicza.
W szkole pomalowano już 6
sal lekcyjnych m.in. te przeznaczone dla tegorocznych pierwszoklasistów. Odświeżono też
wszystkie halle i kuchnię, wymieniono brakujące gdzieniegdzie płytki i przeprowadzono

konserwację dachu. Wykonano
też kilka drobnych prac na hali
sportowej. Obecnie w szkole
trwają porządki: zamiatanie, pranie, mycie podłóg itp.
Jeszcze przed końcem wakacji konserwacji zostanie też poddane zarządzane przez szkołę boisko Orlik. Tutaj przeprowadzone
zostanie czesanie trawy. Uzupełniona zostanie też warstwa gumowego granulatu utrzymującego nawierzchnię.
kl

JAKubLEnARt

LILIANNA JÓŹWIAK
-STASZEWSKA

wiciele poszczególnych regionów gminy na czele ze starostami
dożynkowymi, czyli Małgorzatą
Ścibor z Lubiankowa i Jarosławem Dębskim z Władysławowa
Popowskiego, złożyli przed ołtarzem dary symbolizujące tegoroczne zbiory: bochen chleba,
dzban miodu oraz kosz owoców
ozdobiony biało-czerwoną wstęgą. Nie mogło zabraknąć pięknego wieńca dożynkowego, który
w tym roku wykonało Koło Gospodyń Wiejskich w Ziewnicach,
a który swoim kształtem ryby –
jako symbolu Chrystusa – połączył modlitewną i obrzędową
część uroczystości.
– Wszystkie materiały na wieniec zgromadziłyśmy tuż przez
żniwami. Trzeba było je odpowiednio wysuszyć, a później
przygotować konstrukcję. Od początku myślałyśmy o tym, aby
był to symbol wiary chrześcijańskiej. Łuski ryby to zwinięte wpół
kłosy, pozostałe elementy zostały
częściowo przyklejone, a częściowo wplecione. Spędziłyśmy przy
tej pracy sześć popołudni – powiedziała nam Aneta Jankowska,
przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich w Ziewanicach. Prym
w przygotowaniu wieńca wiodła
twórczyni ludowa i członkini koła
Jolanta Kołodziejska, a pomagały jej tym właśnie Aneta Jankowska, Maria Łukasik, Agnieszka
Sauda i Jadwiga Białek.

LILIAnnAJóźWIAK-StASZEWSKA

Zboże już w większości zebrane, owoce w trakcie zbiorów. 18 sierpnia, jako
pierwsza w naszym rejonie, rolnicze plony podsumowała gmina Głowno.

KonserwatorSP2Przemysław
Kwiatkowskidoprowadzado
porządkupodłogęwjednejzsal.
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Zdjęcie z wnętrza pałacu Rzewuskich wykonane kilka lat temu, kiedy jeszcze można było do niego
wchodzić. Zrujnowana oranżeria, a w niej równie zrujnowany fortepian.  

Lilianna Jóźwiak-Staszewska
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Krystyna Skalska i Krystyna Pruban, mieszkanki Bratoszewic, pokazują, co zostało z dawnej świetności
grobowca rodziny Rzewuskich, który kiedyś był ozdobą cmentarza w Bratoszewicach.

Bratoszewice | Pałac i park przed punktem zwrotnym w historii

dokończenie ze str. 1

O tym, że z myślą o jego przejęciu nosiła się Fundacja Widzew Łódź „Akademia Futbolu”, do tej pory mówiono jedynie
nieoficjalnie, a obydwie strony
wypowiadały się w tej sprawie
bardzo oględnie. Dziś zarówno pełnomocnik prawny rodziny Rzewuskich, łódzki mecenas
Jerzy Zielak, jak i prezes fundacji Grzegorz Bakalarczyk, oficjalnie potwierdzają te zamiary.
W perspektywie jest rewitalizacja pałacu i parku oraz stworzenie tu ośrodka hotelowo-konferencyjnego z tzw. funkcją
środowiskową. Fundacja, która od 3 lat prowadzi w leżącym
na terenie kompleksu Zespole
Szkół nr 1 klasy piłkarskie, po
rewitalizacji pałacu chce przenieść do niego swoją siedzibę.
Jest tylko jedno „ale” – fundacja
zacznie inwestować w obiekt, jeśli pozyska na to dotacje, o które właśnie się stara. Warunkiem
bezwzględnym jest też podpisanie aktu notarialnego, ale to
wcześniej zabezpieczone zostało umowami przedwstępnymi,
więc jest raczej pewne.
REKLAMA

Pozostawią
po sobie pamiątkę
W ubiegłotygodniowej rozmowie z Wieściami mecenas Jerzy
Zielak potwierdził, że nowym
właścicielem kompleksu pałacowo-parkowego będzie łódzka
fundacja. – Ostatnia transza za
pałac i park nie została jeszcze
co prawda zapłacona, ale jestem
w tej sprawie optymistą. Teraz
najważniejsze jest, aby doprowadzić do szybkiej rewitalizacji pałacu i parku z udziałem inwestora
strategicznego. Kto nim będzie,
zostało już postanowione – mówi
mecenas. Z jego ust usłyszeliśmy
również, że chociaż obiekt zmieni właściciela, to kwestie związane z rewitalizacją mają być konsultowane z potomkami rodziny
Rzewuskich.
Oni sami natomiast noszą się
z zamiarem odnowienia rodzinnego grobowca znajdującego się
na miejscowym cmentarzu, który kiedyś, kiedy jeszcze stała na
nim kaplica, był tutejszą perełką architektoniczną, ale kiedy
zaczął się sypać i zagrażać bezpieczeństwu ludzi, a parafia nie
zdołała zebrać na jego ratowa-

nie odpowiednich funduszy, został przykryty płytą. Nowy grobowiec miałby przybrać znacznie
prostszą formę niż pierwowzór.
– Środowisko ziemiańskie, którego członkiem jest Teresa Baranowska, choć minęło już wiele czasu, nadal czuje się wygnane
ze swoich dóbr, dlatego koncepcja jest bardzo skromna – mówi
mecenas Zielak. Autorką projektu odnowienia grobowca jest –
mieszkająca podobnie jak mat-

Bardzo dobrze, może
być hotel. Przecież 
to tylko niszczeje.
Policja niedawno
zatrzymała złodziei
blachy, a jednej
z ostatnich nocy
znowu ktoś próbował
zdemontować
fragment dachu.

ka w Stanach Zjednoczonych
– wnuczka ostatniego przedwojennego właściciela posiadłości,
Maria Rzewuski, z zawodu architekt. Koncepcja krąży wokół ołtarzyka pod gołym niebem oraz
skromnej kamiennej konstrukcji.
Norweskie środki
na hrabiowski pałac?
O planach przejęcia od Rzewuskich pałacu i parku dziś
otwarcie mówi już również prezes widzewskiej fundacji Grzegorz Bakalarczyk. Co prawda
w rozmowie z nami podkreślił
on, że do czasu, kiedy rozliczenia finansowe spadkobierców rodziny Rzewuskich ze starostwem
nie zostaną zakończone, fundacja
nie może nabyć praw do pałacu
i parku, ale przyznaje również, że
strony poczyniły wcześniej między sobą na tyle daleko idące
uzgodnienia, że sprawa jest prawie przesądzona. Do 30 września
fundacja ma zamiar złożyć wniosek, który pozwoli jej ubiegać się
o dotacje na rewitalizację bratoszewickich obiektów.
O tym, o jakiego rzędu pieniądze sięga i z jakich funduszy,

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Posiadłość Rzewuskich
w ręce Fundacji Widzew
Pałac Rzewuskich, widok od strony szkoły.

prezes nie chce jednak na razie
mówić. Zdradza jedynie, że są to
środki pozaunijne. – Jeśli pieniądze te uda się pozyskać, to okres
rewitalizacji może potrwać 3 lata.
Bryła budynku pałacu oraz jego
wnętrze będą dokładnym odwzorowaniem stanu z lat jego świetności. Park byłby odnawiany
etapami – mówi prezes Bakalarczyk.
Tymczasem w Bratoszewicach mówi się o tym, że pieniądze na odnowienie posiadłości
Rzewuskich miałyby pochodzić
z funduszy norweskich przeznaczonych na konserwację i rewitalizację dziedzictwa kulturowego,
z których to już wyremontowano
sporo zabytków w naszym kraju.
Na pytanie o to, jak kompleks pałacowo-parkowy wykorzystywany będzie w przyszłości, szef widzewskiej fundacji odpowiada:
– Będzie to charakter hotelarsko-

-konferencyjno-środowiskowy.
Zamierzamy też przenieść tu siedzibę fundacji.
Co oznaczałby w tym przypadku charakter środowiskowy?
Czy przy typowo komercyjnej
działalności powstanie jeszcze
coś, co sprawi, że wyremontowana posiadłość Rzewuskich nie
stanie się zamkniętą dla lokalnej
społeczności enklawą? To pytanie prezes Bakalarczyk też na
razie pozostawia bez konkretnej
odpowiedzi.
Mieszkańcy mówią:
to dobrze
Mieszkańcy
Bratoszewic,
z którymi rozmawialiśmy na temat planów fundacji co do rewitalizacji i zagospodarowania posiadłości Rzewuskich, mówią,
że byłoby bardzo dobrze, gdyby
w końcu obiekty przestały straszyć. 
str. 34
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Punkt zapalny
Głowno, Stryków | Stacje z opóźnieniem

Przesunięty termin
zakończenia remontów

eksploatowane, były porządnie
zawilgocone. Od kilku miesięcy pracują w nich osuszacze. Nie
można malować ścian, bo nadal
w niektórych miejscach są mokre
– mówi dyrektor Jerzy Szklarek
z Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK. Niewiele pomogło
nawet wietrzenie budynków podczas ostatnich upałów.
Problemy ze schnięciem ścian
dyrektor Jerzy Szklarek tłumaczy też obecnie znikoma ilość
robotników na terenie stacji
w Strykowie. W ubiegłym tygodniu zastaliśmy tam tylko jednego
glazurnika, nie licząc pieczołowicie wystylizowanej kukły podpierającej kontener na śmieci,
którą przedstawiamy na zdjęciu
poniżej.
ljs

Jakub Lenart

PKP Polskie Linie Kolejowe
Centrum Realizacji Inwestycji
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
zdecydowały się na wydłużenie
terminu oddania do użytku
budynków stacji kolejowych
w Głownie i Strykowie.
Zamiast w sierpniu, ma to nastąpić na koniec października.
Przyczyną takiej decyzji jest problem z zawilgoceniem. O tym,
że wykonawca remontów, czyli
firma Appia, przeprowadza osuszanie ścian, pisaliśmy w jednym
z lipcowych wydań WG.
– okazało się, że obydwa
obiekty zarówno w Głownie,
jak i w Strykowie budowane
na początku ubiegłego wieku,
w ostatnich latach w ogóle nie-

Czesław Węgierski przed wjazdem do swojej posesji.

Pan Czesław nie może
wyjechać z posesji

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Głowno | Ulica Spacerowa

Widok na strykowski budynek stacji od strony peronu.

Pan Czesław Węgierski nie
ma nogi. Po domu i podwórku porusza się o kulach. W razie potrzeby załatwienia czegokolwiek na mieście dysponuje
przystosowanym do przewozu
niepełnosprawnych nieco już
wiekowym simsonem.
Ulica Spacerowa, przy której
pan Czesław mieszka od 50 lat,
delikatnie mówiąc, nie sprzyja
osobom niemogącym korzystać
z siły nóg. Nawierzchnia ulicy
jest piaszczysta. Po deszczach
i przy roztopach zamienia się
w bagno. W okresach suchych,
takich jak obecnie, gdzieniegdzie pojawiają się hałdy piachu.
Takie warunki dla pana Czesława są naprawdę dużym problemem. Jego pojazd, który nie
posiada zbyt mocnego silnika,
nie jest w stanie pokonać błota bądź piasku. Grzęznie, i choć

Pojazd, który nie
posiada zbyt 
mocnego silnika, 
nie jest w stanie
pokonać błota 
bądź piasku.

silnik daje z siebie wszystko, nie
daje rady sforsować przeszkody. – Gdyby wjazd był lepszym
stanie mógłbym pojechać do kościoła albo na cmentarz – opowiada mieszkaniec ul. Spacerowej. – Do kościoła podrzuci
mnie sąsiad, ale ile można korzystać z cudzej uprzejmości.
Kiedy rozmawialiśmy z panem Czesławem 12 sierpnia, demonstrował nam wjazd na swoją posesję. Kule, którymi się
podpierał, zapadały się w piach
przed bramą na kilka centymetrów.
Zimą pracownicy Miejskiego
Zakładu Komunalnego pomogli nieco Czesławowi Węgierskiemu i przed bramą ułożyli 3
rzędy betonowych płyt chodnikowych. To miłe, ale żeby nasz
rozmówca mógł wyjechać do
w miarę utwardzonej części drogi musiałoby ich być jeszcze
3-4 rzędy. W innym przypadku
1,5 metra za bramą motor i tak
grzęznie w piachu. Pan Czesław
z synem, który obecnie pracuje na Śląsku oraz wnukiem czasami próbują utwardzać wyjazd własnymi siłami, ale nie na
wiele się to zdaje. Tutaj potrzeba albo płyt, albo przynajmniej
ubicia ziemi jakimś cięższym
sprzętem. Może dałoby się wysypać tutaj nieco kamienia.
Czesław Węgierski, który już
w pierwszej chwili robi wraże-

nie człowieka wielce sympatycznego i skromnego, nie ma
wielkich wymagań. Utwardzić
wystarczyłoby tylko wyjazd
choćby na szerokości jego połowy i simson pana Czesława
mógłby wyjechać do w miarę
utwardzonej drogi. Choć nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, to wydaje się, że jest to
kwestia znalezienia 15-20 staREKLAMA

rych chodnikowych płyt i godzina-do dwóch pracy dwóch silnych mężczyzn.
O sytuacji pana Czesława
opowiedzieliśmy burmistrzowi
Grzegorzowi Janeczkowi. Zapewnił nas, że wyda stosowne
dyspozycje i problem nieutwardzonego wyjazdu zostanie rozwiązany tak szybko, jak będzie
to możliwe. 
kl

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Kilka miesięcy temu pisaliśmy na naszych łamach o problemie niepełnosprawnego mieszkańca
ul. Spacerowej w Głownie, Czesława Węgierskiego. Poruszający się na wózku pan Czesław po deszczach
i roztopach miał bardzo utrudnione warunki wyjazdu z własnej posesji. Niestety, latem wcale nie jest lepiej.

Robotnik-cudak pilnował w ubiegłym tygodniu stacji PKP 
w Strykowie, na której praktycznie nic się nie działo.

www.lowiczanin.info
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Łowicz–Częstochowa|XVIIIŁPPMprzeszłajużdohistorii

Zdobyli siły na cały rok

tOMASZbARtOS

Umocnieni w wierze i obdarowani łaską, po 9-dniowej wędrówce pątnicy XVIII Łowickiej Pieszej
Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę wrócili już do domów. – Po drodze było trudno, jednak na
mecie ból zniknął, wróciliśmy do domu z naładowanymi akumulatorami – mówi jedna z pątniczek.
ANETA
MARAT
aneta.marat@lowiczanin.info

REKLAMA

imieninyśw.Rochasącorokuokazjądodobrejzabawynaparkiecie
przymuzycegranejnażywozesceny.WtymrokuprzygrywałRezonans.

Nieborów|bawilisięprzykościele

Huczne imieniny św. Rocha
Po raz 13. z okazji imienin
św. Rocha w parafii pw.
Matki Bożej Bolesnej
w Nieborowie odbył się
festyn rodzinny. W piątkowy
wieczór 16 sierpnia na terenie
kościelnym obok plebani
bawiło się kilkaset osób.

WWW.LPPM.PL

W ciągu 9 dni pątnicy pokonali ponad 200 km. Szli drogami polnymi i asfaltowymi,
a przez całą drogę przyświecały im słowa z Ewangelii wg św.
Łukasza „Panie, przymnóż nam
wiary!”.
XVIII ŁPPM dotarła do Częstochowy 14 sierpnia przed południem. Pielgrzymów wprowadził na Jasną Górę bp Józef
Zawitkowski, który wspólnie
z ks. Rafałem Babickim, przewodnikiem ŁPPM, dokonali aktu zawierzenia diecezji łowickiej Matce Bożej. O godz.
13 pielgrzymi wzięli udział we
mszy świętej.
Większość pielgrzymów już
w środę wróciła do domów.
Przyjechali autokarami lub też
ze znajomymi i rodziną, którzy czekali na nich u stóp Jasnej Góry. Część osób została
w Częstochowie do 15 sierpnia
i wzięła udział w uroczystościach z okazji święta Wniebowzięcia NMP.
Jak mówi nam jedna z pątniczek z grupy zielonej, Katarzyna, pielgrzymom przez cały czas
towarzyszyła przyjemna pogoda. Tylko jednego dnia, przed
południem, padał deszcz. Poza
tym było słonecznie, a nawet
upalnie. Wiał jednak też przyjemny wiatr, który ułatwiał pielgrzymowanie.
Przy takiej pogodzie na brak
pracy nie narzekały służby medyczne. Oprócz tradycyjnych
już bąbli, z którymi przychodzili do nich pątnicy, pojawiały się
też inne dolegliwości. W czasie upałów, które towarzyszyły
zwłaszcza przez pierwsze dni,
pątnicy zmagali się z odparzeniami stóp i tzw. „asfaltówką”
– wysypką, uczuleniem na kurz
i składniki asfaltu. Na szczęście
mało było zasłabnięć z powodu
wysokiej temperatury, choć trzeciego dnia pielgrzymowania jedna z pątniczek została zabrana
do szpitala.

Pątniczkizgrupyzielonejpodczaswieczornegoapelu.

Życzliwość
na trasie
Pielgrzymi spotkali się na
szlaku z ogromną gościnnością
i życzliwością ze strony gospodarzy, którzy ich przyjmowali.
Jak sami mówią, obiady przygotowywane w wielu miejscowościach przez gospodynie
były prawdziwą ucztą dla podniebienia. Na pątników czekały
nie tylko różne zupy, ale także
mięsa, kanapki, ciasta, cukierki – i co najważniejsze przy
upałach – napoje. W Olszowej
wchodzących na postój pielgrzymów miejscowe gospodynie przywitały chlebem i solą.
Do tańca
i do różańca
W pielgrzymce po raz trzeci
szedł rektor łowickiego seminarium ks. Sławomir Wasilewski.
Jak mówi, na pielgrzymim szlaku spotkał ludzi bardzo dojrzałych. Około 80% stanowiła młodzież, nie było jednak żadnych

problemów dyscyplinarnych.
– W tegorocznej pielgrzymce
nie było osób przypadkowych,
to byli ludzie prawdziwej wiary – mówi. Kiedy był czas na
modlitwę, wszyscy szczerze się
modlili, kiedy można było bawić się, uczestnicy robili to.
Ks. Wasilewski pielgrzymował w grupie zielonej, w której szły osoby z naszego terenu.
– To grupa do tańca i do różańca – mówi o niej. Grupa liczyła 141 pielgrzymów. Większość
stanowili uczniowie z gimnazjum, szkół średnich oraz studenci. Najmłodszy pielgrzym
tej grupy miał 9 lat.
Rektor przekonuje, że warto
było wybrać się na pielgrzymi
szlak, ponieważ był to najlepszy czas, by podziękować Panu
Bogu. Ponadto, jak mówi nam
jedna z pątniczek, Paulina Wysocka, pielgrzymka to szansa
na naładowanie akumulatorów.
Siła, z którą się wraca od Matki
Boskiej, wystarcza na cały rok.

Internetowa nowinka
W tym roku po raz pierwszy osoby, które same nie miały możliwości wybrania się na
pielgrzymkę, mogły pielgrzymować duchowo. Na stronie internetowej ŁPPM zamieszczane
były bowiem konferencje i rozważania różańcowe ze szlaku.
Osoby, które chciały brać udział
w duchowych rekolekcjach, musiały też wypełnić choć niektóre
z zalecanych punktów programu duchowego: sakrament pokuty, codzienna msza święta, różaniec, koronka do Miłosierdzia
Bożego, dobrowolnie podjęte
umartwianie oraz wspomniana
już lektura rozważań i konferencji. Póki co nie wiadomo jeszcze
dokładnie, ile osób zdecydowało się na taki sposób pielgrzymowania, ponieważ nie zostały
jeszcze podliczone wszystkie listy. Przewodnik ŁPPM ks. Rafał
Babicki przekonuje, że było ich
jednak dużo, a sposób ten sprawdził się. 

W tym roku organizatorami
festynu była parafia oraz Urząd
Gminy Nieborów. Przygotowano sporo atrakcji, m.in. występ
dzieci i młodzieży śpiewającej
w Studiu Piosenki działającym
przy GOK w Nieborowie i przedstawienie aktorów z Teatru Wielkie Koło z Będzina. Dla dzieci
przez cały czas działało wesołe
miasteczko.
Debiut zespołu pań
z KGW
Ważnym momentem był debiutancki występ zespołu wokalnego, który niedawno utworzyły
panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Nieborowa. Zaśpiewały one wiązankę pieśni biesiadnych i otrzymały gromkie brawa
od publiczności. Irena August,
sołtyska Nieborowa i przewodnicząca KGW, powiedziała nam, że
zespół został zawiązany w marcu. – Stało się to za namową dyrektor GOK Izabeli Gać. Wcześniej bardzo często śpiewałyśmy
w gronie pań w czasie różnych
spotkań, ale o zespole nie myślałyśmy – wspomina pani Irena. Panie zaczęły spotykać się w ośrodku i wspólnie śpiewać, obecnie
jest ich dziewięć: Irena August,
Krystyna Zwolińska, Teresa
Małecka, Irena Wilk, Wiesława
Odolczyk, Krystyna Panek, Irena Dziedzic, Teresa Chmielewska i Jolanta Odolczyk. W takim też składzie zaśpiewały na
festynie. Przed nim nie ćwiczyły,
w czasie żniw nie było na to czasu. Ale gromkie brawa i wymuszony przez nie bis świadczy
o tym, że nie było im to potrzebne. Publiczność usłyszała piosen-

ki: Głęboka studzienka, Ukraina,
Jarzębino czerwona i Cyganka.
Występ był pierwszym przed
dużą publicznością, wcześniej
panie występowały dla mniejszego grona słuchaczy. Miały już okazję zaprezentować się
na Dniu Strażaka i jubileuszu
100-lecia OSP w Nieborowie.
Od godz. 19 na scenie królował zespół Rezonans z Nieborowa, który zagrał to tańca, ok.
godz. 21 nastąpiła przerwa na losowanie głównych nagród w loterii fantowej. Wśród sprzętu AGD
i RTV, karnetów do restauracji,
najpoważniejszą nagrodę stanowiły rower i kuchnia.
W tym roku uczestnicy festynu mogli kupić wyroby kulinarne przygotowane przez parafian
z Karolewa i Julianowa. Sołtys
tej pierwszej miejscowości, Tersa Blus, powiedziała nam, że
w sumie przygotowano 20 ciast.
Serniki, pierniki, jabłeczniki
i inne ciasta piekły mieszkanki
obu miejscowości. Panowie zaś
w czasie festynu zajmowali się
przygotowaniem potraw z grilla:
kiełbas, kaszanki i karczku. Pieniądze, które udało się w ten sposób zarobić, trafią do parafii i jak
powiedział nam jej proboszcz, ks.
Hubert Wiśniewski, będą przeznaczone na sfinansowanie prac
nad dokumentacją projektową
remontu i konserwacji wnętrza
świątyni. Parafia zamierza się bowiem ubiegać na ten cel o pieniądze z Funduszu Norweskiego.
– Sam festyn uważam za udany.
Było bezpiecznie i rodzinnie, jak
widziałem, goście wspaniale się
bawili do północy – powiedział
nam ks. Wiśniewski.
Przed festynem odbyły się
dwie msze święte, o godz.
9 i główna odpustowa o godz.
11.30, której towarzyszyła procesja. Oprócz tego odbyła się jeszcze msza święta w przerwie zabawy, o godz. 17.
O innym dużym festynie parafialnym, w Bąkowie, piszemy
na stronach 20 - 21.
tb

Domaniewice|Parafiaśw.bartłomieja

Odpust będzie w sobotę
W najbliższą sobotę parafia
pw. św. Bartłomieja Apostoła będzie obchodzić święto swojego
patrona. Msze święte będą tego
dnia odprawiane według harmonogramu obowiązującego zwykle w niedziele, tj. o godzinach 8,
10, 12 w kościele i o 18 w sanktuarium. Po mszy zaczynającej się
o godzinie 12 przejdzie procesja
eucharystyczna, w której udział
wezmą m.in. wspólnota bielanek,
asysta i panie noszące światło.

Święty Bartłomiej był jednym
z dwunastu apostołów. Poniósł on
śmierć męczeńską podczas chrystianizacji Armenii ok. 70 roku
n.e., co w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego jest
wspominane 24 sierpnia.
Jednocześnie już teraz trwają przygotowania do drugiej uroczystości odpustowej w tej parafii, która tradycyjnie odbędzie się
8 września w święto Urodzin
Najświętszej Maryi Panny. tm
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Rolnictwo|Wiadomojuż,najakąpomocmogąliczyćrolnicy

KRZySZtOFMIKLAS

Z pewnym opóźnieniem, wynikającym także z ponadtygodniowego wyjazdu na Światowe
Igrzyska Polonijne, dotarła do
mnie informacja, że na pierwszą
część (tę z premierem Tuskiem
w roli głównej) uroczystego otwierania amerykańskiej firmy w łowickiej strefie ekonomicznej nie
został zaproszony burmistrz Łowicza. Ci, którzy listę układali,
uznali widać, że chłop nie mieści
się w klimacie tworzonym przez
obecnie rządzących III Rzeczypospolitą. Czyli przez koalicję
Platforma Obywatelska – Polskie Stronnictwo Ludowe, przy
czym w łowickim powiecie zdecydowany nacisk trzeba położyć na
tę drugą partię. Na miejscu burmistrza specjalnie bym się jednak
tym quasi spostponowaniem nie
przejmował i wygląda na to, że
w tej akurat mierze jesteśmy podobnych poglądów, bo facet na
specjalnie zmartwionego mi nie
wygląda. Bardzo źle, wręcz fatalnie, świadczy to natomiast o klakierach i wazeliniarzach z grupy
trzymającej obecnie władzę, zarówno centralnie, jak i lokalnie,
w województwie czy powiecie.
Przypominam sobie dokładnie wielką radość na burmistrzowskim obliczu, jakieś dwa
lata temu, kiedy przekonał przedstawicieli amerykańskiej firmy,
by swą inwestycję zlokalizowali
właśnie w Łowiczu. Z pewnością
zwyciężyły argumenty racjonalne
(centralne położenie, bliskość A-2
itp.), bowiem poważni inwestorzy
REKLAMA

raczej nie kierują się sentymentami ani miłością do łowickiego
folkloru. Niemniej głównym partnerem do „lokalizacyjnych” rozmów były, zdaje się, właśnie władze miasta, bo teren do miasta
należał. A jak przyszło do przysłowiowego spijania śmietany, to
faceta z towarzystwa wykluczono,
choć przyznać trzeba, że na drugą
część owej inauguracji, i na jedną
z pięciu par nożyc przecinających
wstęgę, się załapał. Dobre i to.
Można więc powiedzieć, że Murzyn zrobił swoje, ale na szczęście
nie musi odchodzić. Bo jako taką
demokrację jeszcze mamy, choć
jest ona coraz bardziej zagrożona. Inna sprawa, że pozyskiwanie
gazu z łupków (a „łowicka” firma
ma świadczyć usługi serwisowe
poszukiwaczom i wydobywcom
gazu) budzi sporo kontrowersji,
ale to temat raczej dla prawdziwych fachowców, więc w tej kwestii się nie wypowiadam.
W samym Łowiczu widać spore ożywienie w modernizowaniu
drogowej infrastruktury, o co od
dawna aż się prosiło. Przebudowa dwóch skrzyżowań i ich otoczenia wprowadziła chwilowo
sporo zamieszania i utrudnień,
ale to zawsze wliczone jest w tzw.
społeczne koszty. Przydałoby się
też zmodernizować skrzyżowanie Kaliskiej i Końskiego Targu,
może postawić światła albo zbudować rondo, bo słyszę, że szczególnie rano jest tam mały uliczny horror. Często wynikający
z tego, że wielu kierowców, a jesz-

Kredyty preferencyjne
to tylko jedno z rozwiązań
cze bardziej „kierowczyń”, jeździ
mało zdecydowanie i z przesadną
asekuracją, ale to jest charakterystyczne dla chyba wszystkich prowincjonalnych miasteczek.
I wreszcie kwestia budząca
u niektórych niechęć, a nawet
oburzenie, czyli wprowadzenie, już za niewiele ponad miesiąc, płatnego parkowania na obu
Rynkach, Starym i Nowym oraz
na Zduńskiej, o co dopominałem
się od dawna. Uważam bowiem,
że tylko wprowadzenie opłat
w jakimś stopniu może uporządkować parkowanie w centrum
Łowicza. Tym bardziej, że na
zapleczu Urzędu Miasta wielki parking na ogół wieje pustką.
Korzystny najbardziej dla przyjeżdżających do miasta od strony
Kocierzewa, Chąśna czy Kiernozi. Jeśli komuś zaś będzie szkoda
dwóch złotych (to znacznie mniej
niż pół litra benzyny; więcej wypala się robiąc trzy rundy po Nowym Rynku w poszukiwaniu
miejsca), to może przespacerować
się z tego darmowego parkingu na
Stary Rynek, a i na Zduńską. Tak,
jak w dni wzmożonego handlu na
łowickim targowisku całe procesje
wędrują na parking pod Kauflandem, bo ten przy stadionie „Pelikana” kosztuje trzy złote. Zaś trochę a propos – to kojarzą mi się
właściciele drogich, wypasionych
samochodów, którzy przerabiają
je na gaz, bo tak wychodzi taniej.
Co na Ziemi Łowickiej nie jest
ponoć czymś wyjątkowym i sporadycznym. 

Po wielu tygodniach oczekiwań i niepewności, na jaką pomoc będą mogli liczyć
rolnicy, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych
produkcji rolnej spowodowane przez powodzie, huragan, grad lub deszcz nawalny,
otrzymali oni informację, że 6 sierpnia rząd przyjął program pomocy.
Do tej pory w gminach zostały powołane jedynie komisje,
które oceniły straty w gospodarstwach i spisały protokoły, jednak
nikt nie potrafił powiedzieć rolnikom, na jaką konkretnie pomoc
będą mogli oni liczyć. Od dłuższego czasu mówiło się głównie
o kredytach preferencyjnych. Teraz okazało się, że to nie jedyna
przewidywana pomoc.
Zgodnie z programem producenci rolni, którzy ponieśli szkody powyżej 30% średniej rocznej
produkcji z 3 lat poprzedzających
rok, w którym wystąpiły szkody albo 3 lat w okresie pięcioletnim, będą mogli ubiegać się m.in.
o wspomniane już kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub
działach specjalnych produkcji
rolnej oraz ze środków Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa o poręczenia lub gwarancje spłaty tych kredytów. Ponadto możliwe będzie odraczanie terminu płatności składek na
ubezpieczenie społeczne i rozłożenie ich na dogodne raty przez
KRUS. Możliwe będzie także
umarzanie w całości lub części
bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika, w którego
gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej
powstały szkody spowodowane

MARCInA.KuCHARSKI

Murzyn nie musi
odchodzić

Latowpełni,więctrudnosobieprzypomnieć,żenawiosnępola
podŁowiczemwyglądałytak.Stratypozalaniachbyłyspore.

przez powódź, huragan, grad lub
deszcz nawalny.
W programie zapisane jest też
odroczenie i rozłożenie na raty
płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa przez Agencję
Nieruchomości Rolnej. W ramach pomocy przewidziana jest
też pomoc finansowa w wysokości 100 zł na 1 ha upraw rolnych
lub 10 zł na 1 m2 upraw znajdujących się w tunelach foliowych
lub szklarniach kwalifikujących
się do likwidacji. Kwota pomocy będzie jednak pomniejszona
o połowę, jeżeli producent rol-

ny w dniu wystąpienia powodzi,
huraganu, gradu lub deszczu nawalnego nie miał ubezpieczonych co najmniej 50% upraw
rolnych lub zwierząt gospodarskich od co najmniej jednego
z ryzyk. Wydatki na wypłatę
dla rolników środków z programu zaplanowano w wysokości
89,35 mln. zł.
Póki co nie został jeszcze
określony termin składania wniosków. Wiadomo, że rolnicy będą
musieli go dostarczyć do biura
powiatowego ARiMR najprawdopodobniej razem ze sporządzonym przez komisję protokołem.
am
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Ludzie
Nieborów | Sławomir Mrożek był częstym gościem w pałacu – i w gminnej bibliotece

Czuł się tu dobrze

Nikt z nas nie wybiegał
do niego z kwiatami,
nie był traktowany
specjalnie, choć
wiedzieliśmy przecież,
jakiego mamy gościa.

REKLAMA

i jesienią. W 1998 roku udzielił obszernego wywiadu Dorocie Bartochowskiej i Grzegorzowi Raczkowi z Gazety Łowickiej.
Powiedział wówczas, że pobyt
w Nieborowie jest dla niego ważny, bo zanim opuścił na
30 lat Polskę, właśnie tam znalazł klimat do pisania i wypoczynku oraz przychylnych mu ludzi. Przyznał, że w czasie pobytu
w Nieborowie jest zajęty pracą,
a w przerwach spaceruje po parku. Łowicz mu się podobał,
szczególnie Stary Rynek z wyniosłą katedrą. Szczerze jednak
przyznał, że nie zwiedził Muzeum w Nieborowie, nie był
w Arkadii, a tak naprawdę do Ło-

wicza wyjechał w celu „załatwiania spraw tytoniowych”. Zresztą redaktorzy Gazety Łowickiej
spotkali się z nim nie gdzie indziej, tylko w pałacowej palarni.
Rok później, w lipcu i sierpniu 1999, Sławomir Mrożek prezentował w Domku Ogrodnika
swoje rysunki. Pamiątką po wystawie jest okolicznościowy rysunek. Kolejna odbyła się w lipcu
2002 roku.
Po udarze mózgu w tymże
roku Mroczek nie przyjeżdżał
już do Nieborowa, był zbyt chory,
w 2008 roku zdecydował się opuścić ponownie kraj i zamieszkać
w Nicei, gdzie klimat bardziej
mu sprzyjał.
„Bywam w Nieborowie koło
Łowicza, gdzie w bibliotece
gminnej, nad podziw dobrze zaopatrzonej i prowadzonej, znajduję, co mi potrzeba. Więc będę
z niej korzystał” – powiedział
Mrożek w jednym z wywiadów
zamieszczonych w Gazecie Wyborczej – Po tych słowach czuliśmy się bardzo docenieni. Było
nam naprawdę miło – mówi nam
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie Andrzej
Czapnik.
Mrożek odwiedzał tę bibliotekę regularnie. – Przychodzi
Mrożek, czyli przychodzi czytelnik. Nikt z nas nie wybiegał do niego z kwiatami, nie
był traktowany specjalnie, choć
wiedzieliśmy przecież, jakiego mamy gościa. Zawsze był
uprzejmy, ale bardzo mało się
odzywał, jego obecność w bibliotece była dla nas niezauważalna – wspomina bibliotekarka
Renata Stanecka. W bibliotece
w Nieborowie Mrożek szukał
przede wszystkim książek polskich autorów, które ukazały się
w okresie jego emigracyjnej nieobecności w kraju. Dużo czasu

MUZEUM W NIEBOROWIE

spędzał między regałami, szukając interesujących go pozycji.
– I zazwyczaj je znajdował,
z czego był bardzo zadowolony.
– Rozmawialiśmy kilka razy.
Pytał np., czy samorząd wspiera
finansowo kulturę, nigdy nie rozmawialiśmy o polityce, to go zupełnie nie interesowało – mówi
Andrzej Czapnik. – W kontakcie
z nim nie okazywał swojej wyjątkowości. Pamiętam, gdy pojawił
się u nas po raz pierwszy, miałem
wrażenie, że ciągle przeprasza,
że się u nas pojawił, grzecznie
pytał, na co może sobie pozwolić. Nie wszyscy, którzy nas odwiedzają, tacy są.
Mrożek często też siadał za
jednym ze stołów w czytelni biblioteki i przeglądał prasę. Czytał dużo, a jego pobyt przeciągał
się w czasie. Sięgał po dzienniki
ogólnopolskie i prasę lokalną.

Sławomir Mrożek w czasie otwarcia wystawy prac Zbigniewa Jujki.

MUZEUM W NIEBOROWIE

Kurator muzeum w latach
1970-1994 Włodzimierz Piwkowski wspomina, że już zanim
pisarz
wyemigrował
w 1963 r., był częstym gościem
pałacu w Nieborowie. Tak jak
większość ówczesnych twórców kultury i pracowników nauki znalazł tu idealne miejsce
do pracy. Do Nieborowa powrócił w latach 90., szukając
miejsc swojej młodości. – Ostatni raz widziałem się z Mrożkiem
w Nieborowie w lipcu 2012 r.
Zachęcałem, aby koniecznie wybrał się do Arkadii na spektakl
skierniewickiej grupy teatralnej
Banana Pervers, grali wówczas
Pieczarę Salamanki wg Cervantesa. Mrożek z entuzjazmem
przyjął zaproszenie, ale niestety
nie dojechał – wspomina.
Goście Domu Pracy Twórczej,
którzy bywali w nim w okresie
pobytu pisarza, opowiadają zaś,
że Mrożek stronił od towarzystwa, był małomówny – wspominają go miło, ale bez konkretów.
Mrożek, w okresie po powrocie z emigracji, a przed udarem
mózgu, bywał w Nieborowie
nawet dwa razy w roku: wiosną

MUZEUM W NIEBOROWIE

Niewiele osób wie, że zmarły 15 sierpnia Sławomir Mrożek, wybitny dramaturg, prozaik oraz rysownik,
był mocno związany z Domem Pracy Twórczej w Muzeum w Nieborowie. Przyjeżdżał do niego
regularnie dwa razy w roku, od momentu powrotu z emigracji w 1996 roku do 2002 roku, gdy przeszedł
udar mózgu. Ostatni raz był w Nieborowie w roku 2012.

Sławomir Mrożek we wnętrzu jednego z platanów rosnących 
w nieborowskim parku, po którym lubił spacerować w przerwach w pracy.

Po raz ostatni był w Nieborowie w 2012 r. Adam Głuszek,
rzeźbiarz ludowy z Dąbrowic pod
Skierniewicami, wspomina, że
właśnie rok temu odebrał telefon
od jednego z asystentów Mrożka
z zapytaniem, czy pisarz może
do niego przyjechać. – Mrożek?

Ten Mrożek? Byłem mocno
zdziwiony, oczywiście zgodziłem się. Był u mnie kilka godzin.
Interesowała go sztuka ludowa, dużo pytał i chętnie słuchał,
oglądał moje zbiory. Był bardzo
uprzejmy, na pamiątkę zostawił mi dedykację – wspomina. tb
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Józef Tadeusz Brzozowski (1945-2012)

JózefTadeusz
Brzozowski
(1945-2012)



Wieleosóbzwracałosię
doniegodrugimimieniem
–tadeusz,chociaż
faktycznienazywałsię
Józeftadeuszbrzozowski.
urodziłsięwKocierzewie,
ale44lataprzeżył
wsąsiedniejwsiWicie,
wktórejzamieszkałpo
ślubiezAlicjąWoźniak.
byłdobrymmężem,ojcem
idziadkiemdziewięciorga
wnucząt.byłaktywnym
iszanowanymstrażakiem,
wieloletnimprezesem
OSPWicie.Pokonałago
chorobanowotworowa.
Miał67lat.

Urodził się 8 stycznia 1945
roku w Kocierzewie jako trzecie z ośmiorga dzieci w rodzinie Stefanii i Józefa Brzozowskich. W 1952 roku rozpoczął
naukę w Szkole Podstawowej
w Kocierzewie, po jej ukończeniu
w 1959 roku podjął naukę
w Zespole Szkół Rolniczych
na Blichu w Łowiczu, którą
skończył w 1962 roku.
Pracował w kółkach rolniczych oraz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska jako
kierowca. To poprzez tę pracę poznał swoją żonę – Alicję Woźniak z Wicia, ponieważ ona pracowała w sklepie
spółdzielczym w rodzinnej wsi.
W 1968 roku Alicja i Józef stanęli na ślubnym kobiercu, ślubując sobie miłość, wierność
i uczciwość małżeńską. W przysiędze tej wytrwali 44 lata.
Po ślubie Brzozowscy zamieszkali w Wiciu, gdzie pani
Alicja otrzymała od swoich rodziców 2-hektarową działkę. Pobudowali tam z pomocą rodziców dom, w którym zamieszkali
już po roku. Na świat przyszło
dwoje dzieci.
Państwo Brzozowscy całe życie pracowali zawodowo: pani
Alicja w sklepie GS, mąż w tejże spółdzielni jako kierowca.
Potem przez 17 lat prowadzili
punkt skupu owoców dla łowickiej przetwórni. Z czasem otworzyli swój własny sklep w Wiciu.
W 1999 roku otworzyli skup
żywca: bydła i trzody oraz skup
złomu, który prowadzili do końca życia pana Józefa. Pomagała
mu w tym żona, która zajmowała się dokumentacją. Początkowo interes szedł im dobrze,
potem nieuczciwi kontrahenci wpędzili ich w poważne pro-

blemy finansowe. Każde z nich
kosztowało to dużo zdrowia.
W 1998 roku został wybrany
na radnego gminy Kocierzew
Południowy i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje – do
2006 roku. Przez pierwszy rok
pracy w samorządzie był przewodniczącym Rady Gminy.
Był też członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
Ziemi Łowickiej.
Józef Brzozowski przeszedł
dwa zawały – pierwszy w roku
1993, drugi w 2011 – wtedy już
był po operacji usunięcia nowotworu nerki. Długo walczył
z chorobą i nie poddawał się.
Za namową żony, poza leczeniem tradycyjnym, próbował
też wielu metod niekonwencjonalnych. Gdy jego stan był już
ciężki, chciał wrócić do domu.
Zmarł 23 października 2012
roku, miał 67 lat.
Strażak z krwi i kości
Józef Brzozowski był bardzo aktywnym działaczem OSP
w Wiciu. Zapisał się do straży
w chwili zamieszkania w tej
miejscowości. W kronice tej
jednostki poświęcono mu wiele
miejsca. Był przez innych ceniony za to, że zawsze był chętny
do pracy społecznej na rzecz wsi
i jednostki. W 1968 roku druhowie obdarzyli go zaufaniem,
wybierając na prezesa. Funkcję
tę pełnił do roku 1985. Na stanowisko to powrócił w 2000 roku
i piastował je do końca życia,
czyli przez 12 lat. – Miał szacunek i poparcie członków, dlatego wiele udało się zrobić za jego
kadencji – czytamy w kronice.
OSP Wicie weszła do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego, pozyskiwano samo-

chody, rozbudowano strażnicę
i utwardzono plac przy niej, organizowano bale sylwestrowe.
Żona, Alicja Brzozowska,
również należy do OSP Wicie, więc przychylnym okiem
patrzyła na zaangażowanego
w działalność społeczną męża.
Gdy jednostka obchodziła przed
5 laty jubileusz 80-lecia, to właśnie dh. Brzozowska, która jest
hafciarką, ufundowała i własnoręcznie wykonała sztandar jednostki, została też jego
matką chrzestną. Sztandar ten
jest wierną repliką sztandaru
z 1923 roku.
Była dumna ze swojego męża
również wtedy, gdy tępił picie alkoholu. Po pierwszym zawale nie pił żadnego alkoholu
i bardzo nie lubił, gdy ktoś nie
wiedział, kiedy i gdzie wypada
pić. Alkohol był dla niego dopuszczalny tylko przy poważniejszych okazjach, a nie na co
dzień. Bo gdy w domu pojawili się goście, to sięgał do barku.
Nie miał też nic przeciwko, aby
po skończonej robocie w straży
wznieść toast. Ale przed rozpoczęciem pracy czy w trakcie roboty picie alkoholu było dla niego nie do pomyślenia.
Nie dane było mu żyć
dłużej
Wdowa po panu Józefie, którego na co dzień większość ludzi nazywała Tadeusz, mówi
o nim same dobre rzeczy. – Był
dobrym człowiekiem: mężem,
ojcem, a za wnukami – a mamy
ich dziewiątkę – wręcz przepadał. Szkoda, że nie doczekał
wesela żadnego z nich. Trudno
mi pogodzić się z tym, że już go
nie ma. Gdyby mógł jeszcze pożyć chociaż dziesięć lat... mwk

JeCHALi
POPiJANeMU

Łowicz|PromocjaciekawegowydawnictwawŁOK
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sierpnia o godz. 12.58
wSkaratkachfunkcjonariuszeskontrolowali56-latkazgminyDomaniewice. Jechał on rowerem, a badanie alkomatem wykazało, że miał
0,94mg/dm3alkoholuwwydychanympowietrzu.
14

sierpnia o godz. 14.53
wDomaniewicachpolicjancizatrzymali45-letniegomieszkańcatejgminy, który jechał rowerem będąc po
spożyciu alkoholu. W wydychanym
powietrzumiał0,79mg/dm3.
15
 sierpnia o godz. 13.10 na
ul. Zagórskiej w Łowiczu został
zatrzymany 25-letni mieszkaniec
Łowicza. Jechał rowerem i miał
worganizmie1,23mg/dm3.
17

sierpnia o godz. 17.08
w bocheniu w gminie Łowicz policjancizatrzymali17-latkazpowiatu
łowickiego, który jechał rowerem
po spożyciu alkoholu. badanie alkomatemwykazało,żemiałworganizmie0,92mg/dm3alkoholu.
20

sierpnia o godz. 18.10
w bełchowie policjanci zatrzymali
53-latka z powiatu łowickiego. Jechałonrowerem,badaniealkomatemwykazało,żemiałworganizmie
1,28mg/dm3alkoholu.

Ma być ewenementem na skalę krajową oraz przyczynić
się do rozpowszechnienia kultury ludowej wśród młodych
ludzi, a także pasjonatów folkloru, którzy chcieliby nauczyć
się tworzenia rękodzieła ludowego.

Powstał Elementarz Twórcy Ludowego
Mowa o Elementarzu Twórcy Ludowego, który we wtorek
27 sierpnia ujrzy światło dzienne. Jego promocja odbędzie się
w Łowickim Ośrodku Kultury
o godz. 16.30.
Ratusz ogłaszał dwa konkursy
na wyłonienie osoby, która podjęłaby się opracowania elementarza. Na konkurs trzeba było dostarczyć gotowy projekt książki,
ale nikt się nie zgłosił. Wykonawcę wybrano dopiero w trzecim przetargu w trybie z wolnej
ręki. Został nim właściciel Galerii Browarna Andrzej Biernacki.
To on napisał tekst i opracował graficznie książkę, fotografie
zrobili Sylwester Cichal i Jacek
Rybus, wydrukował ją natomiast
Zakład Wielobranżowy Poligrafia z Łowicz. – Czujemy się zaszczyceni jako firma, że mogliśmy wydrukować tę książkę. To
prawdziwa perełka – mówi właściciel zakładu drukarskiego

OkładkaElementarza.

Wiesław Kacprzak. Podkreśla
on, że Elementarz jest zrobiony
na najwyższym poziomie. – Myślę, że współpraca pana Biernackiego z Urzędem Miejskim dała
naprawdę dobry efekt – dodaje
pracownica Poligrafii Teresa Banaszkiewicz.
Prawie 100-stronnicowa książka została wydana w sztywnej
okładce w nakładzie 700 egzemplarzy. Przeczytamy w niej m.in.

informacje o gwarze Księstwa
Łowickiego, o najważniejszych
cechach fonetycznych księżackiej
mowy odróżniających ją od innych dialektów. W Elementarzu
omówione zostały również poszczególne dziedziny sztuki ludowej: wycinankarstwo, kowalstwo, ludowa rzeźba drewniana,
garncarstwo i hafciarstwo. Każda
z tych dziedzin została opisana.
To, w jaki sposób można wykonać rzeźbę czy wycinankę, prezentują krok po kroku twórcy ludowi na fotografiach.
Zarówno Andrzej Biernacki,
jak też Wiesław Kacprzak uważają, że pozycja ta wzbogaci lokalny rynek wydawniczy. – Nie
wszyscy wiedzą, jak powstaje
na przykład wycinanka, a dzięki tej książce mogą się tego dowiedzieć – podkreśla Kacprzak.
– Nigdy książek nie jest za dużo
– dodaje z kolei Andrzej Biernacki.
– Każdy, kto przyjdzie na promocję, otrzyma egzemplarz Elementarza – zapowiada naczelnik
Wydziału Promocji łowickiego
ratusza Artur Michalak.
am

30lipca:JerzyAuterhoff,
l.74;KrzysztofJesionkowski,
l.68,Łowicz.
2sierpnia:Władysław
Marosek,l.74.
4sierpnia:
AdelaWasilewska,l.81,
głowno.
5sierpnia:bolesław
biernacki,l.90,Kompina.
8sierpnia:
tadeuszSosnowski,l.84,
głowno;JózefWieczorek,
l.86,Jadzień;Władysława
Kazimierczak,l.85
9sierpnia:Leon
nierznikowski,l.80,
Lubowidza;Dariuszborowski,
l.65.
10sierpnia:Henryk
Adamczewski,l.63,
Lubianków;Irenatataj,
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l.80;ZofiaDondzbach,l.90,
Wrzeczko
11sierpnia:JaninaCieślak,
l.79;SiostraAmataAnna
Hartman,l.93.
12sierpnia:MichałPietrzyk,
l.88;Zbigniewgładys,l.53,
głowno;Edwardgrzywacz,
l.64,Łowicz.
13sierpnia:JanMaryniak,
l.67;EdwardKamiński,l.76;
Katarzynaguzek,l.80.
15sierpnia:Zenon
Kostrzewa,l.72;natalia
Wróbel,l.85.
16sierpnia:Marianna
Kawalczyk,l.76.
17sierpnia:Wanda
Szubert,l.72.
19sierpnia:DanutaKunka,
l.69;JerzyStrzelecki,l.82,
Stryków.
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WólkaŁasiecka|OdnowionycmentarzzIwojnyświatowej

Ocalić od zapomnienia

nacmentarzu
umieszczonyzostanie
3-metrowyłaciński
krzyż.nakrzyżunie
będzieżadnychsłów.

W ubiegłym tygodniu pracownicy firmy Jakuba Bodycha z Bolimowa zakończyli roboty porządkowe i remontowe na
cmentarzu wojennym w Wólce Łasieckiej. Zainteresowani mogą go już ponownie odwiedzać i oglądać efekty ich pracy.
ANETA
MARAT

Tużprzedpomnikiemumieszczonazostałatablica,któraupamiętnia
pochowanychżołnierzy.

że jego stan prawny jest nieuregulowany.
Jego uporządkowania podjęła się jednak gmina Bolimów. – W ubiegłym roku
udało nam się uporządkować
cmentarz wojenny w Huminie,
więc w tym roku postanowiliśmy zabrać się za Wólkę Łasiecką – mówi kierownik refe-

ratu GRGiP z Urzędu Gminy
w Bolimowie Wioletta Grebelska. Podobnie jak na remont
cmentarza w Huminie, gmina pozyskała dofinansowanie
w kwocie 9 tys. zł z Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi. Ponadto pieniądze przyznała gminie też fundacja Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa,

PRZeGLąDPRASy
Zapłacimy za długi
tego rządu
(...)Czyministerfinansów
takbardzosiępomylił,czy
teżzrozmysłemzaplanowałnierealnydeficyt,aby
PolskamiałalepszenotowanianamiędzynarodowychTynkachina
przykładzadobrącenę
sprzedałatamobligacje?
Ototrzebazapytaćsamego
ministra.najbardziejdla
niegoprzyjaznainterpretacja
topomyłka.Alerównie
prawdopodobnejestto,że
chciałwtamtymokresie
zjakichśwzględówpolitycznych,zewnętrznychlubwewnętrznych,pokazaćlepszą
sytuację,niżbyła
wrzeczywistości.Możebyć
teżtak,żewierzyłwto,co
mówiłaczęśćpublicystów
ekonomicznych,atakże
ośrodkirządowe,że
wdrugiejpołowierokunastąpitzw.odbicieigospodarka
będzierozwijałasięszybciej.
Jednaknapytaniewówczas
przeznaszadawane-cóżtakiegomiałobysięwydarzyć,
abyoczekiwaćistotnego
odbiciagospodarczego-nie
uzyskaliśmyodpowiedzi,
więcbyłotoraczejmyślenie
życzeniowe.
Możejeszczeto„odbicie”
nastąpi?
Wedługmnie,niemanato
szans.Przedewszystkim
dlatego,żeniewprowadzono
żadnychzmianstrukturalnychwkraju,aonesą
koniecznedotego,aby
odblokowaćgospodarkę
zograniczeńadministracyjnych,biurokratycznych

AnEtAMARAt

Cmentarz ten znajduje się niedaleko autostrady A2. Powstał
w 1915 roku, a pochowani są na
nim niemieccy żołnierze, którzy
zginęli w czasie I wojny światowej. Jak czytamy na jednej z zachowanych tablic, spoczywa tam
381 żołnierzy armii niemieckiej.
Na terenie cmentarza można
odnaleźć jedną kompletną stelę
nagrobną, wspartą o pień drzewa
oraz kilkadziesiąt betonowych
płyt z imionami, nazwiskami
i datami poległych. Cmentarz
otoczony jest wałem ziemnym,
na którym pozostały betonowe
słupki. Na cmentarzu są też elementy rozpadającego się pomnika, na którym można zobaczyć
jedynie nieczytelny symbol.
Cmentarz przez lata porastały drzewa i krzewy, które utrudniały do niego dostęp. Nie był
on często odwiedzany, w porównaniu do cmentarza wojennego
w Joachimowie-Mogiłach czy
chociażby w Huminie. Trudno jest wskazać też właściciela cmentarza, ponieważ w dokumentach pojawia się zapis,

AnEtAMARAt

aneta.marat@lowiczanin.info

JedynazachowanastelanagrobnanacmentarzuzIwojnyświatowej
wWólceŁasieckiej.

która sprawuje opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi Polaków oraz cmentarzami
wojennymi innych narodów na
terenie Polski. Urząd otrzymał
od niej 10 tys. zł. Z własnych
środków dołożył zaś 1.000 zł.
Prace na cmentarzu kosztowały 18.800 zł, 1.200 zł gmina zapłaci natomiast za drewniany

krzyż, który wykonuje jeden
ze stolarzy z Bolimowa.
Roboty porządkowe na cmentarzu ruszyły na początku lipca
i trwały miesiąc. W czasie ich
trwania wykarczowano samosiewki, drzewa i krzaki do 10 lat,
które zasłaniały cmentarz i to,
co się na nim znajduje. Ponadto na niektórych drzewach prze-

prowadzono cięcie korekcyjne.
Oczyszczono z porastającej je
roślinności widoczne płyty na
cmentarzu. Nie podjęto jednak
starań, by szukać tych, które zostały ukryte w ziemi.
Gmina nie zdecydowała się
także podjąć odbudowy pomnika. Główny powód to brak materiałów źródłowych, które pokazałyby, jak pomnik wcześniej
wyglądał i kamieniarza, który
zdecydowałby się podjąć jego
odbudowy. W czasie prac remontowych wybudowano też
nowe ogrodzenie. Do tej pory na
wale, który okala cmentarz widać było pozostałości po betonowych słupkach. Teraz je usunięto,
a cały plac ogrodzono ocynkowaną siatką na wysokość 1,2 m.
Wykonana została także drewniana brama wjazdowa. Powstała też
żwirowa aleja na cmentarzu.
W najbliższych dniach na
cmentarzu umieszczony zostanie 3-metrowy łaciński krzyż.
Pracownicy przygotowali już
miejsce na niego. Na krzyżu
nie będzie żadnych słów.
Ci, którzy chcą się przekonać,
jak wygląda cmentarz po remoncie, mogą to zrobić każdego
dnia. Furtka nie jest bowiem zamykana na klucz. 

Łowicz|Małaprzyjaciółkazwierząt
ipodatkowych.Jakpokazuje
praktyka,jesteśmyjednym
znajbardziejpracowitych
iprzedsiębiorczychnarodów,
jednakzewzględunazłe
prawogospodarcze
ipodatkoweniemożemysię
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sięistagnacjigospodarek
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natedwaczynnikinienależy
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wPolsce.
Jaczymmiałybyone
polegać?
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podatkipośrednie.Wreszcie
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gospodarczą,czyliprawozapisanewtzw.ustawieWilczka-Rakowskiego,którym
cieszyliśmysięapoczątkulat
90.XXw.,aktóredałonam
nieprawdopodobnyimpuls
gospodarczywnieporównywalnietrudniejszychwarunkachniżdzisiaj.
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ma?
todobrzeobrazująkwestie
legislacyjne.Wustawie
Wilczka-Rakowskiegobyło
zaledwie25przepisów
merytorycznyczylizasad,na
jakichmożnabyłoprowadzić
działalnośćgospodarczą,
i29przepisówprzejściowy
Adziśmamykilkasetustaw
dotyczącychdziałalnościgospodarczej.taustawawskazywałazaledwie11aktywnościgospodarczych,które
podlegałykoncesjonowaniu
iewidencjonowaniu,tak
oczywistychjakhandelbronią,leczenieczygórnictwo,
adziś-jakpoliczyłJarosław
gowin-jesttychdziedzin
350.Koniecznejestuproszczenieprawagospodarczego
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pozatym,żeangażujączasi
pieniądzektóreniemogąbyć
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Zekonomistą
ireneuszemJabłońskim,
byłymburmistrzemŁowicza
rozmawiałBogumiłŁoziński
GośćNiedzielny,18.08.13

Babciu, ratuj tego ptaszka!

4,5-letnia Martynka, która przyjechała na wakacje do Łowicza do swojej babci – Anny
Bieguszewskiej, szefowej łowickiego Klubu Seniora Radość, została przyjacielem zwierząt.
Na potwierdzenie otrzymała nawet medal Łowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt.
Wszystko
zaczęło
się 30 lipca wieczorem,
gdy dziewczynka bawiła się w ogródku dziadków
i cioci przy ul. Szafirowej.
Zauważyła tam zdezorientowanego ptaka, na którego
czaił się kot sąsiadów. Kot
zbliżył się do niego, ptak go
dziobnął, ale kota to nie zniechęciło do dalszego ataku.
Martynka krzyknęła: Babciu, ratuj tego ptaszka, bo ten
kot go zje! Pani Anna natychmiast pobiegła do domu
po ręcznik, którym przykryła
ptaka, aby go ochronić przed
dalszym atakiem, zanim odgonią kota. Potem przeniosła
ptaka do klatki, jaką miała
w domu, i poprosiła o pomoc znanych jej działaczy
Łowickiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Zwierząt, do którego sama zresztą należy. Jak
się okazało, pustułka – czyli najmniejszy wędrowny ga-

Pustułka–czylinajmniejszywędrowny
gatuneksokoła.

tunek sokoła, jaki występuje
w Polsce – przenocowała
u swoich wybawców, a następnego dnia Tomasz Świątkowski, wiceprezes ŁSPZ,
zawiózł ją do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
w Lesie Łagiewnickim. Po
powrocie do Łowicza przekazał Bieguszewskim informację, że ptakowi nic poważnego się nie stało i po
obserwacji będzie mógł być
wypuszczony na wolność.
Jako wyraz wdzięczności
za uratowanie sokoła Martynka otrzymała od stowarzyszenia medal oraz piórko
pustułki na pamiątkę. – Zachowała się odpowiedzialnie
i jestem z niej dumna – mówi
jej babcia. W czasie gdy pustułka przebywała w domu,
wnuczka zaglądała do niej
co jakiś czas, aby sprawdzić,
czy ptak ma wodę. Podsuwała
mu też jedzenie.
mwk

Łyszkowice|turniejpiłkinożnejopucharwójta

Zgłoszenia drużyn do 27 sierpnia
Termin zgłaszania drużyn
do tegorocznego turnieju piłki nożnej o puchar wójta gminy
Łyszkowice upływa w najbliższy wtorek, 27 sierpnia, o godz.
18. O tej godzinie na stadionie
w Łyszkowicach odbędzie się
losowanie zespołów i grup.

– Na tę chwilę jeszcze nie
wiemy nawet, jakim systemem
przeprowadzimy
rozgrywki.
Wszystko zależy od tego, jakie
będzie zainteresowanie ze strony drużyn – powiedział nam organizujący zawody Waldemar
Krajewski. Wiadomo natomiast,

że wszystkie mecze mają zostać
rozegrane w ciągu dwóch dni:
w piątek i sobotę, 30 i 31 sierpnia. Zgłoszenia drużyn z terenu
gminy Łyszkowice przyjmowane są pod nr telefonu 600-403852 lub drogą elektroniczną:
glks.laktoza@wp.eu
mak
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Łowicz | Dożynki w katedrze

Rolnicy dziękowali za plony
niosące je delegacje wiernych
do wnętrza katedry, w której rozpoczęła się msza święta dziękczynna, której przewodniczył.
Przejściu towarzyszyła łowicka muzyka ludowa w wykonaniu muzyków, w części pochodzących z Zielkowic: Weroniki
i Szymona Mońków na skrzypcach i akordeonie, Kamila Jarosińskiego na bębenku, Dominika Domińczaka na klarnecie i
Józefa Kossowskiego na skrzypcach.
W tym roku gospodarzami
dożynek w katedrze były Zielko-

wice II, a starostami mieszkańcy
miejscowości Danuta i Sławomir Mońkowie. Przed ołtarz zanieśli oni miód z własnej pasieki i chleb z domowego wypieku,
którym po zakończonej mszy,
zgodnie ze zwyczajem, częstowali się wierni.
W tym roku naliczyliśmy
10 wieńców dożynkowych reprezentujących miejscowości:
Zielkowice I, Strzelcew, Niedźwiada, Popów, Świeryż Pierwszy i Drugi, Klewków oraz dwa
wieńce z ulicy Chełmońskiego.
Zdecydowanie najokazalszy był

TOMASZ BARTOS

– Owoce waszej pracy nie są
tak nasycone potem, jak były
przed wiekami, ale tak jak przed
wiekami, gospodarze przybywali tu do tej świątyni, tak i wy
dzisiaj przybywacie i przynosicie owoce trudu waszego, owoce trudu waszych rąk. Chcemy
dzisiaj śpiewać Bogu dziękczynienie, że dał słońce, że dał także wodę – deszcz, może czasem
w nadmiarze, ale przecież zebraliście to, co was cieszy i z czego inni będą korzystać – mówił
biskup senior ks. Alojzy Orszulik do delegacji z podłowickich
wsi, które przybyły z wieńcami
dożynkowymi.
Biskup wspomniał, że przed
wiekami praca rolnika wyglądała zupełnie inaczej, że większość wykonywano ręcznie, za
pomocą sierpa, kosy, którą jak
przyznał sam pracował jako
szesnastolatek. – Kto dziś pamięta takie narzędzie jak socha
(narzędzie drewniane stosowane do orki)? Albo drewniane
brony? – pytał retorycznie. –
Konia może jeszcze ludzie znają, ale takie narzędzia przecież
kiedyś służyły ludziom do zbiorów – dodał.
Po poświęceniu wieńców biskup poprowadził procesyjnie

Starostowie dożynek w katedrze: Danuta i Sławomir Mońkowie.

wieniec wykonany przez gospodarzy dożynek – Zielkowice II.
Był on w kształcie przydrożnej
kapliczki.
Jak powiedział nam starosta
dożynek Sławomir Mońka, wieniec powstawał 10 dni, pracowało przy nim średnio ok. 15 osób.
kształt kapliczki jest nawiązaniem do Bożego Ciała, gdzie w
tym roku Zielkowice I wykonywały jeden z ołtarzy i właśnie
wówczas wykorzystano motyw
kapliczki. Mężczyźni przygotowali konstrukcję, a zdobieniem
jej zajęły się panie.
Aleksandra Rutkowska z
Niedźwiady powiedziała nam
z kolei, że do ozdoby wieńca
wieńcu z tej miejscowości, wykorzystano kłosy zbóż, kwiaty, części roślin, pochodzących
wyłącznie z tej miejscowości,
zarówno z ogródków jak i pól i
łąk. – Wieniec powstał w czasie trzech tygodni pracy, którą głównie panie wykonywały
wieczorami, gdy zakończyły
już pracę w gospodarstwach i
obejściu. Podstawowym elementem wieńca z Niedźwiady
była podobizna Matki Bożej,
której suknię wykonano z pokolorowanych na niebiesko kłosów
zbóż. 
tb

TOMASZ BARTOS

W niedzielę 18 sierpnia, w czasie południowej mszy świętej, mieszkańcy parafii katedralnej
spotkali się w swojej świątyni, aby dziękować za tegoroczne plony.

Wieniec dożynkowy z Niedźwiady był w tym roku misternie wykonanym
z kłosów zbóż obrazem Matki Bożej.

REKLAMA

Gmina Zduny | Zabawa w Złakowie Kościelnym trwała 2 godziny

Wakacyjne atrakcje dla najmłodszych
Na finiszu jest już wakacyjna akcja prowadzona przez Bibliotekę i Dom Kultury w Zdunach pod nazwą
„Dom Kultury na Kółkach”. 14 sierpnia odbyły się ostatnie zajęcia we wsiach z wodzirejem, 20 sierpnia
dzieci były na wycieczce w Parku Edukacyjno-Rozrywkowym Mikrokosmos w Ujeździe, a sobotę 24
sierpnia będą bawiły się na balu na zakończenie wakacje.
świetną zabawę i ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu. O
tym, że zajęcia podobały się najmłodszym, jak też ich rodzicom,
świadczyć może frekwencja. Na
każdych zajęciach bawiły się ponad 50-osobowe grupy dzieci.
Nie inaczej było 14 sierpnia w
Złakowie Kościelnym.
Do Domu Ludowego przybyło wówczas kilkadziesiąt dzieci

w różnym wieku. Razem z nimi
przyszli rodzice, którzy aktywnie
włączali się w zabawę. Uczestnicy zabawy przez 2 godziny szaleli na parkiecie wspólnie z wodzirejem. Były przeróżne tańce
animacyjne, podczas których
wodzirej przebierał się m. in. za
konduktora. Zaproponował on
dzieciom również wiele zabaw
z chustą klanzy i kolorowymi pi-

aneta marat

Akcja pn. „Dom Kultury na
Kółkach” prowadzona była w
tym roku już po raz piąty. Podczas niej pracownicy Domu Kultury wspólnie z wodzirejem Arkiem (Arkadiuszem Sałkiem),
odwiedzili 6 miejscowości: Jackowice, Bąków Górny, Maurzyce, Wiskienica Górna, Urzecze i Złaków Kościelny, oferując
przy tym dzieciom i młodzieży

Wodzirej Arek bawił uczestników zabawy m.in. w rytm piosenki Michela Telo Nossa, nossafot.

łeczkami. Nie zabrakło również
pokazu baniek mydlanych. – Zabawa jest super, a dzieci rewelacyjnie się bawią, co mnie bardzo
cieszy – mówił nam w czasie zabawy Arkadiusz Sałek.
Podczas zabawy był też czas
na słodki poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Okazję do spotkania z wodzirejem będą mieli najmłodsi
jeszcze w najbliższą sobotę. 24
sierpnia zorganizowany zostanie bowiem bal na zakończenie
wakacji z wodzirejem Arkiem.
Odbędzie się on w sali widowiskowej Domu Kultury. Zaproszone są na niego wszystkie dzieci,
wcześniej muszą się one jednak
zapisać. Zrobić to można do jutra
w DK. Koszt udziału w imprezie
to 5 zł.
Ostatnim punktem wakacyjnego programu będzie natomiast
wyjazd 27 sierpnia do Kina Fenix
w Łowiczu na film „Samoloty”.
Będzie on wyświetlany w technice 3D. Ponadto w programie jest
wizyta na placu zabaw i w pizzerii. Zapisy trwają do dziś, 22
sierpnia. Koszt wyjazdu to 15 zł.
Do udziału w wycieczce zaproszone są dzieci w wieku od 7 do
10 lat. 
am
Film z zabawy w Złakowie Kościelnym można obejrzeć na naszym portalu Łowiczanin.info     
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Bez piwa na parafialnym placu
– czyli reportaż z festynu

Reportaż

w Bąkowie. str. 20-21

Teraz Bednary | Marzył, by zostać rolnikiem – i dopiął swego. Ale gospodarstwo, które prowadzą wraz z żoną, jest niezwykłe

Owce i kozy w dolinie Bzury

– W 2000 miałem już doświadczenie w zajmowaniu się końmi,
zarówno pod kątem szkoleniowym, jak i sportowym. Jeździłem w stadninie w Walewicach
i Budach Grabskich. Ćwiczyłem
m.in. skoki przez przeszkody.
Otrzymałem wówczas propozycję od pana Michała Klimczaka
z Bednar, abym zaopiekował się
jego końmi. Zgodziłem się, po
czym zamieszkałem na miejscu. Dzięki temu kontakt z końmi miałem cały czas i mogłem
realizować swoje zainteresowania – opowiada nam Krzysztof
Sokalski. Jak przyznaje, od dzieciństwa fascynowały go zwierzęta, ich hodowla i opieka nad nimi.
Przez jego pokój w rodzinnym
domu w bloku na osiedlu Reymonta w Łowiczu przewinęły się
różne stworzenia.
Zawsze fascynowała go także dzika przyroda i życie na wsi,
takie sprzed lat, kiedy toczyło się ono bez udziału maszyn,
a człowiek, pracując na roli, nie
był pozbawiony bezpośredniego
kontaktu z przyrodą. W szkole
średniej wagary spędzał w skansenie w Maurzycach. Wchodził
wówczas do jednej z zagród, siadał na progu chaty i marzył, aby
być gospodarzem, dokładnie takim samym jak ludzie, którzy
przed wielu laty korzystali z tych
zabudowań.
Dziś Krzysztof Sokalski ma
37 lat. Odkąd porzucił Łowicz,
mieszka na stałe w Bednarach,
gdzie wspólnie z żoną Martą
prowadzi jedno z bardziej oryginalnych na terenie powiatu łowickiego gospodarstw rolnych.
W ubiegłym roku otrzymało
ono tytuł najlepszego gospodarstwa ekologicznego województwa łódzkiego w kategoria ekologia – środowisko w konkursie
organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Radomiu. Ciągle jest w trakcie swojej drogi, wspólnie z żoną
ma wiele planów i pomysłów.
Niektóre z nich rolnikom z dziada pradziada utrzymującym się
z ziemi wydawać by się mogły
totalnym szaleństwem.
Maratony na koniu
W Bednarach miał dostęp do
czystej krwi arabów, pięknych
i w doskonałej kondycji. Skoki
przez przeszkody nie fascyno-
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Kontynuujemy
nasz cykl
„Teraz Bednary”
– ukazujący
kilka ciekawych
indywidualnych
inicjatyw, jakie
narodziły się
w tej właśnie
miejscowości.

Ona jest weterynarzem, on leśnikiem, Marta i Krzysztof Sokalscy mieszkają w Bednarach i prowadzą gospodarstwo, które już jest inne niż wszystkie.

wały go, co innego jazda na długich przełajowych dystansach,
w których nie ma przeszkód,
a liczy się wytrzymałość i kondycja konia i jeźdźca. Musieli bowiem pokonać dystans, w zależności od rajdu, wynoszący nawet
160 km. – Dla konia jest to wysiłek porównywalny z maratonem dla człowieka. Jedyną przeszkodą na trasie były bardzo
restrykcyjne kontrole weterynaryjne, które na punktach sprawdzały kondycję koni i w niektórych przypadkach wykluczały
uczestników z zawodów – wspomina Krzysztof Sokalski.
Do zawodów jako jeden
z pierwszych w Polsce przygotowywał się bardzo profesjonalnie. W czasie treningów konie,
na których jeździł, miały na stałe podpięte urządzenie skanujące
pracę m.in. serca. Wyniki można
było później analizować na ekranie komputera.
Treningom poświęcał cały
swój czas, żył wówczas dla koni
i dla startu w rajdach. Przyniosło to wymierne efekty. Przez kilka lat startów w zawodach plasował się w krajowej czołówce.
Jednym z jego większych sukcesów było I miejsce na mistrzostwach Polski na koniu Grant
w wyścigu na dystansie 120 km
w 2003 r. Osiągnął wtedy tempo 15,99 km/h. Grant, pod innym
jeźdźcem, zdobył w wyścigach
długodystansowych dwukrotne
mistrzostwo Polski. Wszystkie
konie, na których Sokalski star-

tował i odnosił sukcesy były własnością Michała Klimczaka.
Zostaję na wsi
W 2007 roku skorzystał
z nadarzającej się szansy, aby
osiedlić się na stałe w Bednarach. Kupił zaniedbane gospodarstwo rolne z oborą, stodołą, małym drewnianym domem
i ziemią. Ostatecznie zrezygnował z koni. Chciał realizować
swoje marzenia, choć nie ukrywa, że sprowadzając się do Bednar, miał wątpliwości, bowiem
w swych marzeniach chciał
mieszkać w jakimś bardziej odludnym miejscu i mniej zagospodarowanym przez człowieka.
– Spacer po najbliższej okolicy,
który wspólnie odbyliśmy, pokazał jednak – wspomina – że pola
i sosnowe lasy w pobliżu Bzury,
z którymi graniczy jego gospodarstwo, są poprzecinane zarośniętymi bagienkami, turzycowiskami, a piaszczyste tereny
wyniesione wyżej porasta skąpa
trawa i choć nie ma wzgórz, to
teren jest bardzo urozmaicony,
miejscami bardzo dziki i przez to
urokliwy. Obawy, że przeszkadzać będą mu pociągi na trasie
kolejowej czy ruch samochodów
na drodze krajowej nr 92, nie
sprawdziły się. Przy ulicy Ruda
panuje cisza i spokój.
Owce – bo to
sympatyczne zwierzęta
– Nie chciałem iść w stronę
tradycyjnego gospodarstwa i np.

hodować krowy czy świnie, wybrałem owce, m.in. przez to, że
są to bardzo sympatyczne zwierzęta. Oprócz tego sąsiedztwo
Bzury, która co roku wylewa,
sprawia, że w dolinie, gdzie kupiłem lub dzierżawię ziemię, są
głównie łąki i pastwiska. Owce
wcale nie są na tym terenie żadnym odkryciem, przed laty były
one bardzo popularne – opowiada Sokalski.
Po jego pastwiskach biegają
teraz owce 2 ras rodzimych: 120
wrzosówek, określanych mianem prymitywnej polskiej rasy
owcy oraz 15 owiec rasy corriedale. Pierwsza ma beżowe futro
i ciemną głowę, druga jest cała
szara.
Nie są to zwierzęta zbyt wymagające w chowie, choć pracy przy nich jest bardzo dużo.
Trudno też mówić o dużej opłacalności hodowli. Rasy owiec
rodzimych są objęte Programem
Hodowlanym Ochrony Zasobów
Genetycznych, dzięki temu, jeśli
uczestniczy się w programie, za
każdą hodowaną matkę można
otrzymać roczną dopłatę w wysokości 320 zł. – Pieniądze te
ratują hodowle, które mogą się
dzięki nim utrzymać – dodaje
gospodarz.
Sokalski musiał się nauczyć
wielu nowych rzeczy, np. strzyc
owce, choć jak przyznał, tym
powinni zajmować się zawodowi postrzygacze. – Do ostatniego strzyżenia wynajęliśmy osobę, która wykonała pracę, która

mnie zajęłaby tydzień. Niestety na wełnie nie da się zarobić,
koszt strzyżenia i transportu do
skupu był w tym roku większy
niż zysk z jej sprzedaży – przyznaje. Pewnym ratunkiem jest
sprzedaż zwierząt na mięso lub
młodych z rozrodu.
Świnie,
które mają loczki
Hodowlę uzupełnia jeszcze
kilkanaście kóz i 10 świń. Ale
wcale nie takich zwykłych, ale
pastwiskowych mangalic, wywodzących się z Węgier. Ciekawostką tej rasy jest to, że jej
sierść jest długa, w zimie ma
nawet po kilkanaście centymetrów i zaczyna się kręcić. Świnie
mają wówczas loczki. Zwierzęta
te mogą poza zimą praktycznie
cały czas przebywać na wydzielonym pastwisku pod chmurką.
Cechą charakterystyczną tej rasy
jest doskonałe mięso, które chętnie zamawiają renomowane restauracje.
Border collie,
ratuj mnie
Mimo że owce są bardzo
sympatyczne, to jednak pierwszy okres hodowli był dla Sokalskiego trudny. Jego pastwiska są
rozrzucone na sporym terenie,
zwierzęta musiał przeprowadzać
polnymi drogami, uważając, aby
nie weszły w szkodę. Samo zagonienie stada na nocleg też
przysparzało kłopotów. Wybawieniem okazały się psy paster-

skie rasy border collie, które od
dziesięcioleci pracują na pastwiskach m.in. w Wielkiej Brytanii.
Pierwszy pies pochodził
właśnie z tego kraju, właściciel zdążył go już przyuczyć do
pracy, więc Sokalski jechał ze
zwierzęciem i karteczką z wypisanymi poleceniami, aby mógł
kontaktować się z psem.
Dziś nie wyobraża sobie pracy bez borderów. – Stojąc przy
zagrodzie, jestem w stanie gwizdem czy słownymi poleceniami pokierować psem tak, aby
przyprowadził stado, rozdzielił je lub przegnał w inne miejsce pastwiska. W czasie zmiany
miejsca wypasu pies kontroluje cały czas stado i nie pozwala
mu na rozpierzchniecie się, sprawia, że idzie tam, gdzie ja chcę
i w zwartej grupie – opowiada
zachwycony i dodaje: – Psy te
charakteryzuje wielka pasja do
pracy, do współpracy z człowiekiem, inteligencja i instynkt, który trudno wytłumaczyć.
Zdaniem Sokalskiego bordery są idealne do pracy pasterskiej. Dają przy tym dużo radości, a czasami nawet nieźle
bawią. – Kiedyś miałem grupę
dzieci, które przyjechały do nas
z Łodzi. Mała grupka oddzieliła się od całości, po chwili jeden
z naszych psów zaczął wokół
nich krążyć, próbując zagonić
je do większego „stada”. Robił to zupełnie automatycznie
– opowiada Sokalski. Podstawa
posiadania bordera jest jednak
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Konkursy? Najczęściej
wygrywamy
Umiejętność obchodzenia się
z border collie Sokalski opanował perfekcyjnie. Dał nam tego
pokaz w czasie wizyty w swoim
gospodarstwie. Ze swoimi psami
wspólnie z żoną jeżdżą na zawody użytecznego wykorzystania
psów w całej Polsce. Polegają
one m.in. na przeganianiu stada owiec przy użyciu psa przez
bramki. Nie ma na nich jeszcze
dużej konkurencji, ale gospodarz z Bednar ze swoimi psami
zdecydowanie wygrywa. Przyznaje przy tym, że na zawody
jeździ z inną grupą psów niż te,
z którymi pracuje przy owcach,
bo w praktyce pies musi robić
czasami rzeczy, które są niedopuszczalne w zawodach. Marzenie związane z border colREKLAMA

lie? – Wystartować w zawodach
w Wielkiej Brytanii, zmierzyć
się z ludźmi, którzy niejednokrotnie pracę z tymi psami mają
niemal we krwi. Po to też założyli stowarzyszenie, które ma
być kołem ISDS w Polsce.
Pokazać, jak dawniej
pracowano na wsi
Wspólnym
marzeniem
Krzysztofa i Marty Sokalskich
jest jednak stworzyć w Bednarach gospodarstwo oparte na
pracy koni. – Był już taki moment, że się zawziąłem, sprzedałem ciągnik i chciałem wszystko robić w konie. Ostatecznie
jednak się poddałem. Ale jestem przekonany, że to możliwe, to tylko kwestia organizacji pracy. Na zachodzie Europy
i w Stanach są takie gospodarstwa i mają nawet po 60 ha, ale
pracuje w nich kilka osób. Są
to gospodarstwa ekologiczne
i to naprawdę ekologiczne, właściwie to taki ekologiczny hard
core. Stosuje się w nich nowoczesne maszyny rolnicze dosto-

Wagary spędzał 
w skansenie wsi
łowickiej w Maurzycach.
Wchodził wówczas 
do jednej z zagród,
siadał na progu chaty
i marzył, aby być
gospodarzem.

sowane do pracy w konie. To jest
moja idee fixe. Towarzyszy temu
jednak inna myśl, aby stworzyć
pokazowe gospodarstwo dla grup
szkolnych, które przyjeżdżałyby
do Bednar, aby zobaczyć, jak wyglądała w praktyce praca koni roboczych przy orce, bronowaniu,
zasiewie i zbieraniu plonów. Przy
okazji tego pomysłu powstałby
miniskansen maszyn rolniczych.
Sokalski chciał uruchomić tę
działalność w tym roku, kupił nawet 2 konie fiordzkie – czyli starej, określanej jako prymitywna
rasy wywodzącej się z północy.
– Które z dzisiejszych dzieci
widziało taką pracę w konie? –
pyta retorycznie. I dodaje: Może
to być, moim zdaniem, bardzo
interesujące – mówi. Ofertę tę
uzupełnilibyśmy też innymi propozycjami, jak np. pokazami
psów pasterskich, spacerami po
łąkach i pastwiskach, opowieściami o ich znaczeniu i o roślinności, wreszcie możliwością
spędzenia czasu przy ognisku.
100 pomysłów
na minutę
Pomysłów, czym się zająć
w swoim gospodarstwie, małżeństwo Sokalskich ma bez liku.
Część z nich krąży wokół działalności edukacyjnej. Krzysztofowi Sokalskiemu marzy się np.
sokolnictwo i wykonywanie pokazów z ptakami drapieżnymi.
Inny pomysł to wypiek chleba
w tradycyjnym piecu – na pokaz.
Ciekawym pomysłem jest uruchomieniem małej serowni, ser
w niej powstawałby na bazie koziego mleka. Mogłyby to być np.
sery pleśniowe. Minus tego jest
taki, że „uwiązałoby to” wła-
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taka, że psy te muszą w człowieku widzieć pana, one po prostu
oczekują poleceń, gdy tego nie
ma, zaczynają się problemy –
dodaje.
Border collie jest w Polsce coraz bardziej popularny,
ale gospodarstwo Sokalskiego
jest prawdopodobnie jedynym
w Polsce, gdzie psy tej rasy stale pracują na pastwiskach. Inni
właściciele tych psów to pasjonaci, którzy kupują je z chęci
posiadania, trenowania dla własnej satysfakcji czy z chęci startu
w zawodach.
Psia hodowla Sokalskiego
jest jedyną nastawioną głównie na własne potrzeby i jedyną
hodującą wyłącznie psy z rodowodem ISDS – organizacji brytyjskiej skupiającej hodowców
użytkowych tej rasy.



Mangalica, świnia rodem z węgierskiej puszty, charakteryzuje się długą sierścią i bardzo smacznym mięsem.

ścicieli do gospodarstwa: kozy
muszą być wydojone dwa razy
dziennie. Kolejny pomysł to próba pójścia w stronę sadownictwa
ekologicznego i stworzenie pokazowego sadu starych odmian
drzew owocowych. W gospodarstwie ciągle coś się zmienia,
a właściciele ciągle uczestniczą
w różnych szkoleniach, kursach,
uzupełniają swoją wiedzę.
Ekologia – ciężki chleb
Przez kilka lat gospodarstwo
Krzysztofa i Marty Sokalskich
było w pełni ekologiczne, czyli posiadało wszystkie wymagane certyfikaty. W ubiegłym roku
zdobyło I miejsce w konkursie

na ekologiczne gospodarstwo
województwa łódzkiego. W tym
roku właściciel zrezygnował ze
starań o te certyfikaty. Dlaczego? Przyznaje, że procedury zajmują zbyt wiele czasu, nerwów
i wymagają wiele pracy, głównie papierkowej. W przypadku
hodowli zwierząt na postanowienie czeka się od zgłoszenia
2 lata, w tym czasie gospodarstwo przechodzi tak zwane przestawienie się na produkcję ekologiczną. Gdy to się uda,
w kolejnych latach musi każdego roku odnowić certyfikat,
a z tym wiążą się kontrole, kolejne przysyła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa. Oprócz tego zdarzają się
różne drobniejsze problemy.
O programach rolnośrodowiskowych też nie ma dobrego zdania. – To nie są programy stworzone dla rolników, ale
dla ludzi, którzy mają dużą powierzchnię i nie chcą na niej nic
robić, tylko czerpać zysk z wyższych dopłat. Sprawdza się to
w przypadku powierzchni wynoszącej ok. 100 ha, ale nie 2 –
3 ha. Mimo tych zastrzeżeń do
„urzędniczej ekologii” Krzysztof Sokalski twierdzi, że będzie
starał się, aby jego gospodarstwo
było nadal ekologiczne, o kolejne certyfikaty będzie występował. Wszak dokładnie to robi. tb
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Po zaśpiewaniu dowolnej piosenki, każde dziecko dostawało nagrodę.

adam waligórski

adam waligórski
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Gry pamięciowe gromadziły przy stoliku wielu chętnych.

Bąków Górny | Wysiłek wielu ludzi zaowocował kolejnym udanym festynem

Bez piwa na parafialnym placu
W ubiegły czwartek w Bąkowie Górnym, jak co roku, hucznie obchodzono święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W bąkowskiej parafii pod
wezwaniem św. Mikołaja Biskupa 15 sierpnia jest również datą tradycyjnego odpustu i z tej okazji, po raz jedenasty już, zorganizowano festyn rodzinny.

adam waligórski

adam waligórski

Sieczkowski (Rząśno) i w kategorii open – Anna Wojciechowska (Wiskienica Górna) i Krystian Kostecki (Brwinów).
W cieniu wiat przeciwsłonecznych toczył się również
turniej szachowy, rozgrywany
na zasadzie pojedynków „każdy
z każdym”. W kategorii open
na najwyższym stopniu podium znalazł się Zdzisław
Czyżak z UKS Zduny (więcej
o wynikach turnieju szachowego na str. 37). Przez całe popołudnie, przeważnie w pełnym
słońcu, na dwóch trawiastych
boiskach toczył się turniej piłki siatkowej. Po długich i zaciętych bojach zwyciężyła drużyna Farbis Łowicz, pokonując
w finale UKS Sobota II, a trzecie miejsce zajął UKS Sobota
I. Więcej o wynikach turnieju
na str. 34.

Strażacy z Warszawy zagrali z werwą. Aż miło było słuchać,
a także patrzeć.

adam waligórski

Choć w początkowych latach, jak powiedział nam Łukasz
Świątkowski – jeden z organizatorów – świętowanie przybierało charakter małego pikniku dla
parafian, tak w tym roku, kolejny
już raz okazja zgromadziła rzesze parafin i przyjezdnych, którzy przed południem szczelnie
wypełnili mury kościoła. Uroczystej mszy świętej przewodniczył
ksiądz infułat Rudolf Brom z Katowic, zaproszony przez proboszcza, ks. Jerzego Swędrowskiego.
Po wieńczącym część sakralną
błogosławieństwie wierni skierowali się na pobliski teren parafii,
gdzie czekała ich moc atrakcji.
W pierwszej kolejności z kilkudziesięciominutowym
repertuarem (m.in. „My, Pierwsza Brygada”, „Białe róże”, ale
też utwory rozrywkowe) wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Stołecznej Policji.
Koncertujący w pełnym umundurowaniu pod południowym
słońcem policjanci zebrali gromkie brawa od publiczności. Podobnie zresztą jak następny
w kolejności Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, którego
członkowie w ciężkich, ozdobnych strojach ludowych śpiewa-

Dzieci bawiły się świetnie, także na deskach pod sceną.

li i tańczyli do tradycyjnych lokalnych melodii, a huk uderzeń
ich obcasów o drewnianą scenę
słychać było wyraźnie wiele metrów dalej. Swój program zaprezentował również seniorski Zespół Śpiewaczy Finezja z Kutna.
W międzyczasie nieopodal
sceny trwała sprzedaż tzw. „cegiełek św. Mikołaja”, jak nazwano losy pozwalające na udział
w loterii fantowej. Pokaźnych
rozmiarów kolejka do stanowiska z cegiełkami nie zmniejszała
się przez wiele godzin, a samych
losów sprzedano ponad trzy tysiące. Na świętujących czekały
trzy rodzaje mięs z grilla, 400 litrów grochówki, której smak doceniono na tyle, że zabrakło jej
już około godziny 16, lody, napoje bezalkoholowe i ciasta. Szczególnie te ostatnie, przygotowane przez przedstawicielki każdej

Festyn odbywał się pod hasłem „Rodzina razem od pokoleń” 
– i rzeczywiście miał rodzinny charakter.

z 11 miejscowości wchodzących
w skład parafii, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem
– do stanowiska sprzedaży ciast
przez wiele godzin utrzymywała
się duża kolejka.
Za przygotowanie i serwowanie grochówki odpowiedzialni byli przedstawiciele Rząśna,
a grill wytrwale obsługiwali
mieszkańcy Bąkowa Dolnego.
Przybyłych gości, m.in. policjantów z orkiestry, opieką otoczyli
parafianie z Dębowej Góry. Jak
powiedziała nam jedna z głównych organizatorek wydarzenia,
Aleksandra Mostowska, mieszkańcy każdej wsi wchodzącej
w skład parafii mieli przydzielone zadania do wypełnienia.
Biegi, siatkówka i szachy
Niejako w tle głównych wydarzeń, skupionych na głów-

nej scenie, toczyły się ciekawe
współzawodnictwa sportowe.
Tradycyjnie już zorganizowano
biegi lekkoatletyczne, w których w tym roku udział wzięło aż 47 zawodników. Największe emocje, szczególnie wśród
rodziców, budziło współzawodnictwo najmłodszych. Nagrody, przyznawane osobno dziewczynom i chłopcom,
otrzymali: w kategorii „zero”
– Julia Tulacha (Łowicz)
i Michał Myszkowski (Dębowa Góra), klas 1-2 – Michalina Leszkiewicz (Głowno) i
Eryk Nasalski (Bogoria Pofolwarczna), klas 3-4 – Aleksandra Dałek (Bąków Dolny) i
Marcel Myszkowski (Dębowa
Góra), klas 5-6 – Daria Wójcik (Bogoria Dolna) i Damian
Pietrzak (Józefów), gimnazjów
– Dominika Lis (Stępów) i Piotr

Atrakcje dla dzieci
Wśród licznie przybyłych
na odpust parafian i gości z całego powiatu, a nawet i z odległych miast Polski, najbardziej
widoczne były dzieci. Specjalnie dla nich przygotowano wioskę dziecięcą, na terenie której
mogły brać udział w grach pamięciowych, zręcznościowych
i w konkursie plastycznym. Po
zaśpiewaniu przez mikrofon dowolnej piosenki na kolorowym
podeście każde dziecko mogło
wybrać swoją własną nagrodę.
Wioska cieszyła się dużym zainteresowaniem najmłodszych
i nie opustoszała ani przez moment.
Tuż obok, na ściętym polu,
dzieci miały możliwość dosiąść
kucyka. Większe już, dorosłe
konie, przyozdobione na starorycerską modłę, zostały udostępnione odpustowiczom przez
pasjonata tych zwierząt z Rząśna na tyłach kościoła. Nieopodal boisk do siatkówki zainstalowano miniaturę wesołego
miasteczka. Największym zainteresowaniem najmłodszych cieszył się olbrzymi dmuchany model bolidu BMW z zawodów F1,
służący za zjeżdżalnię.
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Na festyn zawitali m.in. starosta Krzysztof Figat i wicewojewoda 
Paweł Bejda.

Grochówka cieszyła się dużym powodzeniem, zresztą nie tylko wśród panów. Wydano jej sporo ponad 1000 porcji, skończyła się już około 16.

Wygrała rodzina
z... Poznania
Tradycją bąkowskiego festynu stał się już „Wielopokoleniowy Turniej Potyczki Rodzinne”.
W tym roku udział w nim wzięło 6 drużyn, liczących po czterech członków rodziny każda,
rywalizujących w pięciu konkurencjach. Spośród różnych konkurencji, jak np. strącanie puszek piłkami tenisowymi, bieg
po brakujące do ułożenia wylosowanego wyrazu literki, przejście wyznaczonego dystansu jak
najmniejszą liczbą kroków i bieg
z piłkami na talerzu na sznurkach, najciekawszą były rzuty
jajkiem do partnera na odległość
do momentu jego zbicia. Choć
jaja w tym roku okazały się niezwykle odporne na uderzenia,
ubrania kilku zawodników wymagać będą dokładnego prania.
W ostatecznym rozrachunku
I miejsce zajęła rodzina Darulów
z Poznania, która jako nagrodę
wybrała sobie odkurzacz. Kolejne miejsca zajęła rodzina Rydczak-Zakrzewskich z Łowicza
(urządzenie do pieczenia pizzy)
i rodzina Wichulskich, również
z Łowicza (żelazko).

dra Mostowska, planowanie festynu nie zakłóca zbytnio obowiązków dnia codziennego,
bowiem każdy kolejny odpust
przynosi masę doświadczeń
i sprawia, że do wielu potencjalnych problemów organizacyjnych nabiera się dystansu.
Wśród głównych pomysłodawców i organizatorów wymienić należy Alicję Olejniczak
(odpowiedzialna za loterię fantową), Aleksandrę Wódkę i siostrę
Teresę (wioska dziecięca), Aleksandrę Mostowską (sport), ks.
proboszcza Jerzego Swędrowskiego (scena) i Łukasza Świątkowskiego (sponsoring).
Jak jednak skromnie podkreśla A. Mostowska, największą pracę wykonała młodzież.
Członkowie starszej i młodszej
oazy parafialnej pod kierownictwem Reginy Baczyńskiej pracowali przez ostatnie 10 dni codziennie, sprzątając, kosząc,
wyrywając chwasty, ustawiając instalacje, a do pracy zachęcali swoich kolegów ze szkoły.
W dzień samego odpustu zjawili
się oni do pomocy już o 6 rano,
a opuszczali przykościelny
skwer po 9 wieczorem. To jednak nie koniec, czekały ich bowiem kolejne 3 dni sprzątania.
Łukasz Świątkowski, obecnie
student socjologii, który przez
ostatnie 10 lat zajmował się organizacją festynu i podobnie
jak tegoroczna młodzież zwykł
przygotowywać i sprzątać teren,
podkreślił również duże zaangażowanie księdza proboszcza
Jerzego Swędrowskiego i jego
pomoc w pozyskiwaniu sponsorów.
Przyznać należy, że wieloosobowa organizacja i wytężona
praca dziesiątek parafian zdały
egzamin, bowiem każdy uczestnik wydawał się być bardzo zadowolony. Organizatorzy sami
przyznali, że odpust bardzo integruje lokalną społeczność,
a to jest dla nich najważniejsze.
Kolejny festyn rodzinny w Bąkowie Górnym planowany jest
za rok. 

Adam Waligórski

Uczestników festynu 
z roku na rok
przybywa, a brak
alkoholu nikogo nie
odstrasza.

głównie dzięki pomocy licznych
sponsorów i dobroczyńców.
Wśród nagród cieszących się
największym zainteresowaniem
znalazły się taczki, żelazka, karnety na zabiegi kosmetyczne
i... cielak. Ten ostatni przypadł
w udziale Krystianowi Martofelowi z Pniewa z okolic Żychlina.
Po zakończeniu losowania scenę
przejął zespół Exell, grając hity
sprzed lat i najnowsze pozycje
z list przebojów.
Odpust po raz kolejny przyciągnął tłumy. Moi rozmówcy
zgodnie twierdzili, że uczestników festynu z roku na rok przybywa, a brak alkoholu nikogo
nie odstrasza.
Sierpniowa pogoda dopisała, podobnie jak osoby zaangażowane w organizację święta.
A tych były dziesiątki, każde stanowisko obsługiwane było przez
kilka zmieniających się osób.
W wiosce dziecięcej np. naliczyliśmy w pewnym momencie aż
czterech animatorów.
Przygotowania do odpustu ruszyły już na kilka miesięcy przed datą samego festynu
i choć dokładny plan organizacyjny powstał na przełomie maja
i czerwca, a ostatnie 4 tygodnie
wymagały intensywnej pracy,
to pomysły zbierano przez cały
rok. Odpowiedzialny za sponsoring Łukasz Świątkowski pracował nad pozyskaniem dobroczyńców od połowy czerwca.
Jak powiedziała nam Aleksan-

Przejażdżka na koniu była atrakcją także dla dziewcząt.

adam waligórski

Cielak trafił pod Żychlin
W oczekiwaniu na jedną
z głównych atrakcji festynu –
rozstrzygnięcie loterii fantowej
– podziwiać można było pokaz
breakdance w wykonaniu chłopców z GOK w Bedlnie, a także
zapoznać się ze sprzętem strażackim używanym przez OSP
w Bąkowie Górnym. Sama loteria fantowa, organizowana pod
nazwą „Niespodzianki św. Mikołaja”, zorganizowana została

Na świętujących
czekały trzy rodzaje
mięs z grilla, 400 litrów
grochówki, której
smak doceniono na
tyle, że zabrakło jej już
około godziny 16, lody,
napoje bezalkoholowe
i ciasta.

adam waligórski

Przejść wyznaczony dystans jak najmniejszą ilością kroków.
Tylko pozornie łatwe.

Na tym festynie nie napatrzyliśmy się na stroje łowickie – bo występował zespół z Kutna. Różnica była wyraźna.
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Kultura
Bolimów – Wiskitki | Wystawa poplenerowa

72 tys. pocztówek zamierza
w najbliższym czasie wydać
Gminny Ośrodek Kultury
w Bolimowie. Będą one
podsumowywały trzy plenery
malarskie, które odbyły się
w Bolimowie, Wiskitkach
i Puszczy Mariańskiej,
oraz promowały artystów
związanych z Bolimowem.

Z każdego pleneru zostanie wybranych 12 najciekawszych krajobrazów, które zosta-

ną uwiecznione na pocztówkach.
Oprócz tego na widokówce znajdzie się informacja o prezentowanym krajobrazie i artyście.
Przypomnijmy, że prace artystów, które powstawały podczas
plenerów, można było oglądać
na wystawach poplenerowych
zorganizowanych w każdej
z gmin. Na obrazach malowano
najciekawsze krajobrazy każdej
z miejscowości. Malarze najpierw pojawili się w Bolimowie,
później pojechali do Puszczy
Mariańskiej, a na zakończenie,

20 lipca, do Wiskitek. W niedzielę 11 sierpnia odbyła się natomiast wystawa poplenerowa
w Wiskitkach. Artyści pokazali swoje prace na tamtejszym
rynku. Wystawa przyciągnęła
mieszkańców i wielbicieli malarstwa. Artyści zaprezentowali
ponad 30 prac w różnych technikach: rysunki, oleje, pastele
i akwarele. Na płótnie utrwalili
kamieniczki wokół wiskickiego
rynku, zabytki, przyrodę Guzowa, a także architekturę Miedniewic. – Wybrali najpiękniejsze

Łowicz | Kolory Polski zawitają do naszego miasta

Niezwykłe połączenie pianina i klawesynu
Marcin Masecki i Małgorzata Sarbak wystąpią 25 sierpnia
w bazylice katedralnej w ramach
Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski.
Wykonają oni utwory J. S. Bacha
i jego dwóch synów.
Organizatorzy zapowiadają, że
koncert pod tytułem „Bach i synowie” będzie możliwością usłyszenia niecodziennego brzmienia
muzyki, wynikającego z połączenia klawesynu i pianina. Przed
publicznością wystąpią muzycy, których połączyła fascynacja
XVIII-wiecznym repertuarem
i instrumentarium. Koncert rozpocznie się o godz. 19.30. Na pianinie zagra Marcin Masecki, któREKLAMA

ry w ciągu ostatnich lat stał się
jednym z najbardziej twórczych
i oryginalnych muzyków młodego pokolenia, nagrywającym
i występującym zarówno z repertuarem klasycznym, jaki i jazzowym, awangardowym, a nawet
popowym. Przez trzy lata grał
w kwartecie jednego z najwybitniejszych polskich kontrabasistów Zbigniewa Wegehaupta.
W 2009 roku ukazał się jego solowy album BOB, który krytycy
zgodnie uznali za jeden z najbardziej oryginalnych. Najnowszą
płytą Maseckiego jest wydany
jesienią 2010 przez Lado ABC
album John. Marcin Masecki gra regularne koncerty z re-

pertuarem klasycznym – przede
wszystkim niemieckich kompozytorów XVIII wieku. Od ponad
trzech lat pracuje nad własną interpretacją Sztuki fugi Jana Sebastiana Bacha. Mieszka w Warszawie i Buenos Aires.
Małgorzata Sarbak jest z kolei klawesynistką. Jako solistka
koncertowała i nagrywała z Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej,
Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej,
Morphing Chamber Orchestra
podczas wielu festiwali w Polsce i za granicą (m.in. Nantes,
Bilbao, Tokio, Berlin). Oprócz
typowego dla klawesynu reper-

miejsca, najciekawsze obiekty
przyrody oraz zabytki architektury świeckiej i sakralnej – mówi
Karolina Jażdżyk z GOK z Bolimowa. Dodaje ona, że dla wielu malarzy wystawa była okazją
do pokazania własnego talentu
po raz pierwszy i wyjścia poza
granice miejscowości, w której
mieszkają.
Dyrektor GOK Irena Śmigiera-Milewska zapowiada, że ci,
którzy nie mieli okazji uczestniczyć w żadnej z poplenerowych
wystaw, będą mieli jeszcze oka-

tuaru XVII i XVIII wieku interpretuje również dzieła klawesynowej muzyki współczesnej.
W 2013 roku nagrała debiutancką płytę solową – a na niej po raz
pierwszy w Polsce komplet partit Bacha.
Podczas koncertu muzycy
wspólnie wykonają utwory Johanna Sebastiana Bacha: Koncert
na dwa klawesyny C-dur BWV
1061a oraz Koncert na dwa klawesyny c-moll BWV 1060. W repertuarze jest też Koncert na dwa
klawesyny F-dur, F.10 Wilhelma Friedemanna Bacha, jak też
Cztery duety na dwa instrumenty
klawiszowe Wotq 115 Carla Philippa Emanuela Bacha.
Ze względu na koncert w przyszłą niedzielę msza św. o godz.
20 obędzie w kościele św. Leonarda, a nie w katedrze.  am

GOK Bolimów

Piękno trzech gmin
już utrwalone na płótnie

Wystawę artystów oglądało wielu mieszkańców Wistkitek. Część 
z nich była zaskoczona takim przedsięwzięciem w ich miejscowości.

zję obejrzeć prace artystów. We
wrześniu w GOK odbędzie się
bowiem podsumowujące już

spotkanie, na którym malarze
pokażą swoje prace i opowiedzą
o tym, jak one powstawały.  am

Łowicz | ŁOK zaprasza najmłodszych

Willy Łok będzie
rozdawał nagrody
Już dziś, 22 sierpnia,
w Łowickim Ośrodku
Kultury odbędzie się
przedostatnie w te wakacje
spotkanie z Willy Łokiem.
O godz. 11 podróżnik Willy
ŁOK, za którego jest przebrany jeden z pracowników ŁOK,
przywita dzieci, a później zaprosi je na film studia Walta Disneya pt. Atlantyda. Jest
to opowieść o losach ekspedycji badawczej, która wyrusza
w głąb Oceanu Atlantyckiego
w poszukiwaniu ruin legendar-

nego starożytnego miasta, które,
według Platona, miało zostać zalane przez morskie odmęty około roku 360 p.n.e.
Tuż po filmie, jak zawsze,
zostanie rozegrany konkurs.
10 uczestników będzie odpowiadało na pytania dotyczące filmu,
a zwycięzcy otrzymają nagrody
książkowe, które wręczy Willy
Łok. Ostatnie spotkanie z Willy
Łokiem za tydzień, 29 sierpnia.
Obejrzeć będzie można wówczas film pt. Droga do Eldorado.
Seans rozpocznie się o godz. 11.
Wstęp na filmy jest wolny.  am
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Książki zamiast biletów
między godz. 15 a 16 bezpłatnie
do parku w Arkadii. Ich biletem
były książki, które ze sobą przy-

TOMASZ BARTOS

Około 30 osób, wśród których
było wiele rodzin z dziećmi, weszło w sobotę, 17 sierpnia, po-

W oczekiwaniu na kolejnych turystów z książkami, którym wręczała
krówki, w lekturze zatopiła się bibliotekarka Renata Stanecka (z lewej).

nieśli, aby czytać wśród 200-letnich zabytków i równie starych
drzew. Akcję czytania w przestrzeni publicznej zorganizowała
Biblioteka oraz Muzeum w Nieborowie w ramach ogólnopolskiego projektu KsięgoZbiór.
– Pomysł wyśmienity, każde
z nas ma swoją książkę, mamy
picie, jedzenie i koc, więc będziemy miło spędzać czas – powiedziała nam pani Joanna z
Łowicza, która dodała, że chętnie widziałaby takie akcje częściej. Do Arkadii przyjechała
z mężem i dwójką dzieci.
Zapowiadała, że rodzina połączy
czytanie ze zwiedzaniem parku,
w którym dawno już nie była.
W kasie przy wejściu do parku dowiedzieliśmy się, że ok. 10
osób, które przyjechało spoza
powiatu łowickiego i nie wiedziało o akcji, aby zaoszczędzić
na biletach kupiło w niej najtańsze książki za 7 zł – przewodniki
po Parku w Arkadii. 
tb

Nieborów | Dobra wiadomość dla dzieci i młodzieży

Od września za złotówkę
Muzeum w Nieborowie
i Arkadii od 1 września
rozpocznie udział
w programie Ministerstwa
Kultury „Muzeum za
złotówkę”, w ramach
którego dzieci i młodzież
w wieku od 7 do 16 lat będą
mogły zwiedzać park, jak
i ekspozycję wnętrz, płacąc
tylko symboliczną złotówkę.
Nieborowskie muzeum włącza się w ten program niejako
z automatu, jest bowiem podległe Muzeum Narodowemu
w Warszawie, które już zadeklarowało włączenie się do niego. – Planujemy wykorzystać to
do promocji naszego muzeum
wśród szkół. 1 września przygotujemy wiele atrakcji, na pewREKLAMA

no będą konie zaprzęgnięte do
bryczki i ciekawe zajęcia – powiedziała nam rzecznik muzeum Monika Antczak.
Zajęcia przewidziano w pałacu, będą scenki teatralne związane z życiem codziennym rodziny
Radziwiłłów w 2 poł. XVIII w.
W postacie historyczne wcielą się pracownicy muzeum, na
salonach będzie można spotkać
Helenę Radziwiłł oraz jej dwie
córki: Krystynę i Anielę, pojawi się również przystojny mąż
Anieli – Konstanty Adam Czartoryski. – Będzie pouczająco,
ciekawie i będzie coś do śmiechu – zapewnia Antczak. Liczba miejsc jest ograniczona, od
godz. 10. do 16. zaplanowanych
jest 5 wejść na teren pałacu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem muszą jak najszybciej
zgłosić udział dzieci pisząc na

adres e-mailowy: dzial.sztuki@
nieborow.art.pl lub dzwoniąc 46
838 56 35 wew. 15.
Monika Antczak przypomina,
że wejście do muzeum dla dzieci w przedziale 7-16 lat to rozszerzenie zapisu w prawie, które
umożliwia bezpłatne zwiedzanie
muzeów dzieciom do 7 roku życia. Program „Muzeum za złotówkę” ma wpłynąć na zwiększenie dostępności muzeów
dla dzieci i młodzieży szkolnej.
– Chcemy także w związku z
tym programem we wrześniu
zaprosić do nas nauczycieli na
konferencję, gdzie przedstawimy program zajęć zajęć edukacyjnych, w których będą mogli
uczestniczyć uczniowie. Będzie
to bogatsza propozycja od tej,
którą mieliśmy w poprzednim
roku szkolnym – mówi rzeczniczka muzeum. 
tb
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Rzut Okiem |Rzeźbiarze opowiadali o swojej pracy

TOMASZ BARTOS

Arkadia | Warto czytać
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Dwaj rzeźbiarze ludowi: Adam Głuszek z podskierniewickich Dąbrowic (z prawej) oraz Wojciech
Brzozowski – właściciel Muzeum Ludowego Rodziny Brzozowskich w Sromowie byli 17 sierpnia gośćmi
ósmego w tym roku i 20. w ogóle Spotkania z Tradycją w  Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
Obaj ze szczegółami opowiadali o technikach rzeźbiarskich, wykorzystywanym drewnie i inspiracjach w swojej
pracy. Spotkanie było bardzo interesujące, niestety tym razem wzięło w nim udział niespełna 10 osób. tb

Łowicz | Niedługo ostatni koncert w katedrze

Kończy się już festiwal organowy
Przed nami ostatnie
spotkanie w ramach
jubileuszowego XXV
Międzynarodowego
Festiwalu Organowego
Johann Sebastian Bach.
28 sierpnia przed łowicką
publicznością wystąpią
Lilianna Zalesińska
i Witold Błaszczyk.
Koncert
rozpocznie
się
w bazylice katedralnej o godz.
19.30. W programie, podobnie
jak podczas poprzednich koncertów, utwory m. in. J. S. Bacha, R. Schumanna i F. Liszta.

Lilianna Zalesińska zaśpiewa
(mezzosopran), a Witold Błaszczyk zagra na organach.
Zalesińska jest absolwentką
studiów podyplomowych w Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu, gdzie
uzyskała rzadko tam przyznawany „dyplom z jednogłośnym
wyróżnieniem”. Artystka brała
udział w światowych prapremierach na tak prestiżowych scenach, jak Konzerthaus w Wiedniu czy Filharmonia Narodowa
w Warszawie, gdzie dwukrotnie
wystąpiła w koncercie inaugurującym festiwal Warszawska Jesień. Ma na swoim koncie szereg

recitali, m.in. w Niemczech, Austrii, Belgii, Francji, Czechach
i Turcji.
Witold Błaszczyk prowadzi klasę dyrygentury chóralnej, harmonii i organów
w Instytucie Szkolenia Organistów przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.
Jako organista i kameralista wykonał ponad 400 koncertów
w wielu krajach Europy.
Bilety na ten koncert będzie
można zakupić na godzinę przed
jego rozpoczęciem w przedsionku bazyliki katedralnej. Za bilet
normalny trzeba będzie zapłacić
10 zł, za ulgowy 5 zł. 
am
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Z sali sądowej
Sąd Rejonowy | Kolejne zeznania parafian i proboszcza z Bełchowa

Ksiądz podkreślał, że
to była dobrowolna zbiórka

Proboszcz parafii
w Bełchowie ks. Paweł
Staniszewski składał
20 sierpnia przed Sądem
Rejonowym w Łowiczu
wyjaśnienia dotyczące
przeprowadzonej
w ubiegłym roku zbiórki
na remont kościoła,
a Tadeusz P., przez którego
sprawa się rozpoczęła,
nazwał go „cesarzem”,
a zbiórkę „daniną”.

Ksiądz Paweł Staniszewski,
tłumacząc przed sądem, dlaczego
została zorganizowana zbiórka,
powoływał się na zapisy w ustawach traktujące o ochronie zabytków oraz przeprowadzaniu zbiórek. Nie przyznał się, jak i żaden
z pozostałych obwinionych, do
popełnienia wykroczenia. Stwierdził, że jego i parafian obowiązkiem było przeprowadzić remont
dachu, który, jak twierdził, był
w bardzo złym stanie. Kroki
w celu pozyskania pieniędzy na
ten cel podejmował pierwszy raz
jesienią 2010 r., składając wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Zarówno wtedy, jak
i rok później podobny wniosek
został odrzucony.
Kiedy wiosną 2012 r. udało
mu się pozyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego na drugą
część dachu (ponieważ pierwsza
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została wyremontowana z pozyskanej wcześniej innej dotacji
z Urzędu Marszałkowskiego),
okazało się, że jest ona niewystarczająca. Kosztorys sporządzony na tę inwestycję opiewał
na ok 530 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosiło jedynie
350 tys. zł. Należało zatem pozyskać sumę w kwocie ok. 180 tys.
zł. Proboszcz w porozumieniu
z Radą Parafialną podjęli uchwałę o przeprowadzeniu wśród
parafian dobrowolnej zbiórki.
– Wszyscy stwierdzili, że jeśli nie
uzbieramy tej kwoty, to stracimy
przyznaną nam dotację, a bez dotacji nie było mowy o dalszym remoncie – zeznawał proboszcz. Po
szczegółowych kalkulacjach postanowiono, że kwota będzie wynosiła 15 zł za miesiąc na rodzinę
i będzie zbierana raz na kwartał.
Pierwsza zbiórka, jak sprecyzował ksiądz Staniszewski, rozpoczęła się w trzecią sobotę maja,
a zakończyła w pierwszym tygodniu lipca. Druga z kolei trwała
od końca sierpnia do końca października 2012 r.
Ksiądz Staniszewski, podkreślając ponownie, że zbiórka była dobrowolna, odnosząc
się do zapisu w ustawie stwierdził, że forma przeprowadzonej
przez parafię zbiórki mieściła się
w granicach prawa. – Gdy ogłaszaliśmy tę zbiórkę, nie było
mowy o jakimkolwiek opodatkowaniu – stwierdził z naciskiem.
Podejmując te działania, nie my-

ślałem o sobie, ale o kościele.
Gdybym tego nie zrobił, za kilka lat mogłoby dojść do sytuacji, że konserwator zabytków
zamknąłby kościół ze względów
bezpieczeństwa – dodał. Na pytania sędzi, czy ksiądz wyrażał się
w negatywny sposób publicznie
o osobie, która złożyła nań doniesienie, ten odpowiedział, że zdarzyło mu się użyć słów – Mamy
takiego parafianina, że trzeba się
za niego modlić, żeby Pan Bóg
skruszył jego serce i sumienie.

Dlaczego Tadeusz P.
doniósł
Tadeusz P., o którego chodzi, zeznawał tego samego dnia.
Twierdził, że zainteresował się tą
sprawą, bo usłyszał kiedyś w telewizji, że kobieta, która zbierała
pieniądze na swoje chore dziecko, została ukarana. – Zbieranie na chore dziecko jest karalne,
a na takie nie wiem co – nie? –
mówił przed sądem. Tadeusz P.
postanowił złożyć zawiadomienie w celu sprawdzenia, czy taka
forma zbiórek jest legalna. Świadek podczas zeznań użył sformułowania, że na parafian została nałożona „danina” przez „cesarza
Pawła”, jakim to mianem określił
proboszcza. Stwierdził również,
że każda rodzina w parafii została opodatkowana kwotą w wysokości 15 zł. Jako bezprawny uznał
fakt, że zbiórka nie była prowadzona jedynie na terenie kościoła,
ale całej parafii. – Według mnie

prowadzenie takiej zbiórki nie ma
nic wspólnego z dobrowolnością
– zeznał Tadeusz P. Ja, jak każdy parafianin, zostałem wpisany
na specjalną listę, ale nikt do mnie
nie przyszedł – dodał.
Świadek powiedział, że przy
zbieraniu pieniędzy na parafian
była wywierana presja, a ludzie
dają pieniądze, bo się boją. Na pytanie sędzi, skąd posiada takie informacje, odpowiedział, że może
podać nazwiska osób, które to potwierdzą. Na pytania zebranych
na sali obwinionych Tadeusz P.
podał te nazwiska, co w ostateczności stało się powodem do powołania ich przez oskarżyciela na
dodatkowych świadków.

Zebrane sumy
publikowałem co tydzień 
i dziękowałem mieszkańcom
poszczególnych wsi. Gdyby
coś się nie zgadzało, sądzę
że natychmiast byłaby jakaś
reakcja.
Wyszliśmy parafianom
naprzeciw
Sędzia Małgorzata Szubert-Fiałkowska dopytywała księdza, w jaki sposób ustalono kwotę 15 zł, a także, czy nie można
było inaczej zebrać tych pieniędzy, niż chodząc od domu do

domu. Proboszcz tłumaczył, że
kwota taka powstała poprzez podzielenie sumy pieniędzy przez
liczbę miesięcy, w jakich należało te pieniądze zebrać, a następnie
przez liczbę rodzin zamieszkujących parafię. Dodał, że w parafii mieszka mniej więcej 1200 –
1250 rodzin. Chodzenie od domu
domu miało być ułatwieniem dla
mieszkańców parafii i w pewien
sposób wyjściem im naprzeciw.
– Prawda jest taka, że niektórzy
mieszkańcy dawali mniej, a niektórzy więcej niż sugerowana
stawka – zeznał ksiądz. Mieliśmy
świadomość, że jeżeli uzbieramy
więcej pieniędzy, to przeznaczymy je na dalsze prace remontowe,
a takich wymaga np. wieża kościoła – mówił dalej.
Jak to jest z tymi
zbiórkami w kościele
Ksiądz Staniszewski odpowiadał również, że na terenie parafii
za jego zgodą prowadzone były
różne zbiórki prywatne. Dwa
razy na Boże Narodzenie, a następnie na Wielkanoc pieniądze
zbierali rodzice chorej dziewczyny z osiedla Bełchów. W podobnej sprawie rok temu pieniądze
zbierano dla dziewczynki spod
Częstochowy. Osoby, które to robiły, przyjechały do proboszcza
z listami intencyjnymi od bpa
Długosza oraz od bpa Zawitkowskiego. – Nie ma takich przepisów, które by wymagały posiadania takich listów, ale żeby uniknąć
naciągania, proszę o nie – mówił
proboszcz.
Ksiądz na koniec chciał wytłumaczyć, jak wyglądało przekazywanie pieniędzy od zbierających
oraz odnotowywanie tych wpłat.
– Prowadzę elektroniczną książkę
finansową, bo muszę pod koniec
roku złożyć sprawozdanie finansowe do kurii – klarował Staniszewski. Zebrane sumy publiko-

wałem co tydzień i dziękowałem
mieszkańcom poszczególnych
wsi. Gdyby coś się nie zgadzało,
sądzę że natychmiast byłaby jakaś
reakcja – dodał.
Nie rozumieją niechęci
wobec składek
Podczas wtorkowej rozprawy
zeznawało również dwóch parafian, niebędących obwinionymi,
którzy prowadzili zbiórkę na terenie Bełchowa Osiedla. Obaj zeznali, że prowadzona zbiórka została zatwierdzona uchwałą Rady
Parafialnej i miała charakter dobrowolny. – Listy z pieniędzmi
wracały do proboszcza – mówił
świadek Adam R. Nie wiem, dlaczego komuś nie odpowiada taka
forma zbiórki. Kościół jest własnością parafian, a nie księdza –
dodał. Drugi świadek, Jan K., odpowiedział na pytania sędzi, że
nie przypomina sobie, żeby ktoś
go oskarżał o wywieranie presji. –
Cały czas podkreślaliśmy, że jest
to składka dobrowolna. – zeznał.
Przypomnijmy, że Sąd Rejonowy w Łowiczu zajął się tą sprawą, ponieważ doniesienie do Prokuratury Rejonowej złożył jeden
z mieszkańców Bełchowa, Tadeusz P. Twierdził on, że parafianie
zostali opodatkowani podatkiem
na remont kościoła, który został
wprowadzony bez ich zgody. Policja, która wykonywała czynności w tej sprawie, nie ukarała jednak nikogo. Tadeusz P. nie dał za
wygraną i złożył odwołanie. Policja ponownie podjęła czynności wyjaśniające, które ponownie
zostały zakończone postanowieniem o odstąpieniu od skierowania sprawy do sądu. Po kolejnym
zażaleniu ksiądz i osoby zbierające zostały przesłuchane, a sprawa
trafiła przed sąd. Za wykroczenie – o ile uznano by ich winę –
ksiądz i parafianie mogą zostać
ukarani grzywną. 
kp
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Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 | Gmina Sanniki

Ile i na czym zarobili radni i wójt
W dzisiejszym numerze NŁ publikujemy oświadczenia majątkowe wójta, jego zastępcy, sekretarza, skarbnika i radnych gminy Sanniki.
Wójt gminy Sanniki – Gabriel Wieczorek, w oświadczeniu majątkowym za 2012 r.
wykazał zgromadzone oszczędności w wysokości 25 tys. zł,
w tym saldo konta Inteligo
3.276,19 zł (poprzednio 35 tys.
zł). Wykazał też współwłasność mieszkania o powierzchni 26,7 m² o wartości 200 tys.
zł oraz działki o powierzchni
1 ha i wartości 19 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia w Urzędzie
Gminy w Sannikach na stanowisku wójta osiągnął dochód
w wysokości 125.831,47 zł (poprzednio 129.046,65 zł). Wśród
mienia ruchomego o wartości
powyżej 10 tys. zł wymienił samochód osobowy Volkswagen
Fox z 2007 r., natomiast wśród
zobowiązań kredytowych –
44.952 CHF (franków szwajcarskich) kredytu zaciągniętego
w PBH PBK na zakup mieszkania – kredyt zaciągnięty
w 2004 roku na 30 lat. Na dzień
31 grudnia 2012 roku pozostało
do spłaty 36.899,73 CHF.
Zastępca wójta – Agnieszka Iwona Lewandowska –
miała zgromadzone 12 tys. zł
(poprzednio 10 tys. zł). Z tytułu
zatrudnienia osiągnęła dochód
w wysokości 43.387,86 zł (poprzednio 34.711,11 zł), komisja
programowa – 900 zł (poprzednio 1.200 zł), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –
980 zł (poprzednio 1.250 zł).
Piotr Skonieczny – sekretarz gminy – miał zgromadzone
4 tys. zł (poprzednio 18 tys. zł
w walucie polskiej oraz 20 tys.
zł w papierach wartościowych).
Posiadał na własność dom
o pow. 130 m² o wartości 140
tys. zł, siedlisko zabudowane
domem o pow. 60 m² w stanie remontu, z budynkami gospodarczymi (garażem), powierzchnia działki 0,54 ha
o wartości 45 tys. zł. Posiadał

ponadto niezabudowaną nieruchomość rolną o pow. 0,09
ha o wartości 35 tys. zł. Posiadał również specjalizujące się
w produkcji rolnej gospodarstwo rolne o pow. ok. 4,7 ha
o wartości 80 tys. zł wraz z budynkiem gospodarczym o pow.
240 m². Z tego tytułu osiągnął
w ubiegłym roku przychód
w wysokości 11.800 zł, dochód
6.800 zł. Z tytułu pracy uzyskał
wynagrodzenie w wysokości
69.276,82 zł, fundusz socjalny –
70 zł, płatność bezpośrednia do
gospodarstwa rolnego – 3 tys. zł,
przychód ze sprzedaży papierów
wartościowych 20 tys. zł, koszt
uzyskania 20.055 zł – strata 55
zł. Posiadał samochód osobowy
Opel Astra II combi z 2007 roku
o wartości 18 tys. zł. Wśród zobowiązań finansowych wykazał 79
tys. pożyczki hipotecznej w banku Zachodni WBK S.A.
Marlena Kunikowska –
skarbnik gminy – miała zgromadzone 1 tys. zł (poprzednio
1.700 zł). Posiadała na własność dom o pow. 147 m² o wartości 200 tys. zł oraz działkę rolna o pow. 0,30 ha o wartości 5
tys. zł. Z tytułu wynagrodzenia uzyskała dochód w wysokości 55.244,34 zł (poprzednio
51.459,80 zł), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –
1.050 zł. Wśród zobowiązań
wykazała kredyt hipoteczny
na dokończenie budowy domu
oraz na spłatę zobowiązań zaciągnięty w 2011 roku na 20 lat
w banku PKO BP S.A. w wysokości 151.686,64 zł (zadłużenie na dzień 31 grudnia 2012:
149.609,28 zł), pożyczkę z zakładu pracy zaciągniętą w 2012
roku na budowę domu w wysokości 4.000 zł na 3 lata (zadłużenie na 31 grudnia 2012: 3.556
zł) oraz pożyczkę zaciągniętą
w 2012 roku na 10 miesięcy
w wysokości 2,5 tys. zł (zadłużenie na koniec roku: 2.070 zł).

Radni:
Przewodnicząca
Rady
Gminy – Wanda Milczarek
wykazała posiadanie 347,7 zł
(poprzednio: 10.242,954 zł
i 5.000 zł na lokacie). Wykazała też dożywotnią służebność
polegającą na nieodpłatnym
korzystaniu z parteru budynku
mieszkalnego oraz dożywotnią
służebność polegającą na nieodpłatnym współkorzystaniu
z budynku gospodarczego, stodoły i garażu. Dochód uzyskała z emerytury – 15.675,44 zł
(poprzednio 14.869,52 zł), diety przewodniczącej 14.035 zł
(poprzednio 12.080 zł), działalności wykonywanej osobiście – 2.298,75 zł. Nie wykazała zobowiązań finansowych ani
posiadania mienia ruchomego
o wartości powyżej 10 tys. zł.
Wiesław Nowicki wykazał posiadanie na zasadach
współwłasności małżeńskiej
oszczędności w wysokości 10
tys. zł (poprzednio 37 tys. zł),
domu o pow. 170 m² i wartości
170 tys. zł, gospodarstwa rolnego o pow. 5,4 ha o wartości
130 tys. zł, z którego osiągnął
dochód w wysokości 19,5 tys.
zł (poprzednio 18 tys. zł) oraz
nieruchomości o pow. 46 m²
i wartości 45 tys. zł. W oświadczeniu znalazł się zapis o nabyciu w Czyżewie w 2010 roku
sklepu, poinformował także
o prowadzonej działalności
handlowej indywidualnej –
PHU Kono oraz z innymi osobami – PPHU Balken. Wpisowi towarzyszy informacja
o tym, że działalność przyniosła mu dochód w wysokości 23.979,26 zł. Dieta radnego:
6,5 tys. zł. Wśród mienia ruchomego wymienił posiadanie ciągnika rolniczego Ursus C-355
z 1975 roku, samochodu Mercedes 308D z 1995 roku. Nie wykazał zobowiązań finansowych
o wartości powyżej 10 tys. zł.

Marian Dzierbicki wykazał 6 tys. zł oszczędności (poprzednio 2 tys. zł). Posiada dom
o pow. 100 m² i wartości 110 tys.
zł i gospodarstwo rolne o pow.
0,82 ha o wartości 20 tys. zł,
z którego nie osiągnął dochodu. Wykazał wynagrodzenie
z tytułu zatrudnienia na stacji
paliw – 14.384,71 zł (poprzednio 13.872,84 zł) oraz z prowizji sołtysa 1.312,52 zł i diet
radnego – 5.850 zł. Posiadał samochód Fiat Panda z 2010 roku.

Ewa Machała nie wykazała posiadania oszczędności ani
domu mieszkalnego (tak samo,
jak poprzednio). Posiada gospodarstwo rolne o pow. 7,6 ha o wartości 60 tys. zł, z którego uzyskała dochód w wysokości 13.356 zł.
Inne jej dochody to 5.850 zł (poprzednio 4.950 zł) z tytułu otrzymywanych diet radnej oraz tytułu
pracy – 1.110,95 zł. Nie wykazała zobowiązań finansowych ani
posiadania mienia ruchomego
o wartości powyżej 10 tys. zł.

Stefan Kiełbasa wykazał posiadanie oszczędności w
wysokości 110 tys. zł (poprzednio 100 tys. zł). Wykazał dożywotnią służebność korzystania
z mieszkania o pow. 100 m².
Był na rencie strukturalnej i gospodarował na 49 arach, z czego osiągnął dochód 5 tys. zł.
Z tytułu otrzymywanych diet
radnego gminy Sanniki uzyskał
dochód w wysokości 5.850 zł
(poprzednio 4.950 zł), z tytułu renty strukturalnej – 13.260
zł. Wśród mienia ruchomego
wymienił samochód osobowy
Skoda z 2012 roku oraz ciągnik
Ferguson z 1990 roku.

Andrzej Serwach wykazał
posiadanie oszczędności w wysokości 7,4 tys. zł (poprzednio
4,8 tys. zł), gospodarstwa rolnego o pow. 5,78 ha oraz 5,66
ha i wartości odpowiednio 260
tys. zł i 180 tys. zł. Z tytułu renty chorobowej uzyskał 9.956,56
zł (poprzednio 9.117.16 zł), dieta radnego – 5.850 zł (poprzednio 4.950 zł), ryczałt sołtysa –
1.963,30 zł (poprzednio 2.104,09
zł). Wykazał mienie ruchome
w postaci samochodu osobowego Peugeot 406 z 1996 roku
i ciągnika rolniczego MF 255
z 1989 roku. Nie wykazał zobowiązań finansowych o wartości
powyżej 10 tys. zł.

Grażyna Kowalczyk wykazała posiadanie 74.429,64
zł (poprzednio 51.600 zł), prawa własności do domu o powierzchni 90 m² i wartości 150
tys. zł, gospodarstwa rolnego
o pow. 2,28 ha i wartości
20 tys. zł, z którego osiągnęła
dochód w wysokości 20 tys. zł,
w czym ujęte zostały także dopłaty rolne. W 2011 roku
uzyskała dochód w wysokości 69.689,17 zł (poprzednio
60.045,91 zł) z tytułu zatrudnienia w ZSS w Mocarzewie,
diety radnej – 5.850 zł (poprzednio 5.400 zł). Wykazała także posiadanie na prawach
współwłasności
samochodu
osobowego Mitsubishi Grandis
z 2006 roku.
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Dominik Stefański nie wykazał posiadania oszczędności,
mieszkania, domu mieszkalnego
ani gospodarstwa rolnego (tak
samo, jak poprzednio). Wykazał
36 tys. zł (poprzednio 28.750,44
zł) dochodów osiągniętych z tytułu zatrudnienia, diety radnego
– 6 tys. zł. Posiadał samochód
osobowego Seat Ibiza z 2004
roku oraz zaciągniętą pożyczkę
gotówkową w banku PKO BP,
kwota zadłużenia 10.600 zł.
Teresa Tyszka wykazała 11
tys. zł oszczędności (poprzednio
nie wykazała). Posiadała mieszkanie o pow. 39,43 m² i wartości 23 tys. zł, współwłasność budynków i części działki o pow.
0,22 ha, bez podania wartości.
Osiągnęła dochód z tytułu emerytury – 19.795 zł (poprzednio
18.989,28 zł) oraz diet radnej 6,5
tys. zł (poprzednio 5,5 tys. zł).
Wykazała także współwłasność
samochodu osobowego Fiat
Seicento z 1999 roku. Nie wykazała zobowiązań finansowych
o wartości powyżej 10 tys. zł.
Maria Wielogórska wykazała posiadanie oszczędności
w wysokości 4.574,17 zł (poprzednio 23.701 zł), mieszkania
o powierzchni 65,4 m² i wartości
78.480 zł. Osiągnęła dochody
w wysokości 56.031,67 zł (poprzednio 49.101,83 zł), diety radnej – 5.850 zł (poprzednio 4.950
zł). Posiadała Volkswagena Golfa z 2008 roku. Nie posiadała zobowiązania kredytowego o wartości powyżej 10 tys. zł.
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Marianna Witkowska –
miała zgromadzone 85 tys. zł
środków własnych, dom o pow.

110 m² i wartości 400 tys. zł –
we współwłasności z mężem,
budynek gospodarczy 36 m²
(współwłasność).
Otrzymuje rentę strukturalną w kwocie
3.152 zł miesięcznie, dochód
za 12 miesięcy: 36.794 zł, dieta radnego 550 zł miesięcznie. Posiadała samochód Citroen Xsara Picasso z 2006 roku
o wartości 14 tys. zł. Składała
oświadczenie majątkowe po raz
pierwszy, ponieważ została wybrana na radną w trakcie trwania kadencji.
Krystyna Wojtalewicz nie
posiada oszczędności (tak, jak
poprzednio). Jest właścicielką
domu o pow. 164 tys. zł i wartości 64.200 zł oraz gospodarstwa
rolnego o pow. 5,52 ha o wartości 87 tys. zł, z którego osiągnęła dochód 15.440 zł. Wykazała współwłasność samochodu
osobowego Volkswagen Golf
z 2004 roku, nie wykazała zobowiązań finansowych o wartości powyżej 10 tys. zł.
Augustyn Wróblewski wykazał posiadanie oszczędności w wysokości 12 tys. zł (poprzednio 10 tys. zł), posiadanie
na zasadach współwłasności
domu o powierzchni 240 m²
i wartości 193 tys. zł oraz gospodarstwa rolnego o pow. 8,05
ha o wartości 160 tys. zł, z którego osiągnął dochód w wysokości 15 tys. zł. Posiada także
7,42 gruntów rolnych na mocy
umowy dzierżawnej. Osiągnął
też dochody w postaci wynagrodzenia radnego gminnego
w wysokości 5.850 zł (poprzednio 4.950 zł). Wykazał posiadanie samochodu osobowego
Opel Astra II z 1998 roku oraz
samochodu dostawczo-towarowego Peugeot Boxer.
Jan Wrzesiński posiada
oszczędności w wysokości 42
tys. zł (poprzednio tyle samo)
i mieszkanie o pow. 50 m², do
którego przysługuje mu prawo
wieczystej służebności. W 2012
roku osiągnął dochody w tytułu
otrzymywanej renty strukturalnej – 23.605,24 zł (poprzednio
21.729,40 zł) oraz diety radnego – 5.850 zł (poprzednio 4.950
zł). Nie wykazał zobowiązań finansowych ani posiadania mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł.
Agnieszka Zielińska wykazała posiadanie zgromadzonych oszczędności w wysokości 5 tys. zł (tyle samo, co
poprzednio) oraz lokatę 20 tys.
zł w banku Pekao S.A. oraz
mieszkania o pow. 73 m² zajmowanego na prawach najmu.
Uzyskała dochody z tytułu emerytury – 23.457,08 zł (poprzednio 22.633,08 zł) i diet radnej
– 6.400 zł (poprzednio 5.500
zł). Wykazała posiadanie samochodu Citroen C3 z 2003 roku
o wartości 10.745 zł. 
mak
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samochodowe
kupno
Auto-kasacja

Subiekt, Nieborów 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.
Auta

bezwypadkowe, tel. kom.
795‑297‑763.
Auta

kupię, gotówka, tel. kom.
533‑193‑743.
Auta

kupię, gotówka, tel. kom.
500‑167‑670.
Auto

skup, najlepsze ceny, tel. kom.
530‑900‑868.

www.lowiczanin.info

FIAT Cinquecento,

900, tel. kom.
725‑541‑118.

HYUNDAI

Akcent, 1995 rok, stan dobry,
1.800 zł, tel. kom. 698‑318‑769.

PEUGEOT 206,

2002 rok, tel. kom.
788‑293‑343.

FIAT Ducato,

2.8, 2000 rok, tel. kom.
508‑452‑980.

HYUNDAI Tutson,

2.0D, 2005 rok, stan
bdb, tel. kom. 604‑607‑061.

PEUGEOT 207,

2008 rok, tel. kom.
788‑293‑343.

FIAT Grande

Punto, 2006 rok, tel. kom.
788‑293‑343.

LUBLIN III,

2002 rok, tel. kom.
603‑103‑174.

PEUGEOT 3008,

2010 rok, tel. kom.
788‑293‑343.

FIAT Grande

Punto Evo, 2011 rok, stan
jak nowy, tel. kom. 606‑819‑096.

MATIZ,

benzyna/gaz, 2002 rok, tel. kom.
600‑970‑598.

FIAT Grande

Punto, 1,4 + gaz, 2009 rok,
sekwencja, 5-drzwi, klima, ABS, elektryka,
radio mp3, airbag, stan bdb, 18500 zł, tel.
kom. 602‑677‑216.

MATIZ,

2001 rok, tel. kom. 886‑218‑982.

PEUGEOT 306,

1.6, 1994 rok,
wspomaganie, elektryka, 3-drzwi, przegląd
08.2014, 2300 zł do uzgodnienia, tel. kom.
500‑098‑817.

FIAT Panda,

1.2, 2008 r., 36 tys.
km, bezwypadkowy, serwisowany,
klimatyzacja, bogate wyposażenie, tel. kom.
600‑944‑728.
FIAT Punto,

2000 rok, tel. kom.
603‑712‑251.

Dostawcze,

tel. kom. 725‑562‑998.

FIAT Punto,

1.2, 2000 rok, tel. kom.
887‑602‑968.

SKODA

Fabia, tel. kom. 502‑427‑116.

FIAT Punto,

tel. kom. 664‑507‑718.

Skup

aut za gotówkę, tel. kom.
880‑676‑933.

FIAT Punto,

2010 rok, tel. kom.
788‑293‑343.

Skup

aut: całe, uszkodzone najlepsze
ceny auta z gazem lub bez, tel. kom.
728‑968‑788.

FIAT Punto

II gaz, 2000 rok, tel. kom.
603‑872‑897.
FIAT Punto

II, 2000 rok, tel. kom.
660‑541‑172.

MAZDA

6, tel. kom. 660‑728‑901.
MAZDA

626, 6.000 zł, tel. kom.
512‑083‑869.
MAZDA

6, 2.0 diesel, kombi, 2004
rok, 180.000 km, zadbany, tel. kom.
785‑326‑732.
MERCEDES

E 270, 2CDI, 2004 rok,
srebrny metalik, bogate wyposażenie, (w
rozliczeniu mogę przyjąć tańszy), 28.800 zł,
tel. kom. 513‑671‑435.
MERCEDES

Smart, 1999 rok, tel. kom.
888‑355‑898.
MERCEDES

Vito, 1997 rok, stan bdb,
7.500 zł, tel. kom. 660‑433‑377.
NISSAN Vanette,

1992 rok, tel. kom.
511‑167‑955.

FIAT Punto

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

OPEL

Agila, 1.0 benzyna, 2004
rok, granatowy, salon RP, stan bdb,
bezwypadkowy, 7900 zł, tel. (46) 863-0610, tel. kom. 608‑174‑892.

FIAT Seicento,

900, 1999 rok, 78.300
km, tel. kom. 781‑838‑672.

OPEL

Astra, 1.7 diesel, hatchback, 1996
rok, tel. kom. 693‑943‑718.

sprzedaż

FIAT Seicento

900, 2001 rok, salon
Polska, bezwypadkowy, tel. kom.
532‑706‑515.

OPEL

Astra, 1.4 benzyna/gaz,
1995/1996 rok, tel. kom. 661‑664‑992.

ALFA

ROMEO 146, 2000 rok, sprzedam
lub zamienię na motocykl, tel. kom.
511‑311‑145.

FIAT Seicento,

900, 1999 rok, tel. kom.
607‑992‑191.

Złomowanie

Pojazdów. Chcesz legalnie
zezłomować swój samochód? Zadzwoń do
nas, płacimy za każdy pojazd, odbieramy
własnym transportem w godz. 7:00-22:00,
wydajemy zaświadczenia do wydziału
komunikacji. Stacja Demontażu Pojazdów
Rząśno, tel. kom. 602‑123‑360.

ALFA

ROMEO 156, 1.9 JTD, 2000 rok,
tel. kom. 663‑209‑098.

FIAT Seicento,

900, 1999 rok, 3.300 zł,
tel. kom. 660‑722‑496.

ALFA

ROMEO 156, 1.9 JTD, 2000 rok,
stan dobry, 5.500 zł, tel. kom. 664‑170‑959.

FIAT Seicento,

1.1 sporting, 2001 rok,
3.699 zł do negocjacji, stan dobry, tel. kom.
888‑612‑383.

AUDI

100, 2.2, benzyna, 1985 rok, tanio,
tel. kom. 695‑605‑934.

FIAT Seicento

gaz, 2001 rok, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 668‑187‑000.

AUDI

80, 1.8 gaz, 1988 rok, granatowy,
wspomaganie, hak, centralny zamek, stan
bdb, tel. kom. 728‑829‑470.

FIAT Seicento,

1998 rok, 39.000 km, I
właściciel, stan bdb, jak nowy, tel. kom.
664‑497‑040.

AUDI

A3, 1.9 TDI, 2001 rok, 3-drzwiowy,
w 2011 założona nowa turbina, OC,
przegląd do lutego, 15.000 zł do
negocjacji, tel. kom. 668‑459‑033.

FIAT Seicento,

2003 rok, stan bdb, tel.
kom. 660‑756‑220.

AUDI

A4, 1.9, 1996 rok, tel. kom.
787‑269‑118.
AUDI

A4 diesel, kombi, 2007 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 505‑926‑212.
BMW

330, 2004 rok, m-pakiet, tel. kom.
506‑123‑651.
CITROËN C15,

1.9 diesel, 2002
rok, 170.000 km, dostawczy, tel. kom.
604‑479‑351.
CITROËN C3,

2003/04, niebieski met.,
salon Polska, wspomaganie kierownicy,
I właściciel, stan b.dobry, tel. kom.
606‑242‑154.
CITROËN Jumper,

2.5 TDI, 2001 rok,
3-osobowy, tel. kom. 661‑937‑398.
CITROËN Xsara

Picasso, 2002 rok, tel.
kom. 788‑293‑343.
DACIA

Logan MCV, 2011 rok, 20 tys. km,
salon PL, klimatyzacja, stan idealny, tel.
kom. 696‑840‑127.
DAEWOO

Lanos benzyna/gaz, 1998 rok,
tel. kom. 665‑947‑994.
DAEWOO

Lanos, 1.5, 1999 rok, 2.200 zł,
tel. kom. 506‑713‑289.
DAEWOO

Lanos, 1998/99, zielony
metalik, gaz, wspomaganie, elektryka,
5drzwi, hatchback, 4.300 zł do
uzgodnienia, tel. kom. 797‑528‑903.
DAEWOO

Lanos benzyn/gaz, 1999 rok,
hak, tel. kom. 604‑156‑020.
DAEWOO

Matiz benzyna/gaz, 2002 rok,
czerwony, sekwencja, 4.900 zł, tel. kom.
606‑934‑668.
DAEWOO

Matiz, 2000 rok,
wspomaganie, elektryka, tel. kom.
793‑390‑074.
FIAT 126p,

1998 rok, tel. kom.
691‑645‑784.
FIAT Brava,

2000 rok, tel. kom.
605‑684‑574.
FIAT CC,

700, 1995 rok, tel. kom.
660‑329‑753.

FIAT Siena,

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

gaz 2-letni, 1999/2000 rok,
I właściciel, klimatyzacja, wspomaganie
kierownicy, tel. kom. 664‑497‑040.
FIAT Stilo,

2007 rok, tel. kom.
788‑293‑343.
FIAT Uno

benzyna/gaz, 2001 rok, tel.
kom. 696‑369‑015.
FORD

Escort, 1.8 diesel, kombi, 1993
rok, tel. kom. 665‑657‑174.
FORD

Fiesta, 1996 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 604‑529‑656.
FORD

Focus, 2012 rok, tel. kom.
788‑293‑343.
FORD

Focus I, 1.4 16V, 2000 rok,
138.000 km, tel. kom. 661‑664‑992.
FORD

Focus I LF, 1.8 TDCI, 
2002 rok, wersja komfort, tel. kom.
606‑465‑790.
FORD

Fusion, 1.4 16V, hatchback,
2006 rok, granat metalik, 5-drzwiowy,
klimatyzacja, zarejestrowany, tel. kom.
692‑639‑555.
FORD

Fusion, 1.4 benzyna, 2003 rok,
93.000 km, dwie poduszki powietrzne,
klimatyzacja, centralny zamek, ABS, tel.
kom. 600-894-749, 608‑719‑385.
FORD

Mondeo, 2.0 TDCI, 2003 rok, tel.
kom. 664‑006‑089.
FORD

Mondeo, 2001 rok, tel. kom.
505‑056‑590.
FORD

Mondeo, 2.0 TDDI, 2000/2001
rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
724‑130‑008.
FORD

Mondeo, 1.8 16V, hatchback,
2003 rok, 181.000 km, granat metalik,
zarejestrowany, salon, tel. kom.
692‑639‑555.
FORD Transit,

1993 rok, tel. kom.
602‑437‑905.
FORD Transit,

2005 rok, tel. kom.
501‑963‑867.

FIAT CC,

1996 rok, tel. 604‑348‑985.

HONDA

Accord, 2.0 gaz, 1999 rok, tel.
kom. 663‑872‑364.

FIAT Cinquecento,

900 benzyna/gaz,
1997 rok, tel. kom. 697‑630‑333.

HONDA

CRV, 1997 rok, 504-859-517, tel.
kom. 501‑311‑718.

OPEL

Astra, 1,6 16V, 1995 rok, tel. kom.
691‑645‑784.
OPEL

Astra, 1.4, 1994 rok, tel. kom.
600‑970‑598.
OPEL

Astra, 1.7 DTI, 2000 rok, tel. kom.
607‑733‑904.
OPEL

Astra I, 1.6 benzyna, 1995 rok,
cena do uzgodnienia, stan dobry, tel. kom.
661‑974‑392.
OPEL

Astra II, Enjoy, benzyna/gaz, 2003
rok, tel. kom. 692‑749‑175.
OPEL

Astra II, 1.4, kombi, 2006 rok,
12.500 zł, tel. kom. 511‑146‑431.

PEUGEOT 307,

kombi, 2004 rok, tel.
kom. 788‑293‑343.
PEUGEOT 407,

2.0 16V 136KM,
2004/05, śliwka, pełne wyposażenie,
dostępne w polskim salonie, tel. kom.
606‑242‑154.
RENAULT Chamade

19, 1.6, benzyna,
1991 rok, tel. kom. 725‑630‑642.
RENAULT Clio,

1.2, 2010 r., srebrny
metalik, klimatyzacja, 5-drzwiowy, pierwszy
właściciel, salon Polska, full-opcja, 18500
zł, tel. kom. 662‑547‑997.
RENAULT Clio,

1.6 16V, 2006 rok,
59.000 km, automat, full opcja, tel. kom.
601‑593‑171.
RENAULT Laguna

II, 2.2 DCI, 2003
rok, srebrny metalik, 150 KM, bogato
wyposażony, w rozliczeniu przyjmę tańszy,
skrzynia VI, 9.800 zł, tel. kom. 604‑706‑309.

OPEL

Vectra B, 2.0 DTL, 1998 rok, tel.
kom. 784‑006‑332.

TOYOTA

Corolla, 2003 rok, tel. kom.
788‑293‑343.
TOYOTA

Corolla, 1.4, benzyna, 2000
rok, serwisowana, stan bdb, tel. kom.
793‑390‑074.
TOYOTA Yaris,

1.0, 2006 rok, 26.000 km,
tel. kom. 507‑789‑630.

motorowe
kupno
Kolekcjoner

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

VW Golf

IV, 1.6, 2000 rok, tel. kom. 516730‑666, po 16.30.

Simson

SR50, 1989 rok, stan idealny,
1.600 zł do negocjacji, tel. kom.
667‑826‑226.

RENAULT Megane,

1.6 16V, 2002 rok,
5.900 zł, tel. kom. 601‑559‑605.

VW Golf

IV, 1.9 TDI 110 KM, polecam, tel.
kom. 605‑302‑353.

RENAULT Megane,

1,5 DCI, 2010 rok,
Renault Megane 1,4 2002 rok, salon
Polska, 5-drzwi, serwisowane, I właściciel,
tel. kom. 603‑588‑228.

VW Golf

Plus, 2005 rok, tel. kom.
888‑355‑898.

RENAULT Scenic,

1.9 diesel, 1999 rok,
tel. kom. 531‑580‑674.
RENAULT Scenic,

1.6 benzyna, 2001
rok, tel. kom. 724‑729‑387.
RENAULT Scenic

II, 1.5 diesel, 2006
rok, klimatyzacja, abs, airbag, elektryka,
itp., mały przebieg, 14500 zł, tel. kom.
602‑677‑216.

RENAULT Thalia,

benzyna/gaz, 2002
rok, 153.0000 km, wyposażenie, tel. kom.
792‑180‑011.
RENAULT Thalia,

2003 rok, 6.500 zł, tel.
kom. 606‑924‑645.
RENAULT Trafik,

2008 rok, tel. kom.
502‑240‑358.
SEAT Alhambra,

2001 rok, minivan,
7-osobowy, tel. kom. 501‑541‑260.
SEAT Ibiza,

2001 rok, tel. kom.
506‑891‑289.
SEAT Ibiza,

1.4, 1996 rok, po 15, tel. kom.
885‑616‑368.
SEAT Ibiza,

1.4, 1999 rok, wspomaganie,
tel. kom. 605‑535‑396.

OPEL

Vectra, 2.0 diesel, 2000 rok, stan
dobry, 5.500 zł, tel. kom. 604‑607‑061.

SEAT Toledo,

1.6 gaz, 1997 rok, 2.300 zł,
tel. kom. 691‑270‑855.

OPEL

Zafira, 2.0 TDI, 2001 rok, tel. kom.
516-093-033, 509‑938‑243.

SEAT Toledo,

1.8 benzyna, 1995 rok,
zadbany, stan dobry, pierwszy właściciel w
Polsce, tel. kom. 788‑069‑198.

PEUGEOT 206,

tel. kom. 605‑350‑355.

Sprzedam

przyczepkę samochodową,
tel. kom. 692‑447‑493.

Sprzedam

Quada 110, tel. kom.
508‑194‑191.

SEAT Leon,

1.4 benzyna/gaz, 2002 rok,
tel. kom. 698‑720‑150.

PEUGEOT 205,

1993 rok, tel. kom.
889‑220‑359.

TOYOTA

Corolla, 2006 rok, tel. kom.
788‑293‑343.

VW Golf,

1998 rok, tel. kom.
505‑056‑590.

RENAULT Megane

Scenic, 1.9 DTI,
1998 rok, elektryczne szyby, lusterka,
ABS, alufelgi, komplet kół zimowych, stan
idealny, tel. kom. 721‑387‑950.

OPEL

Vectra C, 2.0 TDI, sedan, 2003 rok,
grafit metalik, zarejestrowany, I właściciel,
tel. kom. 692‑639‑555.

Passat TDI,

1998, tel. kom. 504‑019‑557.

Sprzedam

kontener izotermę, dł. 13.60
m, tel. kom. 605‑094‑166.

Aprilia

RS-50, 2000 rok, tel. kom.
663‑065‑575.

RENAULT Scenic,

1.6 16V, gaz
sekwencyjny, 2000 rok, klimatyzacja, tel.
kom. 516‑097‑430.

OPEL

Vectra, 1.8 16V, 1996 rok, tel. kom.
663‑612‑718.

TOYOTA

Corolla, 1.4, 2005 rok, srebrna,
tel. (46) 874‑64‑14.

VW Garbus,

1972 rok, tel. kom.
604‑529‑656.

OPEL

Corsa, 1.4, benzyna, 1998 rok, I
właściciel, stan bdb, tel. kom. 793‑390‑074.

OPEL

Vectra, gaz, 1998 rok, tel. kom.
505‑056‑590.

Kupię

opony do Żuka, Syrenki, tel. kom.
607‑809‑288.

Komar

Kadet, bez dok, tel. kom.
721‑152‑385.

RENAULT Scenic,

1.9 DCI , 2002 rok,
bogato wyposażony (możliwość zamiany
na tańszy), 9.600 zł, tel. kom. 604‑706‑309.

OPEL

Vectra diesel, 2000 rok, tel. kom.
669‑962‑693.

SUZUKI

Swift, 2008 rok, tel. kom.
788‑293‑343.

VW
 Crafter Maxi, 2012 rok, tel. kom.
788‑293‑343.

OPEL

Corsa C, 1.2 , 2003 rok,
granatowy, cena konkurencyjna, tel. kom.
604‑706‑309.

OPEL

Vectra Diesel, 1998 rok, tel. kom.
698‑317‑876.

Przyczepa

2-osiowa, hamulec najazdowy,
tel. kom. 785‑405‑552.

RENAULT Megane

Coupe, 1.6
16V, benzyna/gaz, 1999 r., po liftingu,
aluminiowe felgi, opony zimowe z
felgami, klimatyzacja, komputer, tel. kom.
600‑287‑313.

RENAULT Scenic,

1.5 diesel, 2006 rok,
klima, 6xairbag, radio mp3, abs, klima,
elektryka, mały oryginalny przebieg, 14500
zł, tel. kom. 602‑677‑216.

OPEL

Meriva, 1.7 CDTI, 2004 rok,
srebrny, tel. kom. 664‑929‑142.

Sprzedam

koła zimowe do Zafiry, tel.
kom. 668‑162‑199.

Honda

CBF 1000, 2007 rok, stan
perfekcyjny, 19.800 zł, tel. kom.
794‑417‑114.

OPEL

Corsa C, 1.0 12V, 2005 rok,
135.000 km, bordowy, 5-drzwi, cały w
oryginale, tel. kom. 513‑671‑435.

OPEL

Corsa, 1.4, 1995 rok,
wspomaganie, klimatyzacja, tel. kom.
787‑190‑310.

SKODA

Felicia combi, 1.6 benzyna,
1999/2000, zielona, I właściciel, bogate
wyposażenie, stan bdb, 3900 zł, tel. kom.
694‑547‑204.

VOLVO

V40, 1.9 TD 115 KM, 2002
rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
694‑253‑576.

RENAULT Scenic,

1.9 DTI, 2000 rok, tel.
kom. 604‑392‑876.

OPEL

Corsa, 1.0 benzyna, 1997 rok, tel.
kom. 605‑291‑074.

SKODA

Felicia, 1.6, benzyna, 1999/2000
rok, tel. kom. 600‑970‑598.

Auto-Komis:

wyjazdy po samochody,
samochody na indywidualne zamówienie
z Niemiec, Belgii, Holandii, Francji.
Załatwiamy formalności. Sprzedaż
samochodów za gotówkę, tel. kom.
609‑046‑805.

RENAULT Master,

2003 rok, Max wysoki,
Max długi, winda 500 kg z dozorami, tel.
kom. 604‑529‑656.

OPEL

Astra II, 2.0 DTL, 1999 rok,
hatchback, klimatyzacja, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 513‑671‑435.

OPEL

Corsa, CDTI, 2006 rok, tel. kom.
604‑627‑346.

SKODA

Felicia, 1.3, 2000 rok, czerwona,
tel. kom. 785-415-931, 607‑901‑115.

Części

samochodowe, używane, Stacja
Demontażu Pojazdów Rząśno 13, tel. kom.
664‑006‑089.

TOYOTA Yaris,

1.3, 2000 rok, stan
idealny, tel. kom. 606‑819‑096.

RENAULT Megane,

1.4, benzyna, 1997
rok, stan dobry, po blacharce, tel. kom.
661‑974‑392.

OPEL

Astra, 1.4 benzyna/gaz, 1996 rok,
biały, 2.100 zł, tel. kom. 697‑195‑948.

SKODA

Fabia, 1.4 MPI gaz sekwencja,
2001 rok, srebrny metalik, bogate
wyposażenie, tel. (46) 831-02-44, tel. kom.
513‑671‑435.

Pomoc

drogowa, tel. kom.
608‑532‑321.

RENAULT Laguna,

1.8 gaz, 1994 rok,
4.500 zł, tel. kom. 664‑171‑783.

OPEL

Astra II, 1.4 gaz, 1998 rok, 6.300 zł,
tel. kom. 727‑424‑468.

OPEL

Astra II, 2.0 DTL, 1998 rok, 7.000 zł
do negocjacji, tel. kom. 506‑188‑527.

SKODA

Fabia, 1.4 16V, hatchback, 2005
rok, szary metalik, 5-drzwiowa, serwis, ASO,
klimatyzacja, tel. kom. 692‑639‑555.

VW Golf

V, 1.9 TDI, 2005 rok, 5-drzwi,
6xairbag, climatronic, czujnik parkowania
itp., radio mp3, 19500 zł, tel. kom.
602‑677‑216.
VW Golf

V, 1.9 diesel, 2005 rok, 5-drzwi,
bogate wyposażenie, czujnik parkowania,
abs,climatronic itp., 21000 zł, tel. kom.
602‑677‑216.
VW Golf TDI,

hatchback, 1998 r.,
czerwony, diesel, 5-drzwiowy, sprowadzony
z Holandii, rejestracja w Polsce 2009 r., tel.
kom. 691‑818‑103.
VW Golf,

1.9 TDI, kombi, 2003 rok,
zadbany, tanio sprzedam, tel. kom.
601‑987‑282.
VW
 LT-35 Bus, 2.5, TDI, 2001 rok, biały,
110 KM, FVAT, 3-osobowy, średni, tel. kom.
667‑187‑902.
VW
 Multivan T5, 2003 rok, 170
KM, bogate wyposażenie, tel. kom.
608‑420‑169.
VW
 Passat, 1.9 TDI, 1997 rok, tel. kom.
693‑155‑811.
VW
 Passat, 1.6 benzyna/gaz, 1997 rok,
niebieski, stan bdb, 9.000 zł, tel. kom.
784‑464‑959.
VW
 Passat, 2001 rok, po lifcie,
niedrogo lub zamienię na tańszy, tel. kom.
535‑428‑555.
VW
 Polo, 1.4 TDI, 2001 rok, tel. kom.
889‑907‑194.
VW
 Polo, 1.2 benzyna, 2004 rok, ciemnoszary, 5-drzwiowy, tel. kom. 697‑675‑681.

sprzedaż

Sprzedam

motorower Piaggio, tel. kom.
791‑900‑577.
Sprzedam Yamaha

XJ600, tel. kom.
785‑748‑862.
Skuter

Magnus, 2008 rok, tel. kom.
696‑526‑474.
Yamaha

DrakStar 650, 1998 rok, tel.
kom. 602‑733‑249.
Motocykle,

skutery, quady, części,
akcesoria, naprawy, serwis, Głowno,
Łódzka 4, tel. (42) 710‑76‑11.
Suzuki Bandit

600S, 2000 rok, tel. kom.
604‑973‑039.
Simson,

700 zł, tel. kom. 535‑299‑227.
Sprzedam

Suzuki GSX 600F, 1994 rok,
tel. kom. 723‑380‑548.
Sprzedam

WSK 125, bez dokumentów,
tel. kom. 604‑714‑409.
Sprzedam

Ogara, tel. kom. 721‑335‑318.
Yamaha

Virago 535, 1998 rok, 
5.000 km, stan bdb., tel. kom. 
785‑351‑822.
Sprzedam

tanio quada 50, tel. kom.
502‑080‑984.

inne
Naprawa

skuterów, silników 2 i
4-suwowych, tel. kom. 731‑133‑118.
Serwis

skuterów, motocykli i quadów, tel.
kom. 512‑816‑406.
Dnia

19.08.2013 na trasie DomaniewiceGłowno-Ostrołęka zginęła część od
motocykla Honda. Nagroda, tel. kom.
604‑714‑409.

VW
 Sharan, 1.9 TDI, 1998 rok, 110 KM,
hak, klimatyzacja, pełna elektryka, tel. kom.
501‑351‑561.

garaże

VW
 Sharan, 1.9 TDI 110 KM, 1997 rok,
I właściciel, bezwypadkowy, garażowany,
pełna elektryka, tel. kom. 696‑244‑974.

kupno

VW Touran,

1.9, TDI, 2005 rok, tel. kom.
662‑212‑754.

Kupię

garaż na os. Dąbrowskiego, tel.
kom. 696‑281‑790.

VW Transporter,

2012 rok, tel. kom.
788‑293‑343.

sprzedaż

inne

Garaż

za Intermarche, tel. kom.
604‑676‑613.
Tanio

odstąpię elementy na garaż: płyty,
słupki, deski, krokwie, drzwi, tel. kom.
606‑328‑914.

SKODA

Fabia, 1.4 8V, 2002 rok, tel. kom.
604‑392‑876.

Opony

i felgi z Niemiec - największy
skład w rejonie, śruby, nakrętki, dystanse,
prostowanie i odnawianie felg, geometria
i auto-klima, Bratoszewice ul. Łódzka 28,
www.opony-gaweda.pl, tel. (42) 719-63-08,
505‑151‑701.

SKODA

Fabia, gaz, 2011 ok, tel. kom.
668‑751‑098.

Opony

używane, tel. kom.
602‑133‑182.

Garaż

na Bratkowicach, tel. kom.
606‑397‑574.

Garaż

na Czajkach, tel. kom.
606‑397‑574.

www.lowiczanin.info

wynajem
Garaż

murowany przy ul. Nieborowskiej,
Łowicz, tel. kom. 698‑522‑912.
Do
 wynajęcia garaż, Bratkowice, obok
myjni, tel. kom. 693‑543‑658.
Garaż

do wynajęcia na Bratkowicach, tel.
kom. 662‑672‑823.
Garaż,

tel. kom. 692‑101‑989.
Garaż

do wynajęcia, Bratkowice, tel. kom.
500-075‑420, wieczorem.

nieruchomości
kupno
Działka

budowlana, okolice Nagawki,
Grodzisk, Janów, tel. kom. 502‑659‑506.


Bratkowice,

60 mkw., II piętro, 3 pokoje,
tel. kom. 509‑365‑800.
M-3,

36 mkw., c.o., os. Sikorskiego,
Głowno, tel. kom. 502‑607‑295.
Dom, Gaj,

sprzedam lub zamienię na
bloki, tel. kom. 603‑980‑206.
Dom

w Głownie, tel. kom. 518‑615‑518.
Sprzedam

mieszkanie 60 mkw.,
Głowno, Sikorskiego, tel. kom. 502676-453, 509‑171‑333.
Dom

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

budowlana 5.100 mkw.,
Zielkowice, tel. kom. 795‑410‑608.
Działka

budowlano-leśna, 1.900 mkw.,
Nieborów. Dojazd, asfalt, media, tel. kom.
601‑310‑375.

Kupię

ziemię, około 3 ha, przy drodze
Łowicz-Kiernozia (nr drogi 584), tel. kom.
504‑352‑764.

Super

oferta! Sprzedam dom pod
Łowiczem z 15-letnim ogrodem i stawem
rybnym w cenie. Dzwoń!, tel. kom. 605-914001, 515‑105‑311.

Kupię

bloki zadłużone, działkę, ziemię,
tel. kom. 607‑809‑288.

Działki:

3.100 i 3.400 mkw., Bielawy, tel.
kom. 664‑041‑140.

Kupię

mieszkanie w centrum Łowicz, M-2
lub M-3, tel. kom. 692‑659‑548.

M-3,

Dąbrowskiego, 49 mkw., cegła,
parter, 200.000 zł, tel. kom. 791‑062‑292.

Wezmę

w dzierżawę grunty orne, tel.
kom. 693‑253‑063.

Mieszkanie

58 mkw., II piętro,
Starzyńskiego, tel. kom. 723‑482‑428.

Działka

w Małszycach lub okolicy, tel.
kom. 693‑025‑952.

Sprzedam

gospodarstwo rolne 11 ha,
Wyborów, tel. kom. 883‑349‑109.

Kupię

grunty rolne, ok. 1 ha w gminie
Kocierzew, Chąśno lub Kiernozia, tel. kom.
601‑987‑282.

Mieszkanie

72 mkw., Bratkowice, po
remoncie, wysoki standard, urządzona
kuchnia, tel. kom. 606‑633‑490, po 18.

sprzedaż

Sprzedam

mieszkanie 75 mkw.
w atrakcyjnej lokalizacji, tel. kom.
661‑987‑500.

Działki

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

działki budowlane w
Głownie, tel. kom. 606‑414‑222.
Marianów,

6.000 mkw. +dom 90 mkw.,
tel. kom. 792‑245‑010.
Mieszkanie

40 mkw., wraz z garażem, ul.
Czajki, tel. kom. 602‑774‑552.
Sprzedam

działkę 14.960 mkw., Łowicz,
ul. Poznańska, tel. (46) 837‑08‑98.
Dom

piętrowy, budynek gospodarczomieszkalny dwudziestoletni, działka 1405
mkw, Głowno, tel. kom. 607‑677‑869.
Siedlisko,

tel. kom. 664‑507‑718.
Pół
 bliźniaka, Łowicz, tel. kom.
604‑189‑085.
Dwie

działki rolno-budowlane, 1300
mkw., 9300 mkw, Placencja, tanio, tel. kom.
606‑889‑643.
Działka

budowlano-rolna, 0,55 ha, 29 m
szer., Niedźwiada, tel. kom. 536‑838‑388.
Sprzedam

przytulne mieszkanie, na
parterze, 48 mkw. (w cenie zabudowa
kuchenna i dwie szafy wnękowe), tel. kom.
605‑659‑207.
Działki

budowlane, uzbrojone: 1.400
mkw., 1.000 mkw., 990 mkw., tel. kom. 606949‑637, Otolice.

REKLAMA

Działka

budowlana, ziemia, las,
Wrzeczko Borowiny, 2.5 h, tel. kom.
602‑103‑367.

Sprzedam

dom piętrowy i budynki
gospodarcze z ziemią, tel. kom. 661-894028, Bąków Górny.

Działka

leśna przy drodze asfaltowej,
możliwość zabudowy, tel. kom.
601‑962‑832.

Atrakcyjna

działka 9.500 mkw., tel. kom.
790‑554‑665.

Mieszkanie

60 mkw., Bratkowice, IV
piętro środkowe, po remoncie, tel. kom.
696‑957‑700.
Mieszkanie

w Zduńskiej Dąbrowie,
50 mkw., z garażem, stan bdb, tel. kom.
603‑225‑128.
Działki

budowlane, Otolice 29-Marczew,
tel. kom. 600‑476‑446.
Sprzedam

dom z działką (możliwość
otwarcia działalności gospodarczej),
1.000 mkw., centrum Bielawy, tel. kom.
693‑830‑177.
Sprzedam

dom + budynki 
gospodarcze na wsi, gm. Kiernozia,
tel. (46) 838-38-28, tel. kom. 601‑543‑623,
po 16.
Działka

rolno-budowlana, Błota Krępskie,
tel. kom. 668‑137‑131.
Oddam

w dzierżawę 9 ha, gm.
Kocierzew, tel. kom. 795‑285‑136.
Budynek

mieszkalny i gospodarczy,
ziemia 30 arów, tel. kom. 727‑639‑369.
Mieszkanie,

47 mkw., parter, os. Kostka,
tel. kom. 661-800-516, 661‑669‑130.
Działka

budowlano-usługowa1000 mkw.,
albo więcej, Łowicz, Klickiego 42, tel. kom.
502‑163‑313.
Działka

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

Dom

80 mkw., tel. kom. 515‑857‑498.

Dwupokojowe,

52 mkw., sprzedam
lub zamienię na kawalerkę, tel. kom.
880‑141‑984.

Działka

budowlana w Otolicach, 1.500
mkw., tel. kom. 602‑261‑185.

Działki

budowlane w Strzelcewie, tel.
kom. 797‑439‑346.

Pilnie:

61 mkw., 3-pokojowe, Bratkowice,
cegła, II piętro, tel. kom. 725‑252‑976.

Mieszkanie

67,5 mkw., Łowicz, ul.
Tkaczew 4/6 m. 4, tel. kom. 608‑677‑348.

Siedlisko

1,5 ha, dostęp do rzeki, media,
domek do remontu 20 zł/m2, tel. kom.
505‑212‑286.

Działka

rolna o pow. 2,72 ha, Dębsk
Nowy, gm. Nowa Sucha, tel. kom.
604‑147‑949.

Mieszkanie

2-pokojowe, 45,67 mkw.,
Broniewskiego, tel. kom. 691‑033‑690.

Pół
 bliźniaka w Łowiczu, niedaleko stacji
PKP, tel. kom. 727-491-674, 605‑332‑560.

Mieszkanie

2-pokojowe, parter, os.
Kostka, bez balkonu, niski czynsz, tel. kom.
502‑134‑204.

Mieszkanie

63 mkw., III piętro, os.
Bratkowice, tel. kom. 883‑202‑119.

Działka

368 mkw., wszystkie media, 2
budynki razem 110 mkw., Cichorajka, tel.
kom. 668‑479‑964.
Mieszkanie

25,22 mkw., I piętro, os.
Tkaczew, tel. kom. 604-239‑897, po 16:00.
Dom

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

1,5 ha Placencja pod
Łowiczem 12 zł/mkw., tel. kom.
0660‑485‑295.
Działki

budowlane: 1.100, 1.250 mkw.,
Łowicz, obręb Bolimowska, tel. kom.
509‑897‑627.

Sprzedam

lub wynajmę mieszkanie, os.
Kostka, tel. kom. 730‑740‑981.
Sprzedam

działkę w Mysłakowie, tel.
kom. 793‑640‑112.
Sprzedam

działkę budowlaną, 2.000
mkw., szer. 20 m, przy drodze, tel. kom.
721‑610‑751.
Mieszkanie,

2-pokojowe, 35 mkw.,
III piętro, os. Reymonta, tel. kom.
692‑673‑162.

Sprzedam

działkę 7.500 mkw., os.
Bełchów, tel. kom. 720‑172‑281.
Działka

w Sobocie, Łowicka 15, 6.700
mkw.: przy drodze asfaltowej, utwardzonej,
kierunek na Zduny, ogrodzona siatką,
media, bardzo ładna, niczym nie
obciążona, 150.000 zł, tel. kom. 606-263251, yabella@poczta.onet.pl.
Działka

budowlana, tel. kom.
664‑507‑718.
Działka

rolno-budowlana 1,16 ha, Świeryż
I, tel. kom. 667‑118‑195.
Dom

w Łowiczu, stan surowy, tel. kom.
608‑010‑508.

Ziemia

1,20 ha, okolice Łowicza, 
Świeryż II, tel. kom. 509‑449‑113.

Działka

1.300 mkw., Małszyce, rolna,
tel. (42) 658‑07‑04.

Działka

48 arów w Osinach, 
zabudowana oraz ogrodzona oraz działka
7 arów w Kiernozi, tel. kom. 512‑179‑465.

Rolno-budowlana

w Głownie ul.
Ostrołęcka media w ulicy pow. 10760 mkw,
tel. kom. 666-865-844, 608‑047‑532.

Dom

na wsi, tel. kom. 506‑034‑344,
po 16.

Mieszkanie

57,8 mkw., 3-pokojowe, z
kuchnią, blok z cegły, IV piętro, Łowicz
centrum, tanio, tel. kom. 607-314-088,
793‑071‑999.

Działka

rolna, 2,07 ha, w tym 3.000 mkw.
budowlana, 2 km od Łowicza, tel. kom.
601‑385‑520.
Sprzedam

2 działki budowlane po 3.000
mkw., 30 zł/m, Skaratki Pod Las, tel. kom.
667‑539‑954.
Sprzedam

lub zamienię M-6, tel. kom.
788-909-574, 609‑160‑511.
Sprzedam

gospodarstwo rolne 
o powierzchni 15 hektarów, budynki 
nowe, klasa ziemi 2 i 3, tel. kom.
606‑832‑112.
Sprzedam

ziemię 2,27 ha, Wola
Stępowska, tel. kom. 606‑188‑034.
Sprzedam

lub wynajmę domek 
w Bratoszewicach, tel. kom. 505‑505‑190.
Stryków,

centrum, 900 mkw., 
+ dom do remontu lub rozbiórki, 
tel. kom. 535‑557‑320.
Sprzedam

mieszkanie 60 mkw., 
z garażem, os. Bratkowice, I piętro, blok
ocieplony, tel. kom. 608‑888‑504.
Dom

z budynkami gospodarczymi 0,36
ha, tel. kom. 662‑171‑123.

Sprzedam

mieszkanie 25 mkw., tel.
kom. 602‑646‑068.
Dom,

działka 4900 mkw., Łowicz, tel.
kom. 880‑651‑700.

Dom

z działką 6.300 mkw., na wsi, tel.
kom. 604‑781‑866.

Działka,

3.336 mkw., Strzelcew, koniec
Armii Krajowej, tel. kom. 721‑152‑385.

Mieszkanie

3-pokojowe, os. Kostka, tel.
kom. 600-248-791, 668‑599‑646.

Sprzedam

mieszkanie Głowno,
os. Kopernika 48 mkw., 3-pokojowe,
kuchnia, parter, tel. kom. 
502‑213‑373.

Ziemia

2 ha, przy drodze ŚwieryżSzymanowice, tel. kom. 782‑547‑693.

Sprzedam

3,700 ha, gmina Stryków, tel.
kom. 515‑985‑655.

Dom

solidnie zbudowany, z lokalem na
usługi, stan surowy, centrum, Tkaczew w
rozliczeniu może być mieszkanie, tel. kom.
501‑786‑976.

Sprzedam

M-4, 60 mkw., tel. kom.
609‑688‑542.

Sprzedam

mieszkanie 38 mkw.,
2-pokojowe, os. Noakowskiego, parter, tel.
kom. 785‑034‑207, po 18.

Działka

siedliskowa, tel. kom.
661‑333‑735.
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M-4,

60 mkw., os. Dąbrowskiego, II
piętro, 195.000 zł do negocjacji, tel. kom.
601‑814‑191.
Sprzedam

dom w Łyszkowicach, działka
900 mkw., cena do uzgodnienia, tel. kom.
880‑307‑100.
Sprzedam

atrakcyjną działkę
budowlaną z pozwoleniem na działalność
gospodarczą, okolice Głowna, tel. kom.
669‑376‑074.
Sprzedam

działkę rekreacyjną Huta
Józefów, tel. kom. 608‑649‑174.
Pilnie

dom o pow. 100 mkw., wraz
z działką o pow. 10 arów, tel. kom.
691‑063‑049.
Działka

3.000 mkw., ogrodzona,
nadająca się na działalność gospodarczą,
wraz z zabudowaniami, tel. kom.
608‑847‑152.
Sprzedam

mieszkanie 53 mkw,
ul. Kopernika, Głowno, tel. kom.
506‑033‑000.
Dom

70 mkw., z budynkiem
gospodarczym, Łowicz, 275.000 zł, tel.
kom. 503‑105‑495.
Dom

na działce 4.595 mkw., Glowno,
230.000 zł, tel. kom. 602‑882‑617.
Wulkanizacja,

budynki, Napoleońska 6,
Łowicz, tel. kom. 502‑163‑313.
Sprzedam

mieszkanie 58 mkw., os.
Noakowskiego, tel. kom. 698‑728‑146.

Działki

budowlane, Mysłaków, tel. kom.
502‑238‑360.

Sprzedam

nowe, 2-pokojowe 
mieszkanie, 54,6 mkw., tel. kom.
662‑076‑960.

Działki

budowlane z usługami 
w Bednarach, blisko dworca PKP, 
szkoły, przedszkola, sklepów,
tel. (46) 838‑62‑52.

Sprzedam

działkę budowlaną 
w Kozłowie Biskupim, 723 mkw.,
ogrodzona, media w drodze, atrakcyjna
lokalizacja, tel. kom. 513‑930‑086.
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Dom

na Górkach w Łowiczu, z dużym
budynkiem gospodarczym sprzedam,
wydzierżawię lub zamienię na mieszkanie
w Łodzi albo w Warszawie, tel. kom.
696‑878‑313.
Pilnie

sprzedam działki w Mysłakowie,
niedaleko szkoły, tel. kom. 693‑652‑202.
Sprzedam

dom z budynkami
gospodarczymi, działka 42 a, tel. kom.
533‑987‑677.
Sprzedam

2 ha ziemi w tym działkę
budowlaną lub samą działkę budowlaną,
powierzchnia do uzgodnienia, Bednary, tel.
kom. 664‑732‑718.
Sprzedam

gospodarstwo rolne 
o powierzchni 6,5 ha w miejscowości Górki
Pęcławskie, tel. kom. 661‑762‑719.
Sprzedam

nowy domek ogrodowy, tel.
kom. 607‑701‑177.
Sprzedam

łąkę 0,72 ha, tel. kom.
665‑373‑909.
Sprzedam

działkę rolno-budowlaną 
i łąkę, Świeryż II, tel. kom. 607‑316‑894.
Sprzedam

4,75 ha ziemi w jednym
kawałki, Niedzieliska, gmina Kiernozia, 
tel. kom. 692‑781‑091.
Sprzedam

dom 111 mkw. z działką 
150 mkw. lub zamienię na kawalerkę 
z dopłatą, tel. kom. 504‑588‑573.
Sprzedam

działkę rolną 3,19 ha 
z siedliskiem w Brodne Józefów, 
gm. Kiernozia. Kontakt wieczorami, 
tel. kom. 506‑776‑620.
Dwa

pokoje, kuchnia, łazienka, 
weranda, około 50 mkw., parter, 
centrum, ogrzewanie, ciepła woda, 
garaż, ogródek (wspólnota 
mieszkaniowa), Łowicz, 
ul. Kaliska, tel. kom. 699‑956‑300.
Sprzedam

dwa pokoje, 33 mkw.,
Starzyńskiego, tel. kom. 698‑821‑921.
Sprzedam

działkę budowlaną, 1.040
mkw., na nowym osiedlu w Chąśnie, tel.
kom. 661‑877‑892.
Sprzedam

działki budowlane z planem
zagospodarowania przy ulicy Klickiego, tel.
kom. 609‑506‑570.
Działka,

dom murowany, 34.000 zł, tel.
kom. 608‑240‑493.
Stryków

9.879 mkw. nad zalewem,
tel. kom. 601‑250‑483.
Pilnie

sprzedam dom w Łowiczu, tel.
kom. 669‑673‑075.
Bratkowice,

36,5 mkw., zaciszny parter,
tel. kom. 609‑024‑395.
Działka,

Łyszkowice, 9.500 mkw., tel.
kom. 609‑491‑313.
Działka

łąka, Wrzeczko, tel. kom.
609‑491‑313.
Ziemia

rolna 1,8 ha, przy drodze
dojazdowej, Kocierzew Północny, tel. kom.
510‑260‑450.
Sprzedam

od zaraz 2 pokoje, 
39 mkw, 117 tys. zł, os. Starzyńskiego 9,
3 piętro do własnej aranżacji, tel. kom.
510‑655‑089.
Tanio

- dom w centrum Łowicza, tel. kom.
660‑851‑621.
Atrakcyjna

- jedna z działek budowlanych
w Łowiczu, media, przy ulicy, szybko,
tanio, bezpiecznie, tel. kom. 790-285-059,
518‑803‑946.

wynajem
Kwatery

tanio, Łowicz, tel. kom.
606‑884‑162.
Lokal

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

mieszkanie 36 mkw. do wynajęcia,
tel. kom. 698‑625‑915.
Wynajmę

mieszkanie 4-pokojowe,
centrum; atrakcyjna cena, tel. kom. 697689‑835, po 16:00.
Lokale

110, 230 mkw. i mniejsze
w centrum, Krakowska, tel. kom.
692‑725‑590.
Do
 wynajęcia lokal, w pawilonie: róg
Warszawskiej, Dworcowej, Łowicz,
tel. (46) 837-42-46, tel. kom. 605‑578‑502.
Wynajmę

lokal handlowo-usługowy 308
mkw., przy sklepie meblowym, w Łowiczu,
tel. kom. 603‑993‑065.
Tanio,

lokal do wynajęcia, 20 mkw., 
ul. Zduńska, tel. kom. 731‑945‑554.
Sprzedam

ziemię 7,20 ha, Żychlin,
Głowackiego 15, tel. (24) 285-30-75, tel.
kom. 729‑674‑534.
Kwatery, Głowno,

tel. (46) 874‑64‑68.
Wynajmę

halę przy trasie A2, tanio,
tel. kom. 607‑168‑196.
Wynajmę

dużą kawalerkę, Warszawa
Mokotów, tel. kom. 608‑114‑373.
Wynajmę

tanio w domu: 2 pokoje,
kuchnię, łazienkę, tel. kom. 794‑198‑458.
Wynajmę

przytulne mieszkanie
dla dwojga, tel. kom. 505-187-576,
696‑096‑417.
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Do
 wynajęcia lokal handlowy, 80
mkw., centrum Łowicza (Zduńska), tel.
kom. 602‑796‑339.
Wezmę

w dzierżawę grunty orne,
gmina Stryków, tel. kom. 603‑711‑760.
Do
 wynajęcia mieszkanie 2 pokoje
z wyposażoną kuchnią, centralne
ogrzewanie, os. Sikorskiego, tel. kom.
507‑892‑390.
Wynajmę

mieszkanie 2-pokojowe w
Łodzi, okolice Spornej, blisko Wydziału
Prawa, tel. kom. 606‑712‑892.
Do
 wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe,
umeblowane; Górki, tel. (46) 837‑11‑09.
Wynajmę

lokal użytkowy, 50 mkw.,
Łowicz, ul. Zduńska, tel. kom. 607-442-383,
660‑230‑318.
Lokal

w centrum Łowicza, tel. kom.
665‑464‑794.
Wynajmę

mieszkanie 40 mkw.,
niepalącemu małżeństwu, Łowicz, tel. kom.
604‑362‑195.
Wynajmę

mieszkanie, os. Dąbrowskiego
blok 16, tel. kom. 661‑987‑500.
Wynajmę

lokal, I piętro, ul. Krakowska,
nad apteką, tel. kom. 607‑809‑288.
Przyjmę

w dzierżawę grunty orne, tel.
kom. 697‑688‑625.
Kawalerka

urządzona, na parterze, os.
Kopernika, Głowno, cena 500 zł + opłaty,
tel. kom. 511‑740‑483.
Wynajmę

mieszkanie Głowno, os.
Kopernika 48 mkw., 3-pokojowe,
kuchnia, parter, tel. kom. 502‑213‑373.
Wynajmę

M-3, os. Konopnickiej,
tel. (46) 830‑31‑51.

Do
 wynajęcia M-3, Głowno, tel. kom.
781‑508‑033.
Wynajmę

mieszkanie 2-pokojowe,
umeblowane, blisko stacji PKP, Łowicz, tel.
kom. 607‑809‑500.
Do
 wynajęcia pokój dla 1-2 uczennic, 
tel. kom. 693‑543‑658.
Wynajmę

domek z budynkami
gospodarczymi 6 km od Łowicza, 
tel. kom. 509‑231‑973.
Wynajmę

od zaraz 2-pokojowe,
nieumeblowane w Łowiczu, os. Kostka,
2-pietro blok z cegły lata 60, Piotr, tel. kom.
663-256-169, po godz. 18.
Wynajmę

M-3 os. Bratkowice piętro III, 
tel. kom. 666‑820‑718.
Przyjmę

w dzierżawę grunty orne 
w gminie Bielawy i okolicach, ekstra
warunki, tel. kom. 601‑824‑517.

Wynajmę

2-pokojowe mieszkanie 
w Głownie, ul. Sikorskiego firmie lub osobie
w delegacji, tel. kom. 510‑966‑509.
Wynajmę

mieszkanie M-4, os.
Bratkowice, tel. kom. 605‑679‑749.

sprzedaż różne

Kocioł

węglowo-miałowy c.o., 31 kW,
Pleszew i kuchnia polska węglowa prawa,
tel. kom. 888‑879‑534.
Maszyny

szwalnicze, noże, stół, Głowno,
tel. kom. 602‑587‑277.

Stemple

budowlane 3-4 m, drewno
budowlane, tel. kom. 885‑122‑144.

Tanio

sprzedam meble dziecięce, tel.
kom. 663‑021‑467.

Drewno

opałowe, liściaste, tel. kom.
885‑122‑144.

Skrzynki

plastikowe 15 kg, tel. kom.
500‑385‑907.

Rębaki

do drewna, średnica
ciętego drzewa do 11 cm, na
kawałki po 15 cm długości,
wydajność ok. 2 km/godz, tel. kom.
602‑249‑683.

Brama

wjazdowa; telefon Asha 300;
rafka, tel. kom. 506‑751‑247.

Lokal

do wynajęcia, Łowicz, centrum, ul.
Zduńska, tel. kom. 666‑984‑950.
Pokój

do wynajęcia w centrum Łowicza,
tel. (46) 838‑13‑05.

Lokal

w centrum Głowna, tel. kom. 601699-405, 725‑875‑593.
Wynajmę

domek w Łowiczu, tel. kom.
880‑014‑736.
Do
 wynajęcia lokal handlowo-usługowy
50 mkw., centrum Łowicza, naprzeciwko
Galerii Łowickiej, tel. kom. 602‑187‑540.

Słoiki,

tel. kom. 516‑347‑960.
Gruz

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

czarna, piasek, żwir, torf, tel. kom.
723‑975‑482.
Sprzedaż

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

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

przepusty, kamień elewacyjny,
Jumby: www.seba-bruk.pl, tel. kom.
531‑467‑981.

Regał

pokojowy, stół, 4 krzesła, tel. kom.
604‑634‑396.

Sprzedam

drewno na opał, z jabłoni, tel.
kom. 609‑999‑428.
Sprzedam

ziemię torfową, tel. 783‑131‑913.
Brama

garażowa 3x3,60; glazura
20 mkw., 15x15, butla gazowa mała,
tel. (46) 837‑68‑90.
Sprzedam

regał pokojowy, tel. (46) 83768-90, tel. kom. 728‑492‑912.

Ubranka,

zabawki dla dziewczynki, tel.
kom. 606‑962‑339.

Do
 wynajęcia lokal sklepowy, 40 mkw,
centrum Łowicza, tel. 602‑118‑332.

Kupię

starocie: radia, beczki, zegary,
kryształy, militaria, obrazy, skrzynie
łowickie, stroje łowickie, tel. kom.
504‑944‑860.

Sprzedaż

mebli dębowych z zachodu,
witryna, komoda, stoły, krzesła, ławy,
sofy skórzane, tel. kom. 785‑633‑045.

Wynajmę

2 -pokojowe, w pełni
wyposażone mieszkanie na Bratkowicach;
klimatyzacja, tel. kom. 695-774‑322, po
17.00.

Loda

sieczkarnia; sedes ze spłuczką, tel.
kom. 795‑155‑105.
Regał

pokojowy, kanapa, dwa fotele,
stolik, w bardzo dobrym stanie, tel. kom.
726‑083‑343.

Sprzedam

tanio nowe grzejniki żeliwne,
tel. kom. 784‑158‑544.

Rower

męski, tel. kom. 664‑738‑753.

Pralka

Amica na części, kosiarka
spalinowa dl trawy, 100 mkw. blachy
ocynkowanej z demontażu, tel. kom.
692‑781‑091.

Sprzedam

tanio, nową kabinę
natryskową „90” narożna, szklana, tel. kom.
606‑392‑465.
Wiertarka

kolumnowa Einhll, najwyższy
model, tel. kom. 600‑415‑353.
Piec

C.O., tel. kom. 665‑489‑346.
Łóżko

dziecięce, rozkładane, tel. kom.
668‑599‑585.
Sprzedam:

rowerek, fotelik
samochodowy, przewijak, tel. kom.
609‑552‑503.
Stemple

budowlane, tel. kom.
507‑411‑018.
Telewizor

21 cali, komputer, silnik
elektryczny od pralki, tel. kom. 502‑980‑287.

Sprzedam

okna i drzwi plastikowe, 
z demontażu, tel. kom. 512‑278‑726.

Szukam

współlokatorki, tel. kom.
505‑073‑277.

Sprzedam

stemple budowlane, tel. kom.
724‑555‑595.

Tapczan

1-osobowy z pojemnikiem na
pościel, tel. kom. 664‑738‑753.

Amerykanka,

rozkładana, 2-osobowa,
stan bdb., tanio, tel. kom. 506‑510‑560.

Sprzedam

namiot handlowy, tel. kom.
723‑031‑974.

Do
 wynajęcia domek 2 pokoje z kuchnią
w Głownie, tel. kom. 500‑007‑881.

Sprzedam

tanio gruz, tel. kom.
509‑559‑258.

Sprzedam

maszyny dwuigłówkę,
stębnówkę i mereszkę, tel. kom.
696‑700‑586.

Sprzedam

ławostół, nowy, tel. kom.
507‑852‑140.

Do
 wynajęcia mieszkanie 60 mkw.,
umeblowane, w centrum Łowicza, tel. kom.
602‑118‑332.

Zbiornik

na olej opałowy 1.500 l,
niedrogo, tel. kom. 664‑738‑753.

Biurko

komputerowe z nadstawką, szafka
z półkami, tel. kom. 604‑634‑396.

Sprzedam

akwarium wraz z całym
wyposażeniem, tel. kom. 725‑847‑390.

Waga

samochodowa 35t, nowa,
niemontowana 14m, długi pomost:
agregaty prądotwórcze 16kW, 30kW;
zbiornik na olej opałowy na 2.000 litrów, tel.
kom. 607‑825‑279.
Komputer

+ dwa monitory, tanio, tel. kom.
503‑699‑872.
Sprzedam

skrzynki jedynki na owoce
oraz palety, tel. kom. 607‑325‑906.
Lodówka

i zamrażarka, tel. 605‑485‑261.

Sprzedam

kamienie polne, tel. kom.
691‑097‑150.
Sprzedam

2 rowerki dziecięce 1 to
BMX oraz motorek typu ścigacz, tel. kom.
504‑525‑722.

Drewno

opałowe i kominkowe, tel. kom.
798‑877‑090.

Sprzedam

okna PCV białe z demontażu
1450x1420 i 1750x1420; drzwi balkonowe
1380x2280 oraz piec c.o. węglowy 1.1, stan
dobry, tel. kom. 602‑277‑912.

Sprzedam

nowy gołębnik, tel. kom.
607‑701‑177.

Ondulina

używana, tel. kom.
507‑164‑215.

Wózek

widłowy, tel. kom. 785‑405‑552.

Kanapa

różowo-biała, stan bdb, tel. kom.
692‑972‑660.

Tanio

wynajmę lokal handlowo-usługowy,
40 mkw., centrum Łowicza, Zduńska 49,
tel. kom. 608‑369‑852.

Sprzedam

komputer, skrzynki drewniane,
tel. kom. 502‑539‑686.

Deski:

gr. 2,5 cm, suche, tel. kom.
664‑713‑405.

Drewno

kominkowe, opałowe, tel. kom.
504‑257‑615.

PSS

„Nadzieja” w Głownie wynajmie
pawilon handlowy o pow. 212 mkw. przy ul.
Zabrzeźniańskiej 2, tel. (42) 719‑10‑90.

Sprzedam

tanio używane okna, drzwi,
zbiorniki 1.000 l, kanapę krzesła, stolik,
szafę elektryczną, tel. kom. 501‑074‑060.

Wiertarka

słupowa, stożek 3, tel. kom.
785‑405‑552.

Kawalerka,

tel. kom. 692‑101‑989.

Mieszkanie

do wynajęcia 3 pokoje i
aneks kuchenny, IV piętro, os. Sikorskiego,
tel. kom. 513‑090‑353.

Uczennicom

lub studentkom wynajmę
M-2 w centrum Łowicza, tel. (46) 837‑89‑47.

Wycinankę

Łowicką kupię; stała
współpraca; zdjęcia, wymiary oraz cenę
poproszę na maila: mboro86@tlen.pl, tel.
kom. 664‑507‑626.

Piec

węglowy 6 kW, tel. kom.
606‑826‑080.

Piaski,

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

Wynajmę

nowy magazyn + biura,
300 mkw., wszystkie media + c.o.,
plac 2.200 mkw., ogrodzony, tel. kom.
784‑534‑850.

Wynajmę

2 nowe lokale handlowe 
w Żychlinie o powierzchni 45 mkw. i 40
mkw. z możliwością połączenie lokali
razem, tel. kom. 691‑228‑230.

Kupię

owoce jarzębiny. Zakrzew 47, 
gm. Nowa Sucha, tel. (46) 861‑22‑98.

Skrzynia

łowicka po renowacji,
kołowrotek łowicki, tel. kom. 667‑703‑026.

Mieszkanie

do wynajęcia 58 mkw., os.
Noakowskiego, tel. kom. 698‑728‑146.

Wynajmę

3-pokojowe mieszkanie,
Starzyńskiego, Łowicz, tel. 889‑027‑671,
po 19.

Do
 wynajęcia mieszkanie 60 mkw., 
w Łowiczu, cena do uzgodnienia, tel. kom.
512-140-949, 792‑192‑450.

Dom

murowany, C.O., na działce 1.000
mkw., Mysłaków, tel. kom. 605-934-708,
607‑775‑127.

Sprzedam

silnik elektryczny 5,5 KW,
cena 450 zł, tel. 692-039-891.

Witryna

chłodnicza; wentylator dachowy;
pompa próżniowa; zwijak do taśm, tel. kom.
788‑870‑752.

Tanie

pokoje noclegowe, Łowicz,
Plac Przyrynek 11, tel. (46) 837-99-16,
tel. kom. 512‑098‑358.

Wynajmę

parter, trzy pokoje, kuchnia,
łazienka w domu jednorodzinnym 
z tarasem, Łowicz, tel. kom. 
602‑878‑908.

Stare

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

Rębak

do gałęzi, tel. kom. 505‑928‑735.

Do
 wynajęcia kawalerka na Reymonta,
tel. kom. 600‑678‑503.

Pokój

do wynajęcia, tel. (46) 837‑68‑19.

Wynajmę

mieszkanie M-4, os.
Konopnickiej, tel. kom. 501‑011‑198.

kupno różne

Drewno

opałowe, kominkowe 
i w workach, meble ogrodowe, budy,
toalety, tel. kom. 501‑658‑261.

Lokal

handlowy do wynajęcia
50 mkw., Zduńska 23, tel. kom.
600‑498‑498.
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Huśtawki

ogrodowe, akacjowe, stoły,
ławki, altanki, piaskownice, budy dla psów,
toalety, tel. kom. 502‑981‑959.
Sprzedam

wyrówniarko grubościówkę,
Głowno, tel. (42) 710‑83‑02.
Sprzedam

3 calowe rury 7-metrowe 
w stanie dobrym, tel. kom. 728‑134‑512.

Altanka

nowa, tel. kom. 511‑311‑145.
Sprzedam

zestaw mebli Indiana, tel. kom.
501‑447‑652.
Sprzedam

pralkę automatyczną POLAR
6kg, klasa A+A oraz dwa rowery górskie
AUTHOR oraz TREK/BMT, tel. kom.
608‑595‑995.
Sprzedam

pustaki żużlowe „12” i „9” tanio oraz okna plastikowe firmy SIB białe,
różnego rozmiaru, tel. kom. 
693‑027‑063.
Kuchnia

węglowa Grudziądz (prawa,
biała), tel. kom. 728‑712‑473.

Piec
c.o. 32 kW i wózek głęboko
spacerowy, tanio, tel. kom. 698‑490‑859.
Drewno

olchowe łupane, tel. kom.
691‑479‑342.
Huśtawki

akacjowe, tel. kom.
507‑570‑019.
Sprzedam

łóżko 2-osobowe, wysuwane,
dla dzieci, tel. kom. 600‑880‑267.
Sprzedam

piłę taśmową z silnikiem 11
kW, heblarkę z silnikiem 5,5 kW, tanio, tel.
kom. 695‑727‑586.
Sprzedam

komplet książek do klasy I
technikum na Blichu w Łowiczu, tel. kom.
693‑960‑706.
Sprzedam

huśtawkę ogrodową, tel. kom.
508‑914‑930.

Kanapa

ekoskóra, tel. (46) 874‑73‑39.

Kamienie,

gmina Stryków, tel. kom.
505‑257‑017.

Betoniarki:

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

Suknie

ślubne po 300 zł, nowe, tel. kom.
607-604-344, 535‑428‑555.

Sprzedam

piec c.o., 15 kW, 2009 rok, 
tel. kom. 502‑224‑240.

Drewno

kominkowe śliwkowe, niedrogo,
tel. kom. 535‑428‑555.

Dwuigłówka,

overlock, tel. kom.
505‑065‑040.

Sprzedam

meble młodzieżowe, szafa 
+ szafka bieliźniarka + biurko z nadstawką,
tel. (46) 839‑63‑72.

Piec

miałowy „Konstal” 4.1, 50 kW, 
stan bdb, tel. kom. 608‑420‑169.

Sprzedam

deski oraz drzewo opałowe 
i kominkowe, tel. (46) 838‑74‑91.

Żużel

z dowozem, tel. kom. 
600‑323‑947.

Akordeon

Weltmeister, 120 basów, tel.
kom. 724‑380‑528.

Sprzedam

maszynę do szycia,
młynek do czyszczenia zboża, tel. kom.
507‑792‑426.

Sprzedam

biurko używane, tel. kom.
505‑128‑363.

Sprzedam

nowe WC, tel. kom.
607‑701‑177.

Przęsła

ogrodzeniowe z kątownika 3
mm, nowe, tanio, pług 3-skibowy, tel. kom.
517‑079‑728.
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Zatrudnię

krojczego, tkanina, dzianina,
praca w Głownie, tel. (42) 719-13-66, tel.
kom. 698‑011‑452.

Łóżeczko

drewniane, spacerówka, motor
na akumulator, tel. kom. 500‑519‑872.

Zatrudnię

szwaczki, dzianina 
1 zmiana, tel. (42) 710-10-41, tel. kom.
607‑539‑008.

Zatrudnię

pizzermana (do przyuczenia)
i kierowcę do pizzerii (doświadczenie
niewymagane), praca w weekendy, tel.
kom. 723‑007‑220.

Przyjmę

szwaczki, chałupniczki i
krojczego, tel. kom. 604‑475‑553.

Przyjmę

kosmetyczkę, tel. kom.
503‑041‑169.

praca

Przyuczę

do zawodu masażysty, tel. kom.
509‑867‑229.

dam pracę

Przyjmę

pracowników o profilu
budowlanym do tynków i dociepleń, tel.
kom. 505‑102‑406.

Zatrudnię

informatyka/webmaster.
Praca w Łowiczu, tel. kom.
606‑832‑571.

Zatrudnię

pracownika do gospodarstwa
rolnego, tel. (46) 838-74‑91, po 18:00.
Zatrudnię

mechanika samochodowego
do serwisu opon w Bratoszewicach, tel.
kom. 505‑151‑701.
Zatrudnię

szwaczki, dzianina,
Głowno, tel. (42) 710-73-31, tel. kom.
608‑496‑344.
Zatrudnię

kierowcę na busa w ruchu
międzynarodowym w systemie 3:1, tel.
kom. 781‑077‑050.
Zatrudnię

spedytora z doświadczeniem
w transporcie międzynarodowym, tel. kom.
608-059-817, 606‑457‑050.
Zatrudnię

murarza, tel. kom.
691‑736‑552.
Zatrudnię

szwaczki na szycie bluzek z
dzianiny i prasowaczkę, tel. (42) 719-18-43,
tel. kom. 665‑217‑483.
Zatrudnię

osoby do obsługi maszyn
dziewiarskich, możliwość przyuczenia,
tel. kom. 507‑044‑910.
Zatrudnię

doświadczonego brukarza, tel.
kom. 606‑796‑698.
Praca:

gospodarstwo sadownicze, tel.
kom. 723‑466‑286.
Zatrudnię

kierowcę z doświadczeniem
kat. B,C z okolic Głowna, Strykowa, tel.
kom. 609-230-864, 605‑046‑558.
Przyjmę

pracownika do dociepleń z
okolic Żychlina, tel. kom. 603‑452‑605.
Poszukuję

opiekunki do 1,5-rocznego
dziecka, Strzelcew, tel. kom. 691-620‑718,
po 16:00.
Z
 Oriflame jako konsultantka: dorobisz,
zarobisz. Wyślij SMS na numer 603-959031 z imieniem i nazwiskiem. Oddzwonimy.
Zatrudnię

sprzedawcę z
doświadczeniem, tel. kom.
604‑254‑205.
Zatrudnię

hydraulika, tel. kom.
604‑254‑205.
Zatrudnię

szwaczkę, tkanina,
praca całoroczna, Głowno, tel. kom.
509‑571‑801.
Zatrudnię

pracownika na myjnię, CV na
adres: tonextomek@interia.pl.
Zatrudnię

murarza- tynkarza, z okolic
Łowicza, tel. kom. 692‑382‑852.
Zatrudnię

osoby do zbioru pomidorów,
tel. kom. 605‑591‑610.
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Zatrudnię

pizzermana/ kucharza
(możliwość przyuczenia do zawodu),
Łowicz, tel. kom. 792‑938‑636.
Kierowcę

C+E na silos, przeżuty Francja,
tel. kom. 661‑066‑772.
Zatrudnię

kierowcę do rozwożenia pizzy
(Łowicz), tel. kom. 782‑223‑546.
Przyjmę

pracownika na stanowisko
palacz kotłowni z uprawnieniami, obsługa
piecy parowych, Bratoszewice, tel. (42) 71989-76, tel. kom. 512-095-884, od 12.00
do 15.00.
Przyjmę

pracownika z uprawnieniami
na stanowisko traktorzysta-mechanik,
zatrudnienie stałe, Bratoszewice,
tel. (42) 719-89-76, tel. kom. 512-095-884,
od 12.00 do 15.00.
Przyjmę

pracowników na produkcję
- suszarnia warzyw Bratoszewice,
tel. (42) 719-89-76, tel. kom. 512-095-884,
od 12.00 do 15.00.
Zatrudnię

brakarkę, pakowaczkę,
produkcja swetrów, Głowno, tel. kom.
607‑443‑788.

Zatrudnię

do wymiany podkładów
kolejowych, wymagane doświadczenie
w wyżej wymienionej profesji, tel. kom.
695‑877‑803.
Kierowca

kat. C+E, z doświadczeniem,
transport krajowy i międzynarodowy, tel.
kom. 691‑200‑608.
Zatrudnię

dyspozycyjnych
elektromonterów z doświadczeniem lub
bez oraz kierownika robót elektronicznych,
tel. kom. 507‑156‑967.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, z praktyką,
tel. kom. 605‑094‑166.
Zatrudnię

w zawodach budowlanych 
bez pomocników, tel. kom. 
601‑489‑796.
Zatrudnię

kierowcę kat. C, praca po
kraju, Łowicz Kiernozka 12, tel. kom.
600‑357‑428.
Przyjmę

pracowników do prac
budowlanych i układania kostki brukowej,
tel. kom. 695‑384‑425.
Kierowca,

kat. C+E, z doświadczeniem
w ruchu międzynarodowym, tel. kom.
694‑841‑996.

Zatrudnię

kucharza lub pomoc
kuchenną z doświadczeniem, praca w
restauracji, tel. kom. 602‑574‑891.
Zatrudnię

lakiernika, tel. kom.
604‑607‑061.
Zatrudnię

blacharza, tel. 604‑607‑061.

Zatrudnię

parowaczkę (prasowanie
swetrów), Głowno, tel. kom.
607‑443‑788.

Zatrudnię

dziewiarza na maszyny
skarpetkowe. Strzelcew k/Łowicza.
Możliwość przyuczenia, tel. kom. 668-479265, do godz.16.00.

Zatrudnię

dyspozycyjną młodą
opiekunkę do 16-miesięcznej dziewczynki,
na Zatorzu, ok. 100-150 godzin, tel. kom.
668‑345‑240.

Zatrudnię

pomocnika na dziewiarnię,
maszyny płaskie, Głowno, tel. kom.
603‑627‑246.

Zatrudnię

szwaczkę do szycia skarpet
na Rosso, Strzelcew k/Łowicza, tel. kom.
668-479-265, do godz 16.00.

Zatrudnię

kierowcę kat. C+E w
transporcie krajowym, tel. kom.
601‑270‑787.

Zatrudnię

szwaczki, swetry, Głowno, tel.
kom. 607‑443‑788.

Firma

Sox z Jamna poszukuje szwaczki
na stębnówki, tel. kom. 697‑808‑109.

Zatrudnię

kolorystę z praktyką oraz
młodego do przyuczenia do sklepu z
mieszalniami lakierów samochodowych,
tel. kom. 668‑027‑744.

Kierowca

C+E, praca kraj, tel. kom.
606‑123‑379.

DAMO

sp.z o.o. zatrudni kierowcę do
dystrybucji paliw. Może być bez ADR,
sekretariat@damo.com.pl.

Przedstawiciel

handlowy - maszyny
rolnicze, CV kierować na: t.urbanek@
sobol-agro.pl.
Przyjmę

pracownika do dociepleń, tel.
kom. 607‑612‑176.
Przyjmę

od pracy tynkarzy, murarzy
oraz pracowników do obsługi agregatu
tynkarskiego, gipsowo-cementowowapiennego 508-359-473 24-285-43-22
od 17.00, tel. (24) 285-43-22, do 17.00, tel.
kom. 508‑359‑472.
Zatrudnię

mężczyznę do krojenia chleba
i innych prac porządkowych w piekarni, tel.
kom. 509‑877‑081.
Betoniarnia

Witusza 37 zatrudni 
kierowcę kat. C+E z uprawnieniami na
HDS, tel. kom. 602‑426‑020.
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Zatrudnię

prasowaczkę, tkanina,
Głowno, tel. kom. 509‑571‑801.

Opony

700x12, pompy wody do
c.o., przekrój 60x80x100 mm, tel. kom.
500‑594‑399.

Sprzedam

grzejniki żeliwne, używane, tel.
kom. 726‑487‑191.
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Magazynier

z uprawnieniami na wózki
widłowe, tel. kom. 606‑123‑379.

Zatrudnię

kierowcę kat. C+E,
transport międzynarodowy, tel. kom.
502‑605‑719.

Szwaczki

- kostiumy kąpielowe
(biustonosze), tel. kom. 503‑014‑494.

Firma

Panel-Serwis zatrudni panią
do sprzątania w Tesco Łowicz, tel. kom.
605‑176‑977.

Zatrudnię

mężczyznę 
do pomocy przy skupie owoców, tel. kom.
603‑869‑040.

Przyjmę

kierowcę, kraj, zagranica, kat.
C+E, mile widziane doświadczenie, tel.
kom. 605‑993‑107.

Poszukuję

hydraulika, pilne, tel. kom.
607‑809‑288.

Zatrudnimy

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

Zatrudnię

osobę do pracy w cukierni
oraz do piekarni, Głowno, Kopernika, tel.
kom. 603‑610‑512.

Agrofarm

zatrudni: doradcę do
spraw żywienia bydła i trzody oraz
sprzedawcę części do maszyn rolniczych.
Wykształcenie min. średnie, mile widziane
doświadczenie. CV na adres: agrofarm@
op.pl.

Przyjmę

kierowcę z kat. B do jazdy po
Europie, pożądane podstawy angielskiego,
tel. kom. 608‑597‑567.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, chłodnia,
kraj, tel. kom. 505‑845‑686.

Kierowcę

kat. B do pizzerii w Łowiczu
z własnym samochodem, tel. kom.
533‑542‑183.

Przyjmę

młodego (może być bez
doświadczenia) pracownika do zakładu
prod.-usług. ze znajomością rysunku
technicznego, tel. kom. 509‑035‑975.

Zatrudnię

pracownika 
do wykończeniówki, dobre warunki, 
praca od zaraz, wymagane 
doświadczenie, tel. kom. 693‑763‑581.

Zatrudnię

piekarza do ciasta lub do
pieca, tel. kom. 507‑975‑214.

Przyjmę

szwaczki do szycia bluzek i tunik
z Głowna i okolic, tel. kom. 502‑420‑340.


Zatrudnię
kierowcę na tira, tel. kom.
507‑477‑120.

Zatrudnię

murarza z doświadczeniem,
tel. kom. 509‑373‑870.

Zatrudnię

pracownika do prac
wykończeniowo-remontowych, tel. kom.
607‑343‑338.

szukam pracy

Dwóch

chłopaków do pracy w sadzie
od 18-25 lat, z okolic Łowicza, tel. kom.
728‑588‑205, po 19.
Zatrudnię

szwaczki, tel. kom.
500‑243‑325.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, załadunki
Lidl - Stryków, tel. kom. 607‑267‑206.
Pracownika

do zakładu
kamieniarskiego w Strykowie przyjmę,
tel. (42) 719‑81‑66.
Zatrudnię

do zbioru ogórków, tel. kom.
880‑309‑706.
Zatrudnię

ekspedientki w sklepie
spożywczym w Łowiczu, tel. kom.
512‑088‑422.
Zatrudnię

doświadczoną fryzjerkę,
kosmetyczkę, tel. kom. 512‑088‑422.
Zatrudnię

kierowcę kat. C (kraj) i
kierowcę kat. C+E (zagranica), tel. kom.
603‑879‑844.
Szwaczki

przyjmę (stębnówka,
dwuigłówka, overlock), dzianina, 
Głowno - Zabrzeźnia, tel. kom.
500‑820‑220.

Mężczyzna

30-letni, podejmie 
pracę, kat. B i C, tel. kom. 790‑602‑012.
Młody,

dyspozycyjny kierowca C+E
podejmie pracę, warunek: codzienne
powroty, tel. kom. 788‑154‑202.
Zaopiekuję

się dzieckiem 
(wykształcenie pedagogiczne), tel. kom.
606‑186‑997.
Młoda

osoba szuka pracy, tel. kom.
507‑602‑380.
Posprzątam

dom, mieszkanie, mycie
okien, prasowanie, tel. kom. 509‑231‑709.
Kierowca

C+E z doświadczeniem
poszukuje pracy, tel. kom. 516‑357‑437.
Przyjmę

każdą pracę, 3 dni w tygodniu
(pomoc domowa, opieka, sprzątanie), tel.
kom. 607‑167‑065.
Mężczyzna

43 lata, II grupa 
ZUS, stopień umiarkowany, 
poszukuje pracy w ochronie lub jako
portier, tylko teren Łowicza, tel. kom.
669‑268‑467.
Rencistka

szuka pracy w ochronie
Głowno, Stryków, tel. kom. 
783‑417‑014.
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Dwie

osoby własne pomieszczenie,
przyjmę pakowanie, inne propozycje, tel.
kom. 604‑392‑876.
Zaopiekuję

się dzieckiem, tel. kom.
664‑341‑702.
Przyjmę

przeszycia, Stryków, tel. kom.
664‑785‑088.

usługi wideo
Studio

Kroton - filmowanie, HD, zdjęcia,
tel. (46) 837-47-48, tel. kom. 504‑057‑550.
Wideofilmowanie,

tel. kom. 600‑287‑992.
Cyfrowe

wideofilmowanie,
fotografowanie, Blu-ray, tel. (46) 83794-85, tel. kom. 608‑484‑079.
Wideofilmowanie

cyfrowe, Blu-ray, tanio,
tel. kom. 606‑852‑557.

Usługi

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

Okna,

drzwi, parapety, regulowanie,
malowanie, tel. 501-930-953

M-BRUK:

profesjonalne usługi
brukarskie, tel. kom. 781‑377‑138.

Układanie

parkietu, cyklinowanie, tel.
kom. 692‑616‑390.

Tynki,

ocieplenia, tel. kom. 519‑608‑474.

Usługi

brukarskie, atrakcyjne ceny, tel.
kom. 535‑841‑333.

Budowa

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

panelowe, betonowe, siatka,
tel. kom. 533‑633‑634.
Stolarstwo,

schody, parkieciarstwo,
cyklinowanie, tel. kom. 607‑789‑345.
Usługi

minikoparką, wykopy
pod fundamenty, oczka wodne.
Przyłącza: ziemne, elektryczne, wodne,
telekomunikacyjne itp., tel. kom.
607‑748‑073.
Wylewki

betonowe agregatem, tel. kom.
600‑872‑737.

Artystyczna

fotografia okolicznościowa,
www.weronikapanek.com.pl, tel. kom.
604‑286‑370.

Kompleksowa

budowa domów,
nawierzchnie z kostki brukowej,
Budomix Łowicz, Matejki 4, tel. kom.
604-970-639, 604‑960‑509.

Profesjonalna

fotografia ślubna www.
macromagic.pl, tel. kom. 608‑372‑976.

Tynki,

docieplenia, tel. kom. 698‑669‑433.

Foto-wideo,

tel. kom. 604‑330‑036.
Wideofilmowanie

uroczystości, tel. kom.
723‑574‑228.

Malowanie

agregatem, docieplenia., tel.
kom. 505‑347‑458.

Wideofilmowanie

DVD, Blu-Ray, tanio, tel.
kom. 698‑535‑780.

Docieplenia

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

Studio

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

Meble

kuchenne, szafy wnękowe,
garderoby, tel. kom. 888‑978‑225.

remontowobudowlane
usługi
Montaż

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

tel. kom. 503‑077‑863.
Glazura,

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

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

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

tynkowanie, tel. kom.
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.
Kanałowe

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

układanie, tel. kom.
501‑249‑461.
Dachy,

pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 609‑846‑316.
Układanie

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

kostki brukowej, tel. kom.
697‑116‑271.
Piaskowanie,

tel. kom. 608‑372‑254.
Wylewki

agregatem, solidnie, tel. kom.
604‑727‑951.
Ogrodzenia,

bramy, balustrady, tel.
kom. 506‑771‑822.
Docieplanie

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

tapetowanie, gładź, płyty g/k,
glazura, tel. kom. 608‑685‑867.
Kompleksowe

wykończenia wnętrz,
docieplanie budynków, solidnie, tel. kom.
504‑004‑323.
Kompleksowe

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

kompleksowo, tel. kom.
600‑614‑490.
Adaptacje,

remonty, tel. kom.
783‑511‑751.
Aranżacje

profesjonalnie, tel. kom.
691‑774‑281.
Cyklinowanie,

układanie parkietu,
mozaiki, tel. kom. 501‑354‑152.
Układanie

kostki brukowej i granitowej,
tel. kom. 661‑937‑398.
Dachy

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

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

Zespół

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

Sprzedam

stemple budowlane, tel. kom.
605‑352‑670.

Dekoracja

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

Budowa

domów jednorodzinnych;
dachy, krótkie terminy, tanio, tel. kom.
883‑237‑644.

Sprzedam

rurki metalowe grubościenne,
słupki, tel. kom. 607‑701‑177.

Przeprowadzki

cały kraj, tel. kom.
605‑303‑836.

Adaptacje

paddaszy, 
kompleksowe remonty i wykończenia,
malowanie dachów, tel. kom. 608‑228‑789.

usługi
instalacyjne

Usługi

projektowo-kosztorysowe,
nadzory, tel. kom. 509-299-685,
509‑299‑676.

Docieplenia

budynków, malowanie,
tel. kom. 726‑257‑088.

Kompleksowe

usługi hydrauliczne, tel.
kom. 601‑818‑310.

Docieplanie,

malowanie, 
tynk akrylowy, mozaikowy, tel. kom.
698‑054‑645.

Regeneracja

siłowników, zakuwanie
węży hydraulicznych, toczenie, frezowanie,
tel. kom. 506‑163‑541.

Usługi

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

Instalacje

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

tel. kom. 608‑263‑951.

Usługi

księgowe, tel. kom.
508‑191‑628.

Renowacja

dachów, tel. kom.
661‑385‑299.

Usługi

hydrauliczne, kolektory
słoneczne od 1.600 zł, tel. kom.
886‑756‑497.

Przywóz

ziemi ogrodowej, piasku,
żwiru, pospółki, tłucznia różnej frakcji,
tel. kom. 603-653-020, Pilaszków 3.

Profesjonalne

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

Domofony:

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

Tani

montaż ogrodzeń betonowych i
siatkowych, tel. kom. 665‑412‑890.
Glazurnictwo,

gładzie, malowanie,
panele, tel. kom. 601‑650‑795.
Ogrodzenia

betonowe, metalowe, 
siatki, panele, klinkier, montaż, 
wylewki, wiaty, fundamenty, tel. kom.
505‑700‑777.

Wylewki

maszynowe mixokret, tel. kom.
517-032-915, 606‑314‑749.

Malowanie,

gładzie, remonty, tel. kom.
726‑022‑431.

Glazura,

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

Bramy

przesuwne, ogrodzenia, siatka
ogrodzeniowa, montaż, producent,
ogrodzenia drewniane, tel. kom.
503‑572‑046.

Solidne

tynki, tradycyjne, remonty,
malowanie, tel. kom. 788‑523‑561.

Docieplenia

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

Usługi

remontowo-budowlane, 
krycie dachów, docieplenie budynków,
sprzedaż pokryć dachowych, tel. kom.
694‑470‑514.

Remonty

mieszkań, docieplenia, tel.
kom. 697‑529‑156.

Dachy:

konstrukcje, pokrycia, naprawy,
konserwacje, malowanie, tel. (46) 839-1837, tel. kom. 609‑227‑348.

Masz

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

Stemple,

tel. kom. 692‑101‑989.

Producent

siatki ogrodzeniowej
kompleksowy montaż, tel. kom. 881250-193, 508‑901‑418.

Dachy,

krycie dachów, tel. kom.
509‑766‑163.

Sprzedam

cegłę Max-220 Leier, ponad
500 szt, 2,20 zł/szt, Sierzchów, tel. kom.
791‑821‑022.

Dachy:

profesjonalnie, papa
termozgrzewalna, smarowanie,
malowanie, rynny obróbki, itp, tel. kom.
668‑208‑450.

Malowanie

agregatem, tel. kom.
662‑023‑030.

Cyklinowanie,

układanie parkietu, tel.
kom. 668‑750‑437.

Cegła

biała, tel. kom. 608‑259‑757.

Glazura,

terakota, malowanie,
wykończenia, meble na wymiar, tel. kom.
691‑645‑784.

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.
Vertal

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

elektryczne, tel. kom. 607‑316‑725.
Instalacje

elektryczne, pomiary,
dokumentacja, tel. kom. 723‑121‑325.

Psycholog-seksuolog. Gabinet

psychoterapeuty, tel. kom. 664‑747‑128.
Zespół

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

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

Instalacje

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

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

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

mebli, przeprowadzki, tel. kom.
664‑013‑145.
Śluby,

imprezy okolicznościowe,
czarny Chrysler 300 C, 2007 r., tel. kom.
694‑484‑902.

Piotr-Bud:

ocieplanie elewacji,
glazura, terakota, adaptacja poddaszy,
tel. kom. 602‑814‑481.

Montaż

anten satelitarnych C+, N, NC+,
Polsat, Orange, TV naziemna, posiadam
profesjonalny miernik sygnałów, tel. kom.
889‑148‑039.

Wykopy

mini-koparką, cena od 50 zł,
tel. kom. 505‑928‑735.

Szybko,

solidnie, 100% bezpyłowa
profesjonalna gładź angielska, atrakcyjne
ceny, tel. kom. 730‑740‑951.

Usługi

hydrauliczne, spawalnicze,
mechaniczne, tel. kom. 506‑891‑289.

Przywóz

piachu, tanio, tel. kom.
607‑168‑196.

Rusztowania

warszawskie wypożyczę,
tanio, tel. kom. 515‑236‑056.

Usługi

remontowo-budowlane, tel. kom.
667‑941‑359.

Instalacje

elektryczne, alarmy,
systemy pożarowe, monitoring, tel. kom.
607‑966‑333.

Transport

bus, winda, 9 Epal, tel. kom.
502‑026‑691.

Dachy,

blachodachówka, podbitka,
termozgrzewalna, tel. kom. 515‑236‑149.

Usługi

remontowo-wykończeniowe,
docieplenia, tel. kom. 885‑459‑698.

Glazura,

terakota, gładzie, panele, itp.,
tanio, szybko, tel. kom. 508‑313‑799.

Tynki

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

Klinkier,

ogrodzenia, elewacje, kominy,
tel. kom. 516‑061‑848.

Wylewki

agregatem, tel. kom.
509‑038‑623.

Gipsy,

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

Docieplanie

budynków, poddaszy, tel.
kom. 516‑061‑848.

Wylewki

betonowe, tel. kom.
511‑440‑509.

Usługi

koparko-ładowarką, łyżki 30, 50,
70, 150 cm, tel. kom. 696‑691‑596.

Wylewki agregatem, tel. kom.

605‑416‑083.

Zespół,

wokalistka, najtaniej, tel. kom.
503‑746‑892.

Tynki,

docieplenia, glazura, 
terakota, remonty, tel. kom.
694‑941‑276.

Usługi

szewskie: wymiana obcasów,
wklejanie i wszywanie suwaków,
rozciąganie obuwia, fleki, zelówki,
inne. Łowicz, osiedle Bratkowice 3B
(piwnica), tel. kom. 512‑024‑112.

Remonty

kompleksowe, tel. kom.
606‑428‑162.
Docieplenia,

tel. kom. 606‑428‑162.
Kierowanie

budowami, ekspertyzy,
orzeczenia, przeglądy techniczne,
projekty indywidualne, adaptacje, tel. kom.
693‑184‑322.

Stawianie

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

wykończenia wnętrz,
tynkowanie cementowo-wapienne, tel. kom.
531‑842‑123.
Docieplenia

budynków, tel. kom.
794‑230‑700.
Wykonujemy

ogrodzenia, fundamenty,
klinkiery, bloczek ozdobny, siatki itp., tel.
kom. 796‑497‑762.
Cyklinowanie,

układanie, olejowanie,
lakierowanie parkietów, tel. kom.
505‑072‑638.
Cyklinowanie,

układanie podłóg,
lakierowanie, profesjonalnie, tel. kom.
694‑866‑437.
Brukarstwo,

tel. kom. 791‑306‑104.
Ogrodzenia:

montaż betonowych, siatki,
wiaty, tel. kom. 606‑303‑471.

Usługi

nową koparko-ładowarką,
solidnie, tanio, tel. kom. 790‑606‑451.

Układanie

glazury, terakoty, gładź. Wolne
terminy, tel. kom. 696‑344‑737.
Remonty

wewnętrzne, zewnętrzne,
glazura, mozaika, szybkie terminy, tanio, tel.
kom. 731‑142‑716.
Glazura,

terakota, panele, tel. kom.
782‑223‑249.
Malowanie

dachów, tel. kom.
667‑941‑359.
Tynki

maszynowe, tel. kom. 505‑138‑185.
Wylewki

i tynki agregatem, docieplenia
stropów. Tanio a profesjonalnie!, tel. kom.
605‑416‑083.
Docieplenia

budynków, łazienki, glazura,
terakota, panele ścienne, podłogowe,
montaż stolarki okiennej, gładzie, klinkier,
montaż ogrodzeń, wieźby dachowe, tel.
kom. 725‑277‑449.

sprzedaż
Producent!

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

budowlane, tel. 604‑288‑056.
Sprzedam

stemple budowlane; pustaki
„9”, 5 palet, tel. kom. 692‑744‑802.
Porozbiórkowa

cegła pełna, deski, tel.
kom. 509‑454‑785.
Sprzedam

tanio nowe: rury i kształtki do
zgrzewania, rury i kształtki do skręcania,
kabinę półokrągłą „80”, otulinę na rury,
armaturę: żeliwną miedzianą, mosiężną, tel.
kom. 501‑074‑060.

usługi inne
Meble

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

Dekoracje

sal weselnych „Wardart”,
Strugienice, tel. kom. 886‑328‑694.
Pranie

samochodów, dywanów, tel. kom.
728‑508‑073.
Wycinka

drzew, usługi podnośnikami
koszowymi do 27 m, tel. 668‑591‑725.

Usługi

pielęgniarskie i opiekuńczomedyczne, tel. kom. 501‑074‑045.

Usługi

minikoparką od 50 zł, tel. kom.
508‑175‑031.
Ale
 szybka gotówka - nawet 7.000 zł!
Proste zasady, bez zbędnych formalności.
Provident Polska S.A, tel. kom. 600-400295, (opłata wg taryfy operatora).
Tartak

przewoźny, tel. kom. 512‑907‑059.
Usługi

nową koparko-ładowarką,
solidnie, tanio, tel. kom. 787‑584‑004.
Zespół

muzyczny- wesela, tel. kom.
693‑543‑604.
Wycinka

drzew przy budynkach 
i ogrodzeniach, tel. kom. 506‑660‑095.
Usługi

transportowe ciągnikami
siodłowymi + naczepy wywrotki, firanki,
platformy, tel. kom. 604‑634‑249.
Toczenie,

ślusarstwo, spawanie, tel. kom.
698‑052‑917.

Zespół

muzyczny, wesela, www.diwers.pl,
tel. kom. 661‑323‑807.

Naprawa

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

Pranie,

odkurzanie: chodniki, dywany,
tel. 501-930-953

Odnawianie

wanien, tel. kom.
600‑979‑826.

Zawiozę

do ślubu. Nowa CR-V
2013 www.hondadoslubu.pl, tel. kom.
501‑620‑170.

Usługi

koparko-ładowarką Cat,
tel. (46) 837-99-16, tel. kom.
512‑098‑358.

www.lowiczanin.info
Kucharka

przyjmie zamówienia: 
wesela, chrzciny, komunie, tel. kom.
508‑127‑207.
Pranie

dywanów i tapicerki, mycie
pomników, okien, tel. kom. 607‑924‑310.
DJ
 - Wodzirej poprowadzi
niezapomniane: wesela, poprawiny,
18-nastki, imprezy firmowe i
okolicznościowe, tel. kom. 503‑399‑196.


Kupię

słomę po kombajnie, tel. kom.
604‑463‑486.

Sprzedam

jaja kur zielononóżek,
z ekologicznej hodowli, tel. (46) 837‑14‑61.

Sprzedam

cielaki do chowu, tel. kom.
504‑055‑723.

Kupię

zboże, tel. kom. 667‑566‑276.

Słoma

w dużych belach, tel. kom.
606‑470‑406.

Sprzedam

jałówkę wysokocielną, termin
30.08.2013, tel. kom. 782‑411‑540.

Sprzedam

pszenicę, Jamno 42,
tel. (46) 838‑91‑31.

Sprzedam

jałówkę, 7 miesięcy cielna,
duża, tel. kom. 607‑032‑462.

Sadzonki

truskawek Senga-Sengana, tel.
kom. 697‑190‑997.

Sprzedam

prosięta, tel. kom.
886‑587‑918.

Kiszonka

z kukurydzy, tel. kom.
693‑698‑352.

Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
783‑770‑721.
Młode

kurki nioski, tel. kom. 504‑350‑641.

Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
664‑715‑685.
Kupię

mieszankę zbożową 5-10 t, tel.
kom. 600‑623‑430.
Kupię

zboże, tel. kom. 603‑945‑983.

Transport

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

Kupię

zboże, tel. kom. 667‑459‑967.

Usługi

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

Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
667‑257‑268.

Sprzedam

jęczmień jary 85zł/m,
pszenżyto ozime 80zł/m, łubin żółty Mister
200zł/m, tel. kom. 783‑474‑877.

Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
668‑478‑617.

Sprzedam

czosnek polski, tel. kom.
602‑648‑497.

Kupię

jęczmień i pszenżyto, tel. (42) 71970-24, tel. kom. 513‑972‑051.

Sprzedam

sianokiszonkę, tel. kom.
783‑668‑532.

Skup

zbóż paszowych, konsumpcyjnych
oraz ekologicznych, min 23 t, zapewniam
transport, płacę w dniu odbioru, tel. kom.
509‑942‑079.

Pszenica

ozima Bamberka pierwszy
odsiew, tel. kom. 724‑486‑846.

Kupię

zbożę, każda ilość, odbiór luzem,
tel. kom. 603-573-567, 695‑102‑426.

Sprzedam

15 t pszenżyta (w tym 7 ton
jare), tel. kom. 696‑604‑988.

hodowlane

Sprzedam

słomę belowaną,
tel. (46) 861‑60‑35.

Skup

bydła rzeźnego, hodowlanego,
maciory, knury, cielęta, konie,
tel. (46) 838-88-62, tel. kom. 502-460724, 500‑258‑237.

Sprzedam

około 8 ton mieszanki,
tel. (46) 861‑60‑35.

Naprawa

wszelkich usterek, „złota
rączka”, z dojazdem, tel. kom. 539‑692‑858.
Blacharstwo,

lakiernictwo, tanio, szybko,
solidnie, Łowicz, tel. kom. 502‑432‑182.
Zespół

wesela, tel. kom. 606‑632‑267.
Zespół

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

tapicerki samochodowych,
meblowych i dywanów; tapicerstwo
samochodowe i meblowe; renowacja
skóry. Tanie ogrzewanie podczerwone, tel.
kom. 505‑068‑747.
Kapela,

tel. kom. 692‑101‑989.
Finansowanie

dla firm, kredyty na start,
pożyczki unijne, leasingi na oświadczenie,
również bez dochodów i bez BIK., tel. kom.
889‑752‑457.
Cięcie

drzew niebezpiecznych,
pielęgnacja zieleni i ogrodów, tel. kom.
782‑718‑483.
DJ,
 duet, akordeon, wesela, tel. kom.
880‑098‑537.
Naprawa

sprzętu AGD, tel. kom.
510‑158‑880.
Wypożyczę

stół wiejski z dekoracją,
beczułki, kamieniaki, nalewak do
piwa, piwo. Możliwy dowóz, tel. kom.
889‑994‑992.
Wróżby

z kart poradzą i pomogą, aby iść
odpowiednią drogą, tel. kom. 531‑725‑582.

matrymonialne
Poznam

Panią, stały związek, sms, tel.
kom. 664‑745‑567.
Jeżeli

czujesz się samotny, zadzwoń, tel.
kom. 795‑058‑344.
Całkiem

realne nowo powstałe Biuro
Matrymonialne w Łowiczu, tel. kom.
791‑554‑106.
Poznam

Pannę do 38 lat, tel. kom.
726‑790‑439.

komputeropisanie
Prace

dyplomowe, licencjackie,
magisterskie: przepisywanie tekstów,
tabele, rysunki, wykresy. Transkrypcja
nagrań, tel. kom. 696-655‑309, Łowicz.

nauka
Matematyka,

tel. (46) 837‑85‑96.
Angielski,

tel. (46) 837‑53‑15.
Nauczyciel

języka niemieckiego, lekcje,
tel. kom. 505‑256‑528.
Angielski,

mgr filologii angielskiej,
nauczyciel, lekcje, tel. kom. 501‑475‑100.
Nauczyciel

matematyki, lekcje, tel. kom.
505‑043‑809.
Nauka

Języka Angielskiego Jacek
Romanowski, 20 lat skutecznego
nauczania, tel. kom. 607‑440‑582.
Angielski

korepetycje, egzamin
gimnazjalny, matura, tel. kom. 793‑567‑040.
Szkoła

Języków Obcych
„Euroschool”; Biuro Tłumaczeń: 
Łowicz, Krakowska 19,
tel. (46) 830‑20‑67.

Kupię

żyto, tel. kom. 669‑960‑974.

Bydło

wybrakowane-skup. Najwyższe
ceny, tel. kom. 726‑879‑139.
Skup

bydła, koni, tel. kom. 604‑267‑833.
Kupię

cielęta mięsne: gotówka, 
odbieram z gospodarstwa, tel. kom.
606‑901‑931.
Skup

macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom.
603‑711‑760.

rolnicze – kupno
płody rolne
Kupię

duże ilości zbóż paszowych,
możliwość transportu, tel. kom.
692‑292‑969.

Pszenżyto

z domieszką żyta ok. 30%,
obornik, tel. kom. 698‑421‑819.
Sprzedam

słomę, duże bele, 2013, tel.
kom. 728‑531‑670.

Sprzedam

krowę na ocieleniu, tel. kom.
505‑529‑021.
Sprzedam

dwie jałówki pod zacielenie,
tel. kom. 694‑903‑163.
Sprzedam

krowę na wycieleniu i jałówkę
na wycieleniu, Urzecze 73, tel. kom.
510‑603‑072.
Sprzedam

jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 695‑206‑211.
Sprzedam

jałówkę hodowlaną na
ocieleniu, tel. kom. 606‑470‑631.
Sprzedam

jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 601‑052‑026.
Sprzedam

młodą, mleczną krową, po
wycieleniu, tel. kom. 725‑416‑972.
Dwie

jałówki cielne, tel. kom.
697‑763‑063.

Jałówka,

wycielenie 30 wrzesień, tel.
kom. 728‑894‑563.

Sprzedam

słomę, tel. kom. 501‑422‑439.

Dwie

jałówki cielne, tel. kom. 513‑791‑417.

Skup

bydła do dalszego chowu, tel. kom.
792‑772‑466.

Pszenica

i pszenżyto po pierwszym
siewie, tel. kom. 515‑291‑421.

Młode

kozy, tel. kom. 694‑029‑591.

Cielaki

mięsne kupię, tel. kom.
661‑463‑619.

Sprzedam

pszenicę do siewu, tel. kom.
697‑085‑617.

maszyny

Gorczyca,

tel. kom. 600‑623‑430.

Skup

bydła innego, do 5 zł/kg, 24h, tel.
kom. 792‑772‑466.

Kupię

prasę kostkującą: Sipma,
Welger, Claas, John Deere, Famarol;
kombajn: Anna, Bolko, Karlik; kopaczkę;
sadzarkę; ciągnik Władimirec T-25; prasę
rolującą: Claas, Arobale, Welger, tel. kom.
518‑857‑308.
Kupię Tura,

może być do remontu lub
niekompletny, tel. kom. 726‑811‑028.
Kupię

kosiarkę listwową typu Osa, tel.
kom. 602‑482‑784.
Każdego

Władimirca, Ursusa, tel. kom.
725‑562‑998.
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

mieszalnik pasz, tel. kom.
509‑467‑588.
Kombajn

ziemniaczany Anna, tel. kom.
502‑427‑116.
Glebogryzarka

pilnie, tel. kom.
507‑602‑380.

Pszenżyto,

pszenica, jęczmień, 
zboże brane ze Strzelc, tel. kom.
519‑122‑521.
Sprzedam

sadzonki truskawek, tel. kom.
885‑640‑804.
Sprzedam

słomę, tel. kom. 509‑220‑760.
Sprzedam

łubin żółty słodki, tel. kom.
721‑137‑548.
Sprzedam

10 ha kukurydzy na kiszonkę
na pniu, tel. kom. 600‑822‑089.
Pszenżyto,

wydajność 8 t/ha; żyto
dankowskie, tel. (46) 837‑14‑61.
Jęczmień,

pszenica, pszenżyto, tel. kom.
697‑677‑530.
Sprzedam

kiszonkę z kukurydzy w
Śleszynie, tel. kom. 605‑834‑138.

hodowlane
Sprzedam

krowę, tel. kom. 724‑130‑244.
Loszki,

knury hodowlane, zapewniamy
transport, pełną dokumentację, tel. kom.
608‑591‑474.

rolnicze sprzedaż

Skup

bydła: byki 7,20 +VAT, krowy
5,70 +VAT, jałówki 6,80 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

płody rolne

Skup

bydła innego, do 5 zł/kg, 24h, tel.
kom. 792‑772‑466.

Obornik,

tel. kom. 665‑220‑406.

Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
695‑451‑219.

Sprzedam

łubin, tel. kom. 663‑551‑020.
Sadzonki

truskawek, różne odmiany, tel.
kom. 507‑763‑303.
Zboża

ozime kwalifikowane oferuje
Firma Nasienna Granum Sp.j. Łowicz,
ul. Katarzynów 46, tel. (46) 837‑23‑05.

Sprzedam

żyto i pszenicę do siewu, tel.
kom. 669‑877‑998.

Korepetycje

z matematyki, szkoła
podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia,
przygotowanie do egzaminu maturalnego,
tel. kom. 692‑848‑332.

Pszenżyto

7 t, na paszę lub siew (dowóz),
tel. kom. 509‑231‑659.

Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
530‑306‑673.

Sprzedam

kukurydzę, tel. kom.
696‑246‑556.

Angielski,

tel. kom. 796‑603‑379.

Chemia,

biologia, matura, tel. kom.
606‑949‑152.

Sprzedam

siano prasowane, tel. kom.
607‑231‑803.

Prosięta

sprzedam, tel. kom.
695‑727‑596.

Trzy

czarno-białe jałówki wysokocielne,
tel. kom. 605‑278‑719.

Sprzedam

pszenicę, tel. (46) 838-65‑86,
wieczorem.

Język

angielski: szkoła podstawowa,
gimnazjum, liceum, tel. kom. 782‑239‑269.

Słoma,

okolice Bolimowa, tel. kom.
608‑861‑854.

Sprzedam

jałówkę, wycielenie
10.09.2013, tel. kom. 667‑118‑104.

Żyto,

tel. kom. 500‑255‑144.

Skup

bydła: byki 7,20 +VAT, krowy
5,70 +VAT, jałówki 6,80 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

Język

angielski, nauczyciel, egzaminator
maturalny, tel. kom. 662‑611‑189.

Język

niemiecki, tanio, tel. kom.
731‑267‑434.

Sprzedam

słomę w okrągłych belach, tel.
kom. 514‑769‑868.

Sprzedam

młodego knurka, tel. kom.
691‑958‑811.

Sprzedam

sianokiszonkę w belach, tel.
kom. 602‑511‑928.
Siano

w dużych belkach, tel. kom.
728‑329‑771.
Sprzedam

flancę truskawek włoskich, tel.
kom. 512‑050‑957.
Kukurydza

na kiszonkę z pola, 3 ha, Gaj,
tel. kom. 889‑971‑723.

Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
697‑612‑161.
Sprzedam

prosiaki mięsne 50 sztuk, tel.
kom. 510‑069‑724.
Sprzedam

byka i jałówkę mięsne 400 kg,
tel. kom. 510‑069‑724.
Sprzedam

jałówkę hodowlaną,
wycielenie: 15.09.2013, tel. kom.
795‑583‑677.
Sprzedam

jałówkę wysokocielną,
Rząśno, tel. (46) 838‑74‑32.
Sprzedam

jałówkę hodowlaną, tel. kom.
660‑712‑670.
Jałówka

hodowlana cielna, tel. kom.
601‑662‑915.
Sprzedam

krowę cielną, tel. (24) 277-6334, tel. kom. 505‑856‑272.

Jałówka

cielna, tel. kom. 725‑866‑797.
Sprzedam

prosięta, tel. kom.
791‑871‑356.
Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
510‑750‑682.
Sprzedam

jałówkę na wycieleniu, termin:
29.08., tel. kom. 602‑213‑726.
Sprzedam

byki od 350 do 500 kg, tel.
kom. 509‑467‑588.
Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
724‑138‑859.
Sprzedam

cieliczkę, tel. kom.
694‑903‑163.
Sprzedam

jałówkę, tel. kom. 519‑401‑872.
Owce

wrzosówki kotne, tel. kom.
501‑936‑675.
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Siewnik

poznaniak, agregat uprawowy
2,10, przetrząsarka do siana na paski, tel.
kom. 509‑853‑384.
Sprzedam

ciągnik C-360, stan dobry, tel.
kom. 609‑719‑334.
Prasa New

Holland 370 kostka w
dobrym stanie w całości lub na części, tel.
kom. 603‑294‑203.
Zetor

4718, tel. kom. 604‑440‑469.
Pługi

Kverneland, zagonowe, obrotowe,
tel. kom. 601‑272‑521.
Opryskiwacz

Pilmet - Termit 400 l, tel.
kom. 608‑684‑292.
Sprzedam

opryskiwacz ogrodowy,
zawieszany, kabinę do C-330, tel. kom.
668‑481‑344.
Sprzedam

przyczepę D-50 Sanok po
kapitalnym remoncie, rejestrowana, tel.
kom. 602‑830‑835.
Sprzedam

wozy konne, tel. kom.
606‑490‑951.
Sprzedam

rozrzutnik, stan bdb, tel. kom.
606‑490‑951.
Sprzedam

kabinę i błotniki do C-330, tel.
kom. 606‑490‑951.
Z
 likwidacji gospodarstwa narzędzia
rolnicze + Zetor 7211, tel. kom.
669‑020‑033.
Sieczkarnia

1-rzędowa Potinger Mex 3,
tel. kom. 721‑742‑568.
Zgrabiarka

karuzelowa Fella TS425,
zgrabiarka słoneczko 7, owijarka Bel
50/70, sadzarka ziemniaków polska,
tel. (46) 838‑25‑73.
Beczka

asenizacyjna: 6.000 l, 3.000
l; agregat 2,80; pług podorywkowy 5,
gniotownik, tel. kom. 600‑369‑623.
Kombajn

zbożowy Bizon Z056, 1990 rok,
1900 h, stan bdb., tel. kom. 726‑151‑995.
Ciągnik

MTZ-82, 1981 rok, tel. kom.
661‑951‑255.
Sprzedam

prasę (kostki), opryskiwacz
Cyklop, przyczepę, siewnik, tel. (42) 719-5703, tel. kom. 602-653‑310 po 16.00.
Kombajn

zbożowy Bizon super
Z056, 1990 r., stan bdb, tel. kom.
697‑688‑625.
Mocne

chwytaki bel na 1 siłownik,
krokodyle, euroramki, dolne zaczepy do
ciągnika, tel. kom. 608‑591‑942.
Dolny

zaczep do Zetora Fortera, Proxima,
tel. kom. 608‑591‑942.
Orkan

zachodni, stan bdb, tel. kom.
669‑020‑024.
Przyczepa

4,5 tony, wywrotka,
tel. (46) 839-21-27, tel. kom. 698‑034‑855.
Beczka

asenizacyjna 6.000 litrów, tel.
kom. 501‑620‑689.
Prasa

Sipma Z-224, 2007 rok, tel. kom.
604‑382‑551.

Owce

mięsne kotne, tel. kom.
509‑459‑028.

Przyczepa

3,5 t, wywrotka po odnowie;
kombajn Anna; kombajn zbożowy
Claas Mercur; wycinak piłowy, tel. kom.
667‑826‑226.

Sprzedam

jałówkę cielną i basen na
mleko 360 litrów, tel. kom. 725‑657‑607.

Sprzedam

wyciąg do obornika, system
krotoszyński, tel. kom. 608‑659‑507.

Sprzedam

jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 888‑153‑945.

Sprzedam

kultywator ścierniskowy,
zabezpieczenie sprężynowe, tel. kom.
503‑151‑450.

maszyny
Maszty

wózków widłowych na wagę, 2
zł/kg, tel. kom. 664‑006‑089.
Zgniatacz

ziarna, betoniarka, tel. kom.
693‑036‑673.
Wycinaki

do kiszonek, Fella, Strautman,
Kuhn, podwójny nóż, duży wybór, tel. kom.
509‑282‑300.
Sprzedam

pług podorywkowy 
5-skibowy, Grudziądz, tel. kom.
608‑721‑730.
Kombajn

+ kompletna przystawka
do kukurydzy, stan dobry, tel. kom.
510‑279‑314.
Walce

młyńskie, tel. kom. 606‑901‑931.
Skup

bydła: byki 7,20 +VAT, krowy
5,70 +VAT, jałówki 6,80 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.
Skup

bydła innego, do 5 zł/kg, 24h, tel.
kom. 792‑772‑466.
Rozrzutnik

2-osiowy; cyklop, tel. kom.
796‑021‑918.
Sprzedam

krokodyla do tura, agregat
uprawowy, tel. kom. 664‑928‑289.
Opryskiwacz,

agregat uprawowy, tel.
kom. 885‑459‑698.

Słoma

w balotach, tel. (24) 277‑73‑43.

Sprzedam

krowę i jałówkę na wycieleniu,
tel. kom. 508‑586‑263.

Wyciąg

szuflowy do obornika; pompa do
beczki asenizacyjnej, tel. kom. 511-605-865,
693‑974‑911.

Sprzedam

sianokiszonkę i siano w
balotach, tel. kom. 723‑380‑544.

Sprzedam

jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 880‑214‑141.

Przystawka

do kukurydzy 2 szt., tel. kom.
604‑634‑249.

Pszenżyto

ozime Grenado, pierwszy
odsiew, tel. kom. 724‑486‑846.

Sprzedam

jałówkę wysokocielną,
tel. (46) 839‑29‑72.

Ursus

C-330M, 1990 rok, tel. kom.
605‑684‑574.

Słoma

w balotach tegoroczna, okolice
Głowna, tel. kom. 724‑486‑846.

Jałówki

wysokocielne, 4 sztuki, tel. kom.
665‑941‑224.

Sprzedam

brony 5, Bąka, wialnię, silnik
11, tel. (46) 838‑40‑77.

Rozrzutnik

obornika, tanio, tel. kom.
880‑090‑717.
Przyczepa

6 t, cyklop, beczka 2.000 l,
ciągnik 3P, tel. kom. 512‑179‑465.
Ciągnik

C-385, tel. kom. 887‑670‑596.
Przyczepa

samozbierająca, kwota
mleczna, tanio, tel. kom. 517‑730‑130.
John

Deere 1075, 1984 rok, tel. kom.
503‑528‑645.
Bizon

Z-056, 1986 rok, tel. kom.
503‑528‑645.
Siewnik

poznaniak, nadstawki do
przyczepy, dwukółka do bydła, tel. (42) 71959-18, tel. kom. 664‑492‑791.
Sprzedam

parówkę warmiankę,
opryskiwacz, tel. (46) 838-40‑77
wieczorem.
C-360,

tel. kom. 515‑182‑584.
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Kombajn

buraczany Kleine, tel. kom.
508‑170‑205.
Ładowacz

Skrzat, stan bdb, tel. kom.
693‑441‑557.
Ferguson

235, 750 mg, 1989 rok, tel.
kom. 692‑749‑175.
Kombajn

ziemniaczany Bolko, tel. kom.
695‑066‑195.
Rozrzutnik

1-osiowy, kopaczka, tel. kom.
505‑100‑612.
Kopaczka

ciągnikowa i rozrusznik T-25,
tel. kom. 785‑266‑409.

Sprzedam
koła 13,6x38 i 1.100x20, tel.
kom. 607‑809‑288.
Ładowacz Nujn,

pług 2-skibowy, tel. kom.
697‑366‑263.
Dłużyca

do bel, dł. 6,80 m, szer. 2,50 m,
tel. (46) 837‑43‑54.
Kombajn

ziemniaczany Karlik, tel. kom.
600‑500‑155.
Maszt

widlaka przystosowany do
ciągnika, tel. kom. 602‑733‑249.
Sprzedam

ciągnik 912, 3.000 mtg, tel.
kom. 604‑698‑335.
Siewnik

poznaniak, beczka PN-20,
I właściciel, stan idealny, tel. kom.
695‑027‑515.
Sprzedam

kombajn Karlik, pługi 2- i
3-skibowy, tel. (46) 838‑77‑39.
Sortownik

do ziemniaków, tel. kom.
691‑972‑304.
Prasa

Claas Rolland 44, stan bdb., tel.
kom. 723‑531‑657.
Tur
 do C-330, opona do C-330 12,4x28,
tel. kom. 668‑020‑288.
Massey

Ferguson 520 heder 3,60, tel.
kom. 665‑734‑042.
Kopaczka

2-rzędowa, rozrzutnik obornika
1-osiowy, tel. kom. 729‑324‑582.
Pług

5 podorywkowy, lina stalowa „16”,
90 m, tel. kom. 666‑937‑442.
Sprzedam

przekładnię wraz silnikiem do
wyciągu, tel. kom. 792‑256‑998.
Rozrzutnik

obornika 6 t, 2 sztuki, tel. kom.
660‑408‑769.
Przyczepa

4-tonowa, 825x20, sztywna;
rozrzutnik 2-osiowy; pług 4-skibowy,
tel. (46) 838‑80‑43.
Rozrzutnik

obornika 1-osiowy, tel. kom.
691‑173‑664.
Wał

Cambella, brona aktywna, tel. kom.
600-428-743 667‑653‑890.
Beczki

asenizacyjne ocynkowane:
3.000, 4.000, 5.000, 7.000, 8.000
l; International-644, 1985 rok; pług
zagonowy 4-skibowy, tel. kom. 600-428-743
667‑653‑890.
Rozsiewacz

do nawozu, Bogballe,
2-talerzowy, kosiarka rotacyjna Deutz
Fahr, siewnik Stegsted 3 m, wybieraki
do kiszonek, tel. kom. 600-428-743
667‑653‑890.
Kopaczka

ciągnikowa, tel. kom.
691‑958‑811.
Kombajn

bizon Z-056, 1987 r. stan
idealny, garażowany, z sieczkarnią,
2200 mtg w 100% sprawny, tel. kom.
883‑988‑106.
Kombajn

Anna; przetrząsacz karuzelowy,
tel. (46) 838‑73‑77.
Przyczepa

objętościowa 
do przewozu kukurydzy, 8-10 t, tel. kom.
508‑194‑191.
Rozrzutnik

obornika 3,5 t,
Czarnobiołostocka, tel. kom. 609‑997‑379.
Ciągnik

sadowniczy Zetor 5213, 1993
rok, 135cm szer., stan oryginalny, 100%
sprawny, tel. kom. 696‑135‑962.
Siewnik

poznaniak, pług 2-skibowy, tel.
kom. 531‑450‑890.
Zbieracz

do liści; sieczkarnia 1-rzędowa
do kukurydzy; przekładnia do wyciągu
łańcuchowego; dwukółka ciągnikowa;
sortownik do ziemniaków, tel. 608‑259‑757.
Kombajn

Anna, stan bdb, tel. kom.
530‑313‑227.
Sprzedam

kombajn buraczany Stoll V50
na chodzie, cena do uzgodnienia, tel. kom.
722‑122‑949.

Traktor

Renault 8514, Cent 309, beczki
asenizacyjne 6.000 litrów, 5.800 litrów,
pług 2-skibowy, 3-skibowy, 4-skibowy
obrotowy, 5-skibowy zagonowy, tel. kom.
502‑240‑358.

Grabak

Pająk, radła, brony,
tel. (42) 710‑87‑03.

Kosiarka

rotacyjna przednia, szerokość
2,70 m, tel. kom. 502‑240‑358.

Sprzedam

siewnik do zboża i siewnik do
nawozu, kosz, tel. kom. 664‑713‑405.

Sprzedam

dwukółkę do przewozu
zwierząt, nowa, tel. (46) 838‑04‑79.

Młynek

do czyszczenia zboża, tel. kom.
515‑748‑006.

C-360

3P, 1987 rok, 
maszt widlaka do ciągnika, tel. kom.
665‑045‑806.

Bizon

Z056, 1986 rok, tel. 796‑774‑847.

Kombajn

ziemniaczany Anna, pompa
do wozu asenizacyjnego, tel. kom.
694‑146‑962.
Prasa

Sipma Z-224/1, ciągnik T-25,
kopaczka elewatorowa, tel. kom.
604‑286‑264.

Obcinarka

śmigłowa do cebuli, tel.
kom. 693‑410‑667.

Sprzedam

sieczkarnię i spawarkę
dwufazową, tel. kom. 533‑987‑677.
Przyczepa

wywrotka Bruns, ładowność
10 t, tel. kom. 692‑601‑689.
Pronar

5135, 2006 rok, tel. 608‑420‑169.
Prasa

Z-224 Sipma, 1987 rok, 5.200 zł,
tel. kom. 692‑601‑689.
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Prasa

rolująca New Holland BR 750
2005 rok lub Krone 1550 Round Pack
2002 rok, tel. kom. 608‑420‑169.

Dwa

silosy na zboże, beczka 10.000
litrów, wialnia Petkus, glebogryzarka,
obsypnik do kartofli, tel. kom. 604‑490‑429.

Prasa

Claas qadrant 2200 (duża kostka),
tel. kom. 692‑601‑689.

Kombajn

Anna, 1989 rok, basen do
mleka 420 litrów, tel. kom. 728‑894‑563.

Podajnik

do prasy kostkującej (ślizg), 650
zł, tel. kom. 608‑420‑169.

Zetor

7211, tel. kom. 783‑540‑986.

Ładowarki

teleskopowe Manitou 526
1994 rok, JCB 531 70 2006 rok, Merlo
40.7 2006 rok, Merlo 33.7 2003 rok, tel.
kom. 608‑420‑169.

Pług Unia Grudziądz,

tur 120S40 4+1, tel.
kom. 724‑145‑022.

Ładowacze

czołowe do: Fendta, MF,
Case, Deutz Fahr, New Holland, produkcji
zachodniej, tel. kom. 692‑601‑689.
John

Deere 7600, 1995 rok, 130 KM,
pełne wyposażenie, tel. kom. 692‑601‑689.

Cyklop,

tel. (24) 277‑95‑09.

Schładzalnik

do mleka 800 litrów
Frigomilk, 2004 rok, I właściciel, tel. kom.
724‑145‑022.
Maszt

do ciągnika, tel. 782‑239‑295.

Fendt

512 1998 rok, 816 1996 rok, 930
2004 rok, tel. kom. 608‑420‑169.

Ciągnik

5714 Ursus, 2007 rok, idealny
stan, agregat 2,10 m na bronie, 80 bel
słomy, tel. kom. 787‑119‑190.

Deutz

Fahr Agroplus 75 z turem, 1999
rok, tel. kom. 692‑601‑689.

MTZ

82 z turem lub bez, 1994 rok, tel.
kom. 600‑335‑473.

Case

MXU 135, 2006 rok, tel. kom.
692‑601‑689.

C-330

bez rejestracji, tel. 600‑335‑473.

Zetor

7341 2001 rok, 4x4, 80 KM, stan
idealny, 2.800 mth, tel. kom. 692‑601‑689.
Deutz

Fahr Agrotron 150 MK3, 2001 rok,
tel. kom. 692‑601‑689.

Bizon

z kabiną, 1989 rok, tel. kom.
600‑335‑473.
Sprzedam

sadzarkę i kopaczkę do
ziemniaków, tel. kom. 695‑891‑105.

Sprzedam

rotacyjną, rozrzutnik 1-osiowy,
talerzówkę, okolice Sannik, tel. 511‑786‑307.

Agregat

uprawowy, szer. 4,20 m, tel. kom.
692‑370‑686.

Przyczepka

sadownicza jednoosiowa na
3 skrzynio-palety, tel. kom. 503‑515‑552.

Sprzedam

obcinarkę do cebuli, tel. kom.
603‑090‑802.

Kosiarka

rotacyjna polska - 1.500 zł,
przetrząsarko-zgrabiarka pasowa - 800 zł,
tel. kom. 693‑975‑421.

Skrzynki

plastikowe 15 kg, tel. kom.
500‑385‑907.

Sprzedam

kombajn Bizon 2065, 1989
rok, tel. kom. 721‑991‑868.
Sprzedam

siewnik poznaniak, wybierak
do kiszonki, pług 2-skibowy, tel. kom.
721‑021‑154.
Beczka

Pomot Chojna 5.000 l, 2006 rok,
tel. kom. 791‑189‑495.
Sprzedam

ciągnik Władimirec, 1985 rok,
tel. kom. 501‑422‑439.
Brona

wahadłowa Amazone RE301, szer.
3 m, wał zębaty, stan bdb, 5.700 zł, tel.
kom. 661‑077‑105.
Agregat

uprawowy, tel. kom.
791‑589‑621.
Rozrzutnik

2,5 t, przyczepa zbierająca,
tel. kom. 664‑083‑471.
Sprzedam

siewnik poznaniak, kopaczkę
2-rzędową do ziemniaków, tel. kom.
603‑592‑345.
Opryskiwacz

spalinowy Bigo AG100S,
100 litrów, tel. (42) 710-86-08, tel. kom.
604‑914‑673.

Kabina

do C-330, tel. (46) 838‑15‑78.

Przyczepa

samozbierająca do
wszystkiego, tel. (46) 838‑12‑04.

Tur
 do Zetora 5340, 7340, 5341, 7341,
oryginalny Zetor 200, tel. 608‑420‑169.

Massey

Ferguson 3125, 1990 rok, tel.
kom. 724‑883‑471.

Sprzedam

ciągnik T-25, kabina, dobry
stan, dzwonić w godzinach rannych i
wieczornych, tel. (46) 838‑08‑93.
Sieczkarnia

Fortschritt 281, stan bdb,
tel. (46) 856‑83‑17.

Kosiarka

rotacyjna, zgrabiarka, gruber,
rozrzutnik 6-, 4-tonowy, pług 3-skibowy,
przetrząsałka do siana, śrutownik bijakowy,
agregat przedsiewny, glebogryzarka,
beczka do szamba, tel. kom. 602‑473‑422.

Beczka

do wody 600 litrów, hydrofor,
silnik z pompą nowy, parnik, młocarnia,
Bobrowniki 94.

Sprzedam

agregat uprawowy 1,8 m, stan
bdb oraz obornik bydlęcy (odbiór własny),
tel. kom. 601‑277‑572.

Zgrabiarka

7-kołowa, 1993 rok; radła do
ziemniaków 5 radeł, 1988 rok; schładzarka
Alfa Laval Agri, 1994 rok; kosiarka listwowa
Osa, 1980 rok, tel. kom. 514‑027‑602.

Ciągnik

C-360, 1982 rok, stan dobry, tel.
kom. 664‑611‑985.

Kombajn BOLKO

1994 r., stan bardzo
dobry, garażowany, tel. kom. 698‑421‑819.

Ciągnik

Ferguson 235, pompa
elektryczna do wody 800 litrów na minutę,
tel. kom. 661‑762‑719.

Sprzedam

pług 4-skibowy Staltech
U006 4x40, 2007 rok, stan bdb, tel. kom.
500‑427‑060.

Agregat

uprawowy, składany
hydraulicznie, zachodni, 3,5 m, tel. kom.
605‑638‑045.

Kabina

C-330, rozrzutnik „tandem”, tel.
kom. 518‑877‑966.

Maszyna

do cebuli rolkowa, 1.600 zł, tel.
kom. 604‑440‑469.
Sprzedam

kombajn Bizon Z -056, tel.
kom. 784‑710‑545.

Pronar

82 SA z turem, 2006 r., Troll,
sieczkarnia jednorzędowa, tel. kom.
796‑909‑582.

Sprzedam

mieszalnik 2-tonowy,
śrutownik walcowy 50 cm,
tel. (46) 838‑74‑91.
Ciągnik

radziecki z kabiną, 1980 rok,
stan bdb; przetrząsacz do siana; zgrabiarka
pasowo-palcowa, 1983 rok, tel. kom.
514‑027‑602.

Sprzedam

trajzegę + silnik elektryczny
7,5 kW, tanio, tel. kom. 517‑840‑555.
Ursus

360 3P, zbiornik 520 litrów,
obornik, tel. kom. 605‑670‑919.

Sprzedam

C-360, 1983 rok, Lejek,
tel. (46) 838‑40‑77.

Sprzedam

roczną talerzówkę 2,1 m z
wałem rurowym; rozrzutnik jednoosiowy;
wóz konny, tel. kom. 889‑722‑699.

Sprzedam

glebogryzarkę grudziądzką,
tel. kom. 668‑478‑617.

Kultywator

z wałem strunowym,
szerokość 2,10 cm, tel. kom. 697‑049‑235.

Prasa

rolująca John Deere, tel. kom.
697‑753‑644.

Sprzedam

sieczkarnię 1-rzędową, tel.
kom. 663‑138‑161.

Pług

3-skibowy grudziądzki, 700 zł, tel.
kom. 607‑733‑904.

Sprzedam

rozrzutnik 2-osiowy, 1990 rok,
stan bdb, tel. kom. 607‑889‑255.

Części

używane do C-328, C-330, C-360,
C-4011, C-355, T-25 Władimirec, tel. kom.
880‑353‑819.

Przyczepa

rolnicza 12 ton 3-stronny
wywrot, dmuchawa ssąco-tłocząca Neureo,
ciągnik rolniczy Fendt GT360 z HDS i
widlakiem, tel. kom. 501‑713‑862.

Prasa

kostka Gallignani, tel. 609‑628‑479.
Sprzedam

ciągnik T-25, 1978 rok, tel.
kom. 785-430‑614 wieczorem.
Sprzedam

glebogryzarkę, tel. kom.
601‑052‑026.
Sprzedam

C-360, rozrzutnik 2-osiowy,
siewnik, brony 5, kultywator, pług, tel. kom.
665‑968‑666.
Pług

grudziądzki 4x35, zagonowy,
zabezpieczenia śrubowe, tel. 509‑425‑237.

REKLAMA

Sprzedam

kopaczkę ciągnikową i
młocarnię MZC4B, tel. kom. 606‑432‑666.
Prasa

Sipma Z-224/1, ładowacz Tur do
MTZ Pronar Belarus, tel. kom. 604‑213‑682.
Talerzówka

18, 2012 rok, tel. kom.
530‑706‑606.

Sprzedam

kombajn Bolko, 1993 rok,
tel. (42) 719-70-24, tel. kom. 513‑972‑051.

Pług

4-skibowy, obrotowy, Tur do
ciągnika Fendt, tel. kom. 600‑822‑089.
Rozrzutnik

Forschnitt 8-10 t, nadstawki,
agregat uprawowy Rauh hydraulicznie
składany, 4,20 m, tel. kom. 726‑739‑443.
Przetrząsarka

karuzelowa, tel.
600‑822‑089.

Rozrzutnik

obornika 2-osiowy, 
z nadstawkami do kiszonek, 2004 rok,
nieużywany, tel. kom. 692‑146‑594.
Siewniki

do zboża 3-metrowe: Amazone
D7, D8, Hassia, DK300, Isaria, tel. kom.
509‑282‑300.
Przyczepa

do zielonek Class, tandem, 6t,
dysze łamane + wałki, tel. 509‑282‑300.

Zakup

aronii, tel. kom. 603‑869‑040.
Białkowanie

obór, tel. kom. 503‑499‑480,
po 20.

Dojarka

przewodowa Alfa Laval, tel. kom.
693‑538‑477.

Transport

ciągników, przyczep, maszyn
i urządzeń rolniczych, budowlanych, tel.
kom. 609‑135‑502.

Drzwi

do chłodni z kwasówki, 2,90x2,60
m, 4 sztuki, 1.000 zł sztuka, tel. 505‑406‑307.

Transport

maszyn rolniczych i
budowalnych, tel. kom. 665‑734‑042.

Sprzedam

2 koła kompletne do 360,
tel. (24) 277-49-20, tel. kom. 785‑912‑253.

Koszenie

kukurydzy sieczkarnią
Claas Jaguar 840 wraz z odwozem,
Ostrów 4, tel. kom. 692‑648‑948.

Sprzedam

tanio zbiorniki na mleko 250
litrów, 21.000 kwoty mlecznej, tel. kom.
509‑739‑382.

Beczki

asenizacyjne, ocynkowane,
niemieckie, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000,
8.000 l, zasuwy hydrauliczne, tel. kom.
509‑282‑300.

Obornik,

tel. kom. 785‑203‑022.

Usługi

sieczkarnią John Deere wraz
z odwozem, kemper 4,5m, gniotownik,
faktura VAT, tel. kom. 601‑824‑517.

Basen

na mleko, 550 l, Frigomilk, tel.
kom. 723‑380‑544.

Podorywka

agregatem ścierniskowym,
orka pługiem obrotowym, tel. 664‑187‑631.

Dmuchawy

do zboża, 3, 4, 5 kW, 
z rurami, niemieckie, 10 sztuk, tel. kom.
509‑282‑300.

Sprzedam

obornik bydlęcy, tel. kom.
661‑913‑898.

Agregat

podorywkowy Gruber, szer. 2,50
m, zabezpieczenie sprężynowe, tel. kom.
509‑282‑300.

Koszenie

kukurydzy sieczkarniami Claas
Jaguar 860 z odwozem przyczepami
objętościowymi Veenhuis 15 t, 30 m3, tel.
kom. 696‑130‑651.

Sprzedam

wiatę 14 na 9 metrów, cena
15.000 zł, tel. kom. 600‑523‑396.

Paszowóz,

2004 rok, 10 m3, waga,
komputer, wałek przekaźnika, tel. kom.
509‑282‑300.

Sprzedam

zbiornik na mleko, 450 l,
tel. (46) 830‑24‑52.

Sieczkarnie

1-rzędowe do kukurydzy:
Mengeler, Kemper, Pottinger, PZ; duży
wybór, tel. kom. 509‑282‑300.
Siewnik

do kukurydzy 4-rzędowy,
mechaniczny, pneumatyczny, Eberhald,
Pneumasen, tel. kom. 509‑282‑300.
Sprzedam

beczkę asenizacyjną 6000
l, ocynkowana, stan dobry, 10000 zł - do
negocjacji, tel. kom. 669-066‑317 po 16.00.

Basen

550 litrów, tel. kom. 693‑698‑352.

Sprzedam

obornik, tel. kom. 515‑265‑012.

Sprzedam

kwotę mleczną, tel. kom.
787‑396‑909.
Sprzedam

zbiornik na mleko 1200 litrów,
wanna, Japy, tel. (24) 285-52-21, tel. kom.
605‑960‑697.
Sprzedam

tanio zbiornik 550 l, tel. kom.
665‑371‑635.
Linka

do wyciągu, opona 13.6/28,
tel. (42) 719‑59‑36.

Cięcie

kukurydzy sieczkarnią Claas
Jaguar-840, z odwozem i ubijaniem, tel.
kom. 692-370-686, 504‑202‑361.

zwierzęta
sprzedaż
Sprzedam

króliki belgijskie i miniaturki,
tel. kom. 889‑220‑359.
Labradory

szczenięta, tel. 885‑438‑130.
Sprzedam

ratlerki miniaturki szczeniaki,
tel. kom. 512‑624‑763.
Sprzedam

kotki perskie, tel. 502‑259‑220.

Sprzedam

pług obrotowy, 4-skibowy,
zabezpieczenia non-stop, tel. 667‑232‑652.

Sprzedam

koła wąskie do międzyrzędzi
do C-360, tel. kom. 693‑177‑813.

Oddam

kotki, tel. kom. 518‑487‑766.

Belarus

820, 2010 rok, prasa Sipma
Z-569/1, 2002 rok, tel. kom. 608‑128‑670.

Sprzedam

obornik świński, tel. kom.
796‑770‑753.

Szczenięta

sznaucerki miniaturki, tel.
kom. 533‑904‑400.

Ładowacze

czołowe tur do ciągnika
Ursus 2812, 3512, C-330, C-360, T-25,
hydrauliczne lub na linkę, tel. 608‑128‑670.

Karmniki

dla trzody chlewnej, 100zł/szt.,
tel. kom. 691‑715‑486.

Króle

„barany”, kury frezyjskie, indyki, tel.
kom. 664‑481‑085.

Sprzedam

obornik, tel. kom. 519‑401‑872.

Króliki

2-miesięczne, tel. 508‑985‑884.

Ładowacz

tur hydramet do ciągnika
Pronar, MTZ, 2012 rok, ładowacz tur do
ciągnika Farmtrac, tel. kom. 608‑128‑670.

Sprzedam

obornik, tel. (42) 719-57-03,
tel. kom. 602‑653‑310.

Sprzedam

szczeniaki: mieszanka
Yorka ze Sznaucerem, suczki, tel. kom.
781‑346‑446.

Sprzedam

przyczepę samozbierającą
CLASS do sianokiszonki, idealna również
do zbioru kukurydzy, tel. kom. 605‑834‑138.
Sprzedam

ciągnik Same Minitaurus 60
KM, zarejestrowany i opłacony, tel. kom.
726‑102‑844.
Rozrzutnik

tandem w ocynku +
nadstawki, 2008 rok, tel. kom. 723‑121‑981.

inne
Sprzedam

dojarkę bańkową, tel. kom.
602‑511‑928.
Wytłoki

z jabłek z dowozem, tel. kom.
600‑323‑947.
Obornik,

tel. kom. 693‑059‑976.

Nowe

wygrodzenia dla tuczników z drutu
zbrojeniowego, tel. kom. 510‑260‑450.
Sprzedam

zbiornik na mleko 1060 litrów,
tel. kom. 605‑834‑138.

rolnicze - usługi
Naprawa

ciągników, maszyn
rolniczych i sprzętu budowlanego, tel.
kom. 510‑809‑025.
Rozliczenia

VAT rolników, tel. kom.
508‑191‑628.
Usługi

prasą zmiennokomorową 
z rotorem i nożami, FVAT, tel. 604‑313‑647.
Wykonuję

kosiarki sadownicze,
tel. (46) 832-14-57, tel. kom. 513‑666‑808.

Sprzedam Bizon

Z-50, tel. 532‑712‑541.

Zgrabiarka

karuzelowa, gruber
uprawowy, tel. kom. 600‑822‑089.

Skrzynki

na owoce, palety, wagi, beczka
4.000 l, tel. kom. 665‑464‑794.

Belowanie

prasą zmiennokomorową
New Holland, owijanie i załadunek bel, tel.
kom. 664‑187‑631.

Sprzedam

prasę kostkującą, polską, tel.
kom. 600‑608‑287.

Sprzedam

sieczkarnię 1-rzędową
Pottinger, tel. kom. 791‑629‑165.

Sprzedam

obornik świński, Strugienice,
tel. kom. 511‑184‑369.

Zbiór

aronii kombajnem z zakupem,
tel. kom. 601‑286‑499.

Oddam

w dobre ręce kotki, tel. kom.
796‑701‑212.
Sprzedam

4-miesięczne koziołki po koźle
górskim, tel. kom. 608‑846‑855.
Szczeniaki

owczarka niemieckiego,
długowłose, tel. kom. 600‑140‑963.
Oddam

psa w dobre ręce, tel. kom.
796‑180‑456.
Oddam

kotki, tel. (46) 837‑05‑04.
Oddam

pieski w dobre ręce, tel. kom.
725‑317‑884.
Kaczki,

tel. kom. 695‑304‑897.
Kozy,

tel. kom. 607‑992‑191.
Yorki,

tel. kom. 511‑337‑768.
Szczeniaki

owczarka niemieckiego, tel.
kom. 515‑748‑006.
Klacz

zimnokrwista ze źrebakiem
zaźrebiona, tel. kom. 601‑962‑832.
Owczarek

niemiecki 9-tygodniowy, tel.
kom. 669‑394‑419.
Oddam

czarnego szczeniaka,
odrobaczony, zaszczepiony, tel. kom.
508‑595‑977.
Szczeniaki

siberian husky, tel. kom.
792‑489‑723.
Sprzedam

trzymiesięczną sukę owczarka
niemieckiego długowłosego, cena do
negocjacji, tel. kom. 663‑657‑020.
Oddam

małe kotki, tel. 502‑939‑200.
Sprzedam

półrocznego psa, tel. kom.
507‑477‑120.
York

6-tygodniowy, suczka, tel. kom.
500‑347‑672.
Szczeniak

owczarka niemieckiego, tel.
kom. 721‑109‑010.

inne
Oddam

pod opiekę na kilka miesięcy
6-letnia suczkę z uwagi na pilny wyjazd,
odpłatnie, Głowno, tel. kom. 513‑314‑717.
W
 okolicy Goleńska zaginął pies, kundel
jasnobeżowy, wzrost 40 cm, miał na sobie
zielone szelki. Czeka nagroda, tel. kom.
726‑435‑507.

reklama

www.lowiczanin.info
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Informacje
 INFORMATOR ŁOWICKI
informacje
Informacja PKP  (ogólnokrajowa)
22-194-36
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. 991, 46-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 46-837-53-85,
46-837-07-10, 46-837-20-22, 46-837-2674, 46-838-72-62, 602-131-698.
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. 46838-87-19 Bielawy, tel. 46-839-20-95

telefony
 Taxi osobowe:
46-837-34-01; 46-191-91; 46-830-05-00;
603-06-18-18; 794-013-013; 
606-486-555; 600-508-308; 
46-837-35-28 (bagażowe);
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 46 837-4358, 46-837-32-38, sekretariat 46-837-80-28
ZUS 46-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” Łowicz, ul. św. Floriana
7, tel. 46-837-66-92,  czynny codziennie
(oprócz sobót) w godz. 16.00 – 20.00.
Gminna Grupa Abstynencka 
w Bielawach – spotkania w czw. w godz.
10-11. 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. 46-837-56-11, 46-83756-12, 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, 
(46) 837-11-83
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;
Kościół św. Leonarda: 11.30;
Bazylika Katedralna: 7.00, 9.00, 10.30,
12.00, 18.00; 20.00;
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;
Kaplica seminaryjna: 10.00.

pływalnia miejska
Pływalnia miejska dostępna jest dla ogółu
chętnych w godz.:
Poniedziałek –12.00-20.00
Wtorek –12.00-20.00
Środa –12.00-20.00
Czwartek –12.00-20.00
Piątek – 12.00-20.00
Sobota – 12.00-20.00
Niedziela – 12.00-20.00
Grota solna i sauna czynne od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00, 
sobota, niedziela 14.00-20.00.

kino Fenix 

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

Czwartek,

22 sierpnia:
godz. 16.00, 18.00, 20.00 - SAMOLOTY
Piątek-poniedziałek, 23-26 sierpnia:
godz. 16.00 - SAMOLOTY
godz. 18.00, 20.00 - DARY ANIOŁA:
MIASTO KOŚCI
Środa-czwartek, 27-28 sierpnia:
godz. 16.00 - SAMOLOTY
godz.18.00, 20.00 - DARY ANIOŁA:
MIASTO KOŚCI

wystawy stałe
Sztuka

Baroku – na ekspozycję składają
się przykłady rzemiosła artystycznego: meble, tkaniny, szkło, porcelana, a także malarstwo i rzeźba. Muzeum w Łowiczu, czynna.
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.
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.
Wystawa

w Muzeum Diecezjalnym 
w Łowiczu – zwiedzanie katedry wraz 
z eksponatami znajdującymi się w wieży,
możliwość oglądać panoramy miasta 
z tarasu widokowego, czynna pon.-sob. 10-16.
Muzeum

ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie czynne przez cały rok
w dni powszednie 9.00-17.00, w niedziele 
i święta 12.00-17.00, tel. 46 838-44-72.

wystawy czasowe
Wystawa

poświęcona życiu 
i twórczości Józefa Chełmońskiego –
składa się z 29 dużych plansz ze zdjęciami
i dokumentami, poświęconymi malarzowi.
Pomysłodawcą i wykonawcą – Jacek Kłos.
Park w Boczkach, czynna do końca sierpnia.
Na starym strychu – wystawa dawnych
przedmiotów codziennego użytku. Stworzyli ją uczniowie klasy IIa SP w Łyszkowicach.
Oglądać można: szpargały i bibeloty, maszynę do pisania czy modlitewnik z czasów

zaboru rosyjskiego. Biblioteka Szkolna 
w ZS w Łyszkowicach, wstęp wolny czynna
przez całe wakacje.
Gloria

Victis 1863-1864 – Pamięć 
i tradycja  – w 150. rocznicę wybuchu
Powstania Styczniowego na Ziemi Łowickiej.
Wystawa internetowa przygotowana przez
Marka Wojtylaka. Oglądać ją można na stronie
Archiwum Państwowego m. st. Warszawy.
Łowicz i okolice – wystawa Sylwestra
Cichala i Jacka Rybusa. Prezentuje ona ponad 30 zdjęć ukazujących zabytki Łowicza
i regionu łowickiego oraz sceny z procesji
Bożego Ciała. Filia Miejskiej Biblioteki przy
ul. Podrzecznej 20 w Łowiczu, czynna 
do  końca sierpnia.
Południkowe

cięcie. Hiszpania od
morza do morza – relacja z podróży
do Santiago de Compostela - wystawa
fotografii autorstwa Michała Grzejszczaka 
z Łowicza. Prezentuje fotografie wykonane 
w trakcie podróży po Hiszpanii. Galeria
EV34, Łowicz, ul. Zduńska 34, wstęp wolny.
Muzeum

motoryzacji – na wystawie
można oglądać blisko setkę zabytkowych
motocykli, kilkadziesiąt samochodów, 
a nawet samolot. Ośrodek szkoleniowo-wycieczkowym „Stacja” w Nieborowie, czynne
do końca września we wt.-ndz. w godz.
10-18, bilety 10 zł normalny, 7 zł ulgowy.

koncerty
Niedziela, 25 sierpnia:
godz. 19.30 - koncert w ramach festiwalu
„KOLORY POLSKI”, koncert „Bach 
i synowie” w wykonaniu Małgorzaty Sarbak
- klawesyn i Marcina Maseckiego - pianino,
Bazylika Katedralna, Stary Rynek Łowicz.
Środa, 28 sierpnia: 
godz. 19.30 – XXV Międzynarodowy
Festiwal Organowy „Johann Sebastian
Bach”: wystąpi: Lillianna Zalesińska –
mezzosopran, Witold Błaszczyk - organy.
W programie J. S. Bach, R. Schumann,
F.Liszt, M.Reger. Bazylika Katedralna na
Starym Rynku, bilety: 10 zł normalny, 5
zł ulgowy.

inne
Czwartek, 22 sierpnia
godz. 11.00 - FILMOWE PRZYGODY WILLY 
ŁOKA. Interaktywne zabawy, gry, konkursy,
projekcja bajki “Atlantyda”. Kino Fenix
w Łowiczu - ul. Podrzeczna 20, wstęp wolny.

Czwartek-poniedziałek, 
22-26 sierpnia:
godz. 17.00 - Rekolekcyjne Spotkanie
Młodych – Max Festiwal - ogólnopolskie
rekolekcyjne spotkanie młodych organizowane przez ojców Franciszkanów 
w Niepokalanowie. Tematem tegorocznego spotkania będzie sakrament spowiedzi,
hasłem przewodnim są słowa z Ewangelii
według św. Jana „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone”. Niepokalanów
Sobota, 24 sierpnia
godz. 13.30 - jubileusz 90-lecia jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krubinie w gminie Sanniki.
Niedziela, 25 sierpnia:
godz. 13.00 - XIV Biesiada Łowicka, 
w programie występ: chóru Klubu Radość

z Łowicza, Ani Żebrowskiej, Ani Rusowicz;
wręczenie statuetek „Łowicka Róża”,
nagrody „im. Władysława Grabskiego”,
skansen w Maurzycach.
godz. 16.00 - 19.00 - ZAMEK KRÓLA
MACIUSIA - program nie tylko dla dzieci:
bajkowe przedstawienie, czekoladowisko,
budowanie zamku z klocków MuBaBao,
igraszki, bajki z lalką! Koncert Poznańskiego Kwintetu Akordeonowego, muszla
koncertowa i jej otoczenie - w parku 
w Sannikach, wstęp wolny

Niedziela-piątek, 26-30 sierpnia:
godz. 16.00-20.30 - „Wyobraźnia,
ciało i głos” - warsztaty wokalne, sala
taneczna Łowickiego Ośrodka Kultury,
ul. Podrzeczna 20. Koszt udziału 
w zajęciach to 50 zł.
Wtorek, 27 sierpnia:
godz. 16.30 - promocja Elementarza
Twórcy Ludowego. Sala kinowa 
Łowickiego Ośrodka Kultury, 
ul. Podrzeczna 20, wstęp wolny.
Czwartek, 29 sierpnia:
godz. 11.00 - FILMOWE PRZYGODY 
WILLY ŁOKA. Interaktywne zabawy, gry,
konkursy, projekcja bajki “Droga do Eldorado”. Kino Fenix, Łowicz, ul. Podrzeczna
20, wstęp wolny.
Piątek, 30 sierpnia:
godz. 21.30 - Kino letnie – klasyka kina
„PULP FICTION”, muszla koncertowa 
- Błonia Łowicz,  wstęp wolny.
Niedziela, 1 września:
godz. 9.00 - Jarmark Antyków 
i Rękodzieła Ludowego, Nowy Rynek 
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 
– dyr Zbigniew Kuczyński – 46 830-20-28
Orlik  w Popowie – 46 895-15-36 
(po godz. 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

 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

– laryngolog:  pon. 8-14; śr. 8-12;  czw.
13-18.00
– 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
n Przychodnie w Strykowie: 
ul. Kościuszki 27: tel. 42-719-80-34
ul. Targowa 16: tel. 42-719-92-30

dyżury przychodni

telefony

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. 7.4514.45; 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:
– urolog: śr. 11.00-13.00
– dermatolog.: wtorek. 8-12; środa 13-15; 
czwartek w godzinach 8-12.00
– pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00
– neurolog: pn., śr. 15.00-18.00

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

informacje

apteki
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 21.08. Pl. Wolności 4/5,
tel. 710-89-60

pt. 22.08. Pl. Wolności 4/5, 
tel. 710-89-60
sob. 23.08. Pl. Wolności 4/5,
tel. 710-89-60
ndz. 24.08 Pl. Wolności 4/5,
tel. 710-89-60
pn. 25.08. Pl. Wolności 4/5,
tel. 710-89-60
wt. 26.08. ul. Kopernika 19, 
tel. 719-20-12.
śr. 27.08. ul. Kopernika 19, 
tel. 719-20-12..
czw. 28.08. ul. Kopernika 19, 
tel. 719-20-12.
Apteki pełnią dyżury w godzinach od 19.00
do 8.00 dnia następnego;  soboty i niedziele: w godz. 8.00-8.00 dnia następnego.
n Dyżury aptek w Strykowie: 
niedziela 25.08 - ul. Kolejowa 11, 
tel. 719-82-71
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;

pogotowia
n Policja w Głownie 42-719-20-20
n Policja w Strykowie: 42-719-80-07
n Policja 997 alarmowy
n Straż pożarna:
w Głownie: 42-719-10-08

KRONIKA 
WYpadków 
miłosnych
ślubowali sobie:

 Agnieszka Figurska i Konrad Felczyński oboje z Głowna
 Sandra Sobierajska i Piotr Płóciennikowski oboje ze Strykowa

urodziły się:
córeczki
 państwu Szczepaniakom 
z Aleksandrówki
Synkowie
 państwu Bąba z Małszyc
 państwu Grzelakom z Krępy
 państwu Adamskim z Bełchowa

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 21.08.2013 r.)

 Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)
 Sprzedawca - barman
 Sprzątaczka biurowa
 Instruktor terapii zajęciowej pracowni
komputerowej
 Elektromonter (elektryk) zakładowy
- do 1 kv
 Przedstawiciel handlowy
 Pracownik prac prostych - monter
 Specjalista do spraw promocji projektu
 Sprzątaczka biurowa
 Operator maszyn l tartacznych
 Kierowca samochodu ciężarowego- kat C
 Przedstawiciel handlowy
 Referent ds. energetycznych
W sprawie ofert pracy osoby zainteresowane
proszone są o kontakt osobisty z pośrednictwem
pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu,
ul. Stanisławskiego 28, pokój nr 22b

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 16.08.2013 r.
buraczek czerwony 	 kg
kg

1,50-2,50

czosnek

szt.

0,50-2,00

jabłka

kg

1,00-3,00

jaja fermowe

15 szt.

6,00-9,00

jaja wiejskie

15 szt.

9,00-11,00

kapusta biała

szt.

2,50-4,00

marchew

kg

1,50-2,50

pieczarki

kg

4,50-8,00

pietruszka

kg

2,00-3,00

por

szt.

1,00-2,00

seler

kg

2,00-3,00

brukselka

kg

3,00-4,00

ziemniaki młode

kg

1,20-1,80

miód

0,9 litra 27,00-50,00

kalafior
w Strykowie: 42-719-82-95;
n 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 wodociągowe w Głownie
tel. 42-719-16-39
n Pogotowie energetyczne
w Zgierzu: 42-675-10-00 
w Strykowie: 42-719-80-10

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
Parafia Św. Marcina w Strykowie:
8:00, 9:30, 11:00, 18:00

wystawy
Wiersze w obrazkach - prezentowane ilustracje wykonane przez dzieci do

1,50-2,00

cebula

szt.

3,00-4,50

wierszy Juliana Tuwima. Prace można
oglądać do końca wakacji w godz.
12.00-19.00, Mała Galeria Miejskiego
Ośrodka Kultury w Głownie.
“Made in Głowno 2013” wystawa
twórczości miejscowych artystów
plastyków. Swoje prace wystawią:  Szymon Adamczewski (grafika) Agnieszka
Andruszkiewicz (papier czerpany)
Marlena Lenart (malarstwo) Dariusz
Młynarczyk (rysunek) Agnieszka Myszkowska (ilustracja). Wystawę można
oglądać do połowy września w godz.
pon.-pt. 9.00-17.00 w głowieńskiej
Galerii Bank&DM

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 20.08.2013 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Różyce: 5,50 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 5,70 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 5,50 zł/kg+VAT
 Chąśno: 5,50 zł/kg+VAT
 Karnków: 5,60 zł/kg+VAT

inne
Niedziela, 25 sierpnia:
godz. 11.00 - ekstremalny spływ 
nurtem rzeki Mrogi Mroga Trophy
2013, początek wyścigu 
zaplanowany jest na moście na
Mrodze na drodze na Borki w gminie
Dmosin, meta na zalewie Mrożyczka
w Głownie.
godz. 16.00 - 24.00 - Finał Pucharu
Polski Strong Man Głowno 2013
wraz z Rodzinnym Turniejem
Sprawnościowym „Wymiatacze” oraz
koncertem Maryli Rodowicz i zabawą
taneczną na zakończenie, zalew
Mrożyczka w Głownie.

 Kiernozia: 5,40 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Skowroda Płd.: krowy 5,80 zł/kg+VAT; 
byki 7,20 zł/kg +VAT; jałówki 6,80 zł/
kg+VAT;
 Różyce: krowy 5,70 zł/kg+VAT; 
byki 6,90 zł/kg+VAT; jałówki 6,50 zł
kg+VAT;  
 Domaniewice: krowy 5,70 zł/kg+VAT; 
byki 6,90 zł/kg+VAT; jałówki 6,50 zł
kg+VAT;  
 Kiernozia: krowy 3,00-5,50 zł kg+VAT; 
byki 6,00-7,00 zł/kg+VAT; jałówki
5,50-6,50 zł/kg+VAT;

34

www.lowiczanin.info

22 sierpnia 2013      nr 34

Aktualności
Bratoszewice | Pałac i park przed punktem zwrotnym w historii

kawał historii tej miejscowości,
bo do tego, że ona tam jest, są
po prostu przywiązani. Z drugiej strony w Bratoszewicach są
przynajmniej 3 miejsca, w których można byłoby wybudować
nową – twierdzi bratoszewicki
radny Witold Śliwkiewicz. Jako
możliwe lokalizacje wymienia on: uprawiany obecnie przez
szkołę teren na Zatorzu, 2-hektarową działkę przy ul. Nowosci,
jaką gmina otrzymała od spadkobierców Rzewuskich, oraz inną
gminna działkę z ŁODR.

dokończenie ze str. 9

Perspektywa stworzenia tu hotelu czy ośrodka konferencyjnego
nikomu nie przeszkadza. – Byłoby bardzo dobrze. Nareszcie ktoś
by o to dbał. Myślę, że zyskałby
na tym i nowy właściciel, i same
Bratoszewice. Rzewuscy odpisali gminie dwuhektarową działkę,
którą przecież też można dobrze
zagospodarować z korzyścią dla
mieszkańców – uważa Krystyna
Pruban z ul. Wolskiej w Bratoszewicach.
Na remont pałacu czekają najbardziej jego najbliżsi sąsiedzi,
czyli mieszkańcy dwóch bloków
znajdujących się na terenie parku. Sprawy własnościowe mają
już dawno uregulowane, służebność pałacowej bramy wjazdowej
od strony ul. Nowości zapewnioną. Jedyne, czego mogą się oba-

wiać, to wysokiego muru, który mógłby odgrodzić ich bloki
od pałacu, na który nadal chcieliby mieć widok. Ale te plany nie
są jeszcze znane.
– Bardzo dobrze, może być
hotel. Przecież to tylko niszczeje. Policja niedawno zatrzymała
złodziei blachy, a jednej z ostatnich nocy znowu ktoś próbował
zdemontować fragment dachu.
Dlatego, kiedy wczoraj mąż zauważył, że ktoś wykonuje jakieś pomiary wokół pałacu, bardzo się z tego ucieszył – mówi
Krystyna Skalska, mieszkanka
Bratoszewc, członkini lokalnego stowarzyszenia przyjaciół tej
miejscowości. Dodaje ona, że liczy na to, iż nowe zagospodarowanie pałacu przyciągnie do
Bratoszewic wielu ludzi z kraju
i zagranicy.

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Posiadłość Rzewuskich
w ręce Fundacji Widzew

Zespół Szkół nr 1 w Bratoszewicach mieści się nieopodal 
pałacu Rzewuskich.

Bratoszewiczan bardziej obchodzi to, co stanie się ze szkołą,
która funkcjonuje w parku Rzewuskich od kilkudziesięciu lat
i którą w ostatnich latach uda-

ło się obronić przed likwidacją,
z powodu mizerii finansowej
zgierskiego starostwa. – Ludzie
woleliby, żeby ta szkoła została na swoim miejscu, bo to jest

Co ze szkołą
i internatem?
Gospodarzem Zespołu Szkół
nr 1 w Bratoszewicach jest już
gmina Stryków. Formalne przejęcie placówki nastąpi 1 września. Szkoła pozostanie w obecnym budynku znajdującym się
tuż obok pałacu do 2018 roku.
Do tego czasu musi znaleźć swoje nowe lokum, ale gdzie to będzie, decyzja nie zapadła. Do
końca roku pod szkołę nadal
podlegał będzie internat. Co będzie później, tego też jeszcze
nie zdecydowano. Z internatu w
tym roku korzystało 40 uczniów.
Mieszkają tu m.in. uczniowie
klas piłkarskich liceum pod auspicjami Akademii Futbolu. Z

Ludzie woleliby,
żeby ta szkoła
została na swoim
miejscu, bo to jest
kawał historii
tej miejscowości.
kalkulacji gminy Stryków wynika, że do końca roku będzie ona
musiała dofinansować placówkę
z własnego budżetu kwotą rzędu
217 tys. zł, mimo iż subwencja
oświatowa, jaką ma przekazać jej
starostwo, wyniesie 676,9 tys. zł,
a dochody ze stołówki, internatu
i wynajmu powierzchni pod sklepik – w sumie 64,9 tys. zł.
Szkoła z roku na rok traci
uczniów. Co prawda od września
naukę w niej rozpoczną trzy klasy
pierwsze, ale będą one mniej liczne niż przed rokiem. Pomysłem
na ożywienie naboru w kolejnych
latach ma być m.in. współpraca
z Mercedesem, który jest otwarty na kształcenie młodej kadry
w Bratoszewicach i udostępnianie swojej bazy pod Strykowem
dla praktycznej nauki zawodu. ljs

Głowno | Największa impreza tego lata

Siłacze, Maryla Rodowicz i mnóstwo atrakcji już w niedzielę
dokończenie ze str. 1
Zawodnicy będą mieli też za
zadanie podnieść jak najwięcej
razy w 2 minuty ważący 150 kg
ciężar (tzw. axel gryf). Inne konkurencje to: załadunek na platformę kul o wadze 130, 140, 150,
160 i 170 kg, przenoszenie 400 kg
ciężaru na odległość, podniesienie ważącego 380 kg samochodu
oraz wnoszeniem na schody ciężarów 250-, 280- i 300-kilogramowych.
Na przemian z konkurencjami
strongmanów odbywać się będą
zadania w turnieju Wymiatacze.
Pierwotnie miał on być skierowany do 6 czteroosobowych
zespołów rodzinnych, ale ze
względu na niewielkie zaintereREKLAMA

sowanie zmieniono warunek pokrewieństwa i wystartować będą
mogły zespoły koleżeńskie. Warunkiem jest ukończenie 16 lat
przez wszystkich członków, a to
dlatego, że wykazać trzeba będzie się zarówno zręcznością,
jak i siłą.
Ekipy zmierzą się ze sobą
w 6 konkurencjach. Będą wspinać się na ściankę wspinaczkową
i skakać przez gigantyczną skakankę. Spróbują się też w koszykarskiej karuzeli (trafianie piłkami do koszy znajdujących się na
obracającej się karuzeli), przerzucaniu 5-kilogramowych piłek
lekarskich przez umieszczoną na
wysokości 4 metrów poprzeczkę czy też przewożeniu na specjalnej taczce członków rodziny.

Szóstą konkurencją będzie przeciąganie liny.
Dla trzech pierwszych drużyn
przewidziano nagrody pieniężne ufundowane przez jednego
z partnerów Urzędu Miejskiego. Za pierwsze miejsce będzie
to 2.000 zł, za drugie – 1.000 zł,
a za trzecie – 500 zł.
Zarówno zawody siłaczy, jak
i Wymiatacze organizowane będą
w głównej mierze przez Harlem
Strongman Federation, w której
zrzeszony jest m.in. Krzysztof
Radzikowski. Planowaną mniej
więcej do godziny 19.50-20.00
część poprowadzi reporter Radia
ESKA Piotr Woltman. Oprawę
muzyczną zapewni DJ Balu.
O godzinie 20.30 na scenie
pojawi się główna muzyczna

gwiazda wieczoru – popularna wśród wielu pokoleń wokalistka Maryla Rodowicz, która
w repertuarze ma takie niezapomniane przeboje jak „Małgośka”, „Łatwopalni” czy też „Kolorowe jarmarki”.
Po jej planowanym na 1,5 godziny występie nie zabraknie czasu dla łowców autografów.
Od godziny 22 do 24 na scenie zagrają DJ ZiArO oraz DJ
BBJ aka. Mushroom, który na
swoim koncie ma m.in. występ
na Sunrise Festival 2008, na co
dzień jest rezydentem klubów
w Łodzi, Bełchatowie czy też
Białymstoku.
W trakcie kilku godzin trwania całej niedzielnej imprezy
nie zabraknie też wielu innych

darmowych atrakcji. W strefie
rozrywki będzie można skorzystać z wesołego miasteczka,
różnorodnych konkursów i zabaw dla dzieci, malowania twarzy, dmuchanego zoo itp. Dzieciom umilać czas będą również
szczudlarze i bajkowe postacie.
Chętni będą mogli wziąć udział
w warsztatach rzeźby i szydełkowania. Na miejscu pojawi się
też fotobudka, w której za darmo zrobimy sobie pamiątkowe
zdjęcia.
Skorzystać będzie można także z mobilnego kina 3D, w którym oprócz gier, bajek i filmów
obejrzeć będzie można pokazy edukacyjne na temat wszechświata i budowy ludzkiego organizmu.

Na imprezie obecne będą też
strefy Radia Victoria czy też
Związku Międzygminnego Bzura, który przeprowadzi konkursy proekologiczne. Towarzystwo
Przyjaciół Zwierząt Arkadia będzie zbierało z kolei środki na
głowieńskie przytulisko. Do obejrzenia w trakcie imprezy będą też
prace podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy
Społecznej.
Na miejscu skorzystać będzie
też można z darmowych badań,
m.in. pomiaru ciśnienia, świadczonych przez miejski NZOZ
Remedium.
Impreza, nad którą Wieści oraz
portal www.lowiczanin.info rozciągnęły patronat medialny, zakończy się około północy. 
kl
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Głowno|27.PieszaPielgrzymkanaJasnągórę

Pielgrzymi wyruszyli w drogę
JAKUB
LENART
jakub.lenart@lowiczanin.info

Zanim pielgrzymka ruszyła,
w kościele św. Jakuba Apostoła
odprawiona została msza święta.
Koncelebrował ją biskup łowicki ks. Andrzej Franciszek Dziuba. W świątyni, oprócz pielgrzymów, licznie zgromadziły się ich
rodziny i inni mieszkańcy miasta.
Na pielgrzymkowy szlak
wybrało się w sumie ponad
240 osób, nie tylko z Głowna, ale
także z okolicznych miejscowości. Niektóre osoby zapisywały
się jeszcze w trakcie trwania pożegnalnej mszy lub tuż przed nią.
W tym roku w roli kierownika
wyprawy na Jasną Górę debiutu-

je Mateusz Glazna, który zastąpił pełniącego tę funkcję 18 razy
Wojciecha Piestrzeniewicza, który w tym roku postanowił przekazać to odpowiedzialne zadanie
komuś innemu.
Po mszy przed kościołem
utworzyła się kolumna pielgrzymkowa. Na jej czele szli
m.in. biskup Andrzej Franciszek
Dziuba (odprowadzał pątników
do kościoła na Zabrzeźni) oraz
proboszczowie głowieńskich parafii: św. Jakuba Apostoła – ks.
Stanisław Banach, św. Maksymiliana Kolbego – ks. Tomasz
Trzciński i św. Barbary – ks. Andrzej Kapaon.
Jednym z kierujących pielgrzymką jest Kamil Latosiewicz, który idzie w niej po raz 14.
– Mam nadzieję, że dzisiaj nie
będzie padać – komentował, pa-

trząc w zachmurzone pierwszego
dnia wyprawy niebo. – Trudno
powiedzieć, czy lepiej idzie się
w upał, czy w deszcz, ale pamiętam, jak kilka lat temu trafiliśmy
na istne oberwanie chmury. Nie
było to miłe.
Konrad Szymczak idzie na Jasną Górę po raz 8. Jak sam przyznał, zapisał się dopiero w dniu
wyjazdu. – Swoje już przeszedłem – powiedział nam. – Liczę,
że i teraz uda się dojść.
Wśród pątników, obojętnie
od tego, która to ich pielgrzymka, widać było dużą dozę optymizmu i radości przed wyprawą. Wszyscy przyznawali też,
że przejście pielgrzymki to duże
przeżycie.
Z pieśnią na ustach, odprowadzani także przez mieszkańców,
pielgrzymi udali się pod eskor-

JAKubLEnARt

Ponad 240 osób wyruszyło 20 sierpnia rano na szlak 27. Pieszej Pielgrzymki z Głowna
na Jasną Górę. Pątnicy będą dziennie pokonywać około 30-40 km, a do celu podróży, do
Częstochowy, powinni dotrzeć 24 sierpnia. Do Głowna powrócą 27 sierpnia.

Pielgrzymirozpoczęliswoją27.podróżnaJasnągórę.

tą policji ulicami Głowna na Zabrzeźnię, a następnie przez Bratoszewice, Stryków, Szczawin
i Zgierz do Aleksandrowa Łódzkiego, gdzie zaplanowano pierwszy nocleg. W pierwszym dniu

pątnicy przebyli około 40 km.
Kolejne etapy trasy – a pielgrzymi będą szli w sumie przez 5 dni
– są podobnej długości. Dopiero
ostatniego dnia, 24 sierpnia, pielgrzymi będą mieli ciut krótszą

Dmosin|gminazmieniłazdanie

Nie będzie opłat za dodatkowe pojemniki
Władze gminy Dmosin zmieniły swój pierwotny pomysł i na sesji 20 sierpnia zaproponowały
radnym nowy sposób rozwiązania problemu zbyt małej pojemności pojemników na odpady dla
osób, które zadeklarowały, że nie będą segregować śmieci.
JAKUB
LENART
jakub.lenart@lowiczanin.info

Zrezygnowano z pomysłu
wprowadzenia dodatkowej odpłatności za odebranie większej
ilości odpadów, niż przewidywała to gmina. Nowa, przyjęta jednogłośnie uchwała zakłada, że
każdy, kto nie mieści swych odpadów w przyznanym pojemniku, może wnioskować do gminy
o dostarczenie ich w takiej liczbie, aby było to wystarczające.
Bezpłatnie.
O sprawie kontrowersyjnego
zapisu w uchwale Rady Gminy piszemy na łamach Wieści
już od kilku tygodni. Przypomnijmy, że kontrowersje wśród
mieszkańców wzbudził zapis
w uchwale, który określa liczbę
i wielkość przyznawanych poREKLAMA

jemników dla gospodarstw niesegregujących śmieci w zależności od liczby zamieszkujących
je osób. Dla rodzin do 4 osób
przypadał pojemnik o pojemności 120 litrów, dla przekraczających 4 członków – 240 litrów
i w przypadku zabudowy wielorodzinnej – 1100 litrów.
Do naszej redakcji zgłosili się
mieszkańcy 4-osobowej rodziny, dla których 120-litrowy pojemnik na cały miesiąc (śmieci niesegregowane odbierane
są raz w miesiącu), to stanowczo za mało. Takich rodzin jest
jednak na pewno więcej. Sama
wójt Danuta Supera na ostatnim
posiedzeniu gminnych komisji
z 13 sierpnia wspominała o 5 podobnych sygnałach. Zrodził się
problem, co z takimi rodzinami
zrobić. Jeszcze w zeszłym tygodniu gmina proponowała rozwiązanie, które zakładało wprowadzenie „dodatkowych usług”.

Polegałyby one na tym, że rodziny, którym przypisana liczba pojemników na odpady niesegregowane nie wystarcza, mogłyby

Właścicielmoże
złożyćdogminy
wniosek
odostarczenie
mutakiejilości
pojemników,która
pozwolinaodbiór
wszystkichśmieci.
Conajważniejsze,
nietrzebabędzie
zatopłacić.

posiadać dodatkowy pojemnik,
ale za jego odbiór płaciłaby jednorazowo od 16,15 zł + VAT
(worki i pojemniki 120 litrów)
do 148,06 zł + VAT (za pojemnik 1100 litrów). Odbiór pojemnika 240-litrowego kosztowałby
32,30 zł + VAT.
Takie rozwiązanie krytykowane było przez opozycyjną radną
Marię Sadzewicz-Nowak, krytykowaliśmy też je na łamach
„Wieści”
20 sierpnia na sesji Rada
Gminy miała zdecydować, czy
zgodzi się na wprowadzenie
dodatkowych opłat, ale, jak się
okazało, nie musiała. Wójt Danuta Supera przedstawiła bowiem nowy sposób rozwiązania
problemu. Do podjętej 19 marca uchwały wprowadzona została jedna, aczkolwiek bardzo
ważna poprawka. Wprawdzie
pozostał w niej bez zmian zapis
o tym, jaki pojemnik przypa-

da na rodzinę, ale dodano do
brzmienia uchwały, że jeżeli pojemność pojemnika okaże się
niewystarczająca, to właściciel
może złożyć do gminy wniosek
o dostarczenie mu takiej liczby
pojemników, która pozwoli na
odbiór wszystkich śmieci. Co
najważniejsze, nie trzeba będzie
za to płacić. Bez zmian pozostał
też zapis o tym, że bez ograniczeń odbierane będą odpady
zbierane w sposób selektywny.
Nowe rozwiązanie pochwaliła radna Maria Sadzewicz-Nowak. Obiekcji nie wyrazili też
inni radni.
W głosowaniu zaproponowaną zmianę Rada Gminy przyjęła jednogłośnie. To rozwiązanie
wydaje się być naprawdę dobre.
Mieszkańcy, którzy nie segregują śmieci, wreszcie nie będą
się obawiać o to, gdzie mają się
z nimi pomieścić przez miesiąc.
Gmina też nie powinna być na
tym bardzo stratna finansowo.
Na pewno udało jej się jednak
uniknąć straty innego rodzaju –
wizerunkowej – nie mniej w tych
czasach bolesnej.

drogę, bo wejdą na Jasną Górę
po przejściu około 29 km.
Pątnicy spędzą w Częstochowie dwa dni: 25 i 26 sierpnia.
Powrót przewidziany jest już autobusami 27 sierpnia. 

GminaDmosin

Dożynki
w przyszłą
niedzielę

1 września w Dmosinie Drugim odbędzie się Gminne Święto
Plonów. Uroczystości rozpoczną
się o godz. 11.45 od formowania
korowodu dożynkowego przed
kościołem pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Małgorzaty Dziewicy
i Męczennicy w Dmosinie, gdzie
o godzinie 12 odprawiona zostanie msza święta dziękczynna.
Główna część uroczystości
odbędzie się na kompleksie boisk sportowych w Dmosinie II.
O godz. 13 zaplanowano powitanie gości, a następnie ceremonię
wręczenia i dzielenia chlebem,
przemówienia okolicznościowe
i programy artystyczne.
W rolę starosty wcieli się Stanisław Kowalik z Kałęczewa.
Starościną będzie zaś Iwona
Borkowska z Nadolnej. Funkcję wicestarosty pełnić będzie
Krzysztof Jatczyk z Nadolnej,
a wicestarościny Elżbieta Wróblewska z Kraszewa Wielkiego.
Główną gwiazdą muzyczną
dożynek będzie zespół Milano
Oryginal, który zagra o 18.00. Od
godziny 19.00 rozpocząć ma się
zabawa taneczna.
kl
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Głownianie awansowali
w Grand Prix

Sport
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Piłka nożna | B-klasa, baraże

Sokół Popów awansował do A-klasy
Popowianie w decydującym starciu wysoko
pokonali Zamek Skotniki i awansowali
do A-klasy, choć wcześniej porażką z Kobrą
znacznie sobie tę szansę skomplikowali

Bramki dla Sokoła: S. Łukasik
(25 min.) oraz P. Lewandowski
(w 48 min.).
Sokół: Drużka – Kosiorek, Leśniak, Pietrzak, Wołowiec –
R. Kucharski, P. Szadkowski, Łukasik, Owczarczyk – Przeradzki,
Lewandowski.

W środę, 14 sierpnia w drugim meczu barażowym piłkarze Sokoła Popów podejmowali
drużynę Kobra Leźnica Wielka.
Drużyna z Leźnicy, pokonując
Zamek Skotniki poczyniła duży
krok w kierunku awansu do A-klasy, gr. II i w spotkaniu z Sokołem Popów za wszelką cenę
chciała ten awans przypieczętować, co im się udało. Kobra
wygrała 2:3 i od nowego sezonu
zagra w A-klasie, natomiast Sokół musiał walczyć w ostatnim
meczu o pełną pulę.

W pojedynku z Kobrą Sokół
nie mógł wyjść w najsilniejszym składzie, a powodem absencji niektórych zawodników
były urlopy. Pierwsza połowa
to dominacja gospodarzy i tylko dobra dyspozycja bramkarza
gości chroni Leźnicę przed utratą większej ilości bramek. Na
pierwszego gola czekaliśmy do
25 min. Po stałym fragmencie
gry Łukasik pakuje piłkę głową do siatki. Bramka ta zamiast
podciąć skrzydła piłkarzom Leźnicy wydaje się nakręciła zespół,
który to coraz śmielej atakował.
Efektem tego była wyrównująca
bramka w 37 min. po prostopadłym podaniu.
Początek drugiej połowy był
bardzo podobny to pierwszej.
Sokół zaczął od mocnych ataków, co bardzo szybko zaowocowało golem. W 48 min. na
listę strzelców wpisał się Piotr
Lewandowski, posyłając piłkę
obok bramkarza. Była to pierw-

www.popow.futbolowo.pl

Sokół Popów – Kobra Leźnica
Wielka 2:3 (1:1)



Zamek Skotniki – Sokół Popów 2:7



Sokół Popów (niebieskie stroje) od 17 sierpnia jest już członkiem A-klasy, gr. II.

sza bramka Lewandowskiego
w barwach Sokoła.
W tym momencie szczęście
od Sokoła niestety odwróciło
się. Najpierw w 60 min. Drużka
popełnia fatalny błąd, niefortun-

nie doczekaliśmy się już zmiany
wyniku, dzięki czemu Kobra jest
już pewna awansu, natomiast
piłkarze Sokoła musieli pokonać
w ostatnim meczu barażowym
Zamek Skotniki.

nie piąstkując pakuje piłkę do
własnej siatki, a w 70 min. zbyt
krótkie wybicie piłki ląduje tuż
pod nogi napastnika gości, który
z zimną krwią wykorzystuje „prezent”. Sokół ruszył do ataków, ale

Spotkanie decydujące o awansie do A-klasy. Wcześniej spośród czterech drużyn do wyższej
ligi awansowała Kobra Leźnica
Wielka, która także w ostatnim
pojedynku nie dała za wygraną
i pewnie pokonała Hetman Łódź
2:0. Sokół miał więc wszystko
w rękach, a raczej nogach piłkarzy. Popowianie zaprezentowali
wielką klasę i pokonali Zamek
Skotniki aż 7:2.
Rywale z trudem przełknęli
gorycz porażki, ale musieli się
pogodzić z tym, że to ich kosztem Sokół już od nowego sezonu wystartuje w lidze razem
z Górnikiem Łęczyca i rezerwami Zjednoczonych Stryków. Na
ten wynik zapracowała cała drużyna i jest to wielki sukces Sokoła
Popów. Niedługa piłkarza Popowa rozpoczną zmagania w A-klasie, w której celem na ten sezon
jest spokojne utrzymanie. wp
1. Kobra Leźnica 	

3

9

2. Sokół Popów

3

4

8-4
9-5

3. Zamek Skotniki

3

3

7-11

4. Hetman Łódź

3

1

1-5

Piłka nożna | 1. kolejka V ligi

Faworyci potwierdzili
swoją siłę

Wojciech Pożarlik

Nowy sezon w rozgrywkach
V ligi rozpoczął się i już
pierwsza kolejka pokazała,
że w walce o końcowy
triumf liczyć się będą
zespoły, które od kilku lat
prezentują wysoki poziom.

Zjednoczeni – Start. W pierwszym spotkaniu w tym sezonie Zjednoczeni Stryków (białe koszulki) zwyciężyli po golu w 30 min. 
Michała Buchowicza (nr 2) z rzutu karnego.

Piłka nożna | 1. kolejka IV ligi

Zawisza pierwszym liderem
Nowy sezon w rozgrywkach
IV ligi rozpoczęty. Dwadzieścia zespołów walczyć będzie
o awans do wyższej klasy, a najbardziej zależeć na nim powinno
tak renomowanym drużynom
jak ŁKS Łódź, czy też Włókniarz Zelów. Oba te zespoły nie
zainaugurowały jednak jeszcze
rozgrywek, bowiem ich mecze
zostały przełożone.
W pierwszej kolejce rozegranych zostało jedynie sześć
z dziesięciu pojedynków. Premierowym liderem został Zawisza Pajęczno, który gładko pokonał na wyjeździe beniaminka
Astorię Szczerców 0:5.

Pierwsze spotkania pokazały,
że gra w IV lidze może być dla
beniaminków bardzo trudna.
Jedynie Widok Skierniewice
odniósł zwycięstwo ze znów
słabą Pogonią-Ekolog Zduńska
Wola.
Pozostali nowicjusze nie zdobyli w swoich spotkaniach nawet
gola. Mierzyn bezbramkowo
zremisował z Przedborzem,
a Zjednoczeni skromnie pokonali u siebie Start Brzeziny 1:0.
Podopieczni trenera Tomasza
Szcześniaka znajduję się teraz
na czwartym miejscu w tabeli,
wspólnie z zespołem ze Skierniewic. 
wp

1. kolejka: Ner Poddębice – KS
Paradyż 0:4, Czarni Rząśnia –
Warta Działoszyn (przełożony),
Orzeł Nieborów – Włókniarz Zelów
(przełożony), LKS Mierzyn – Pilica
Przedbórz 0:0, Concordia Piotrków
Trybunalski – Boruta Zgierz 3:1,
Włókniarz Moszczenica – Mazovia
Rawa Mazowiecka (przełożony),
Astoria Szczerców – Zawisza Pajęczno 0:5, Zjednoczeni Stryków
– Start Brzeziny 1:0, Widok Skierniewice – Pogoń-Ekolog Zduńska
Wola 1:0, Jutrzenka Warta – ŁKS
Łódź (przełożony).

3. Concordia Piotrków Tryb. 1

3

3-1

4. Zjednoczeni Stryków

1

3

1-0

Widok Skierniewice

1

3

1-0

1

1

0-0

1

1

0-0

8. Czarni Rząśnia

0

0

0-0

Orzeł Nieborów

0

0

0-0

Włókniarz Moszczenica

0

0

0-0

Jutrzenka Warta

0

0

0-0

ŁKS Łódź

0

0

0-0

Mazovia Rawa Maz.

0

0

0-0

Włókniarz Zelów

0

0

0-0

Warta Działoszyn

0

0

0-0

16. Pogoń-Ekolog Zduńska W. 1

0

0-1

6. LKS Mierzyn
Pilica Przedbórz

Start Brzeziny

1

0

0-1

18. Boruta Zgierz

1

0

1-3

1. Zawisza Pajęczno

1

3

5-0

19. Ner Poddębice

1

0

0-4

2. KS Paradyż

1

3

4-0

20. Astoria Szczerców

1

0

0-5

W inauguracji sezonu swoje
mecze wygrały KKS Koluszki,
Andrespolia Wiśniowa Góra,
LKS Rosanów i Orzeł Parzęczew. Pierwszym liderem została
drużyna Koluszek, która rozgromiła na wyjeździe PTC Pabianice 2:6. Piłkarze Stali Głowno
nic sobie nie zrobili z wyników
największych rywali i sami pokazali ogromną moc, pokonując
na wyjeździe rezerwy Zawiszy
Rzgów aż 0:6. Podopieczni
trenera Marka Pawlaka zostali
tym samym pierwszym liderem
V ligi w sezonie 2013/2014.
Kolejnym przeciwnikiem głowieńskich piłkarzy będzie jeden
z głównych rywali w walce o tytuł Andrespolia Wiśniowa Góra.
W poprzednich rozgrywkach
Stal rozgromiła u siebie najbliższych rywali aż 7:1. Tym razem
o powtórkę może być trudno, ale
patrząc na atmosferę panującą
w Głownie większość w roli
zdecydowanego faworyta upatruje głownian.
Start meczu pomiędzy Stalą
i Wiśniową Górą w sobotę, 24
sierpnia o godz. 17:00. 
wp

1. kolejka: Orzeł Parzęczew – LKS
Różyca 2:0, Krośniewianka Krośniewice – GLKS Dłutów 1:0, LZS Justynów – LKS Rosanów 1:3, Włókniarz
Konstantynów Łódzki – Pogoń Rogów 2:0, Zawisza II Rzgów – Stal
Głowno 0:6, Andrespolia Wiśniowa
Góra – Sokół II Aleksandrów Łódzki
4:2, PTC Pabianice – KKS Koluszki
2:6, MGLKS Uniejów/Ostrowsko –
Polonia Andrzejów 1:3.
1. Stal Głowno

1

3

6-0

2. KKS Koluszki

1

3

6-2

3. Andrespolia Wiśniowa G. 1

3

4-2

4. Polonia Andrzejów

1

3

3-1

LKS Rosanów

1

3

3-1

6. Orzeł Parzęczew

1

3

2-0

Włókniarz Konstantynów Ł. 1

3

2-0

8. Krośniewianka Krośniewice1

3

1-0

9. GLKS Dłutów

1

0

0-1

10. Sokół II Aleksandrów Ł.

1

0

2-4

11. LZS Justynów

1

0

1-3

MGLKS Uniejów/Ostrowsko 1

0

1-3

13. Pogoń Rogów

1

0

0-2

13. LKS Różyca

1

0

0-2

15. PTC Pabianice

1

0

2-6

16. Zawisza II Rzgów

1

0

0-6

Następna, 2. kolejka odbędzie
się 24-25 sierpnia: LKS Różyca
– Polonia Andrzejów, KKS Koluszki – MGLKS Uniejów/Ostrowsko,
Sokół II Aleksandrów Łódzki – PTC
Pabianice, Stal Głowno – Andrespolia Wiśniowa Góra, Pogoń Rogów
– Zawisza II Rzgów, LKS Rosanów
– Włókniarz Konstantynów Łódzki,
GLKS Dłutów – LZS Justynów, Orzeł
Parzęczew – Krośniewianka Krośniewice.
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Beach Soccer | Puchar Polski

6:5, Tonio Team Sosnowiec – Jutrzenka Drzewce 5:4, Jutrzenka
Drzewce – Beckpak Firtech Zdrowie Garwolin 1:7.

Pro-Fart Głowno nie wyszedł z grupy
W zawodach udział wzięło
dwanaście najlepszych drużyn
beach soccerowych w kraju,
wśród których był również zespół
Pro-Fart Głowno.
Wybór Łodzi jako organizatora tej prestiżowej imprezy nie był
przypadkowy. Miejscowy Grembach jest bowiem najbardziej
utytułowanym polskim klubem
w tej dyscyplinie, a na swoim
koncie posiada m.in. 4 tytuły Mistrza Polski, 6 zdobytych Pucharów Polski oraz 2 Superpuchary
Polski. Łodzianie są też szóstą
drużyną Europy, po walce w tym
sezonie we Włoszech w turnieju
Euro Winners Cup (odpowiednik
UEFA Champions League). Ponadto okręg łódzki posiada wiele
innych znakomitych klubów beach soccerowych, najwięcej jeżeli
chodzi o województwa, bowiem
na wysokim szczeblu krajowym
grają jeszcze: Galactios Zgierz,
KP Łódź oraz Pro-Fart Głowno. Reprezentanci Głowna mają

Pro-Fart Beach Soccer Głowno

W dniach 16-18 sierpnia na rynku łódzkiej
Manufaktury odbył się organizowany przez Polski
Związek Piłki Nożnej turniej Pucharu Polski
w piłce nożnej plażowej.

za sobą coraz większe sukcesy,
a ostatnio byli bliscy wywalczenia awansu do najwyższej ligi
beach soccerowej w Polsce.
Skład Pro-Fartu Głowno: Grzegorz Piela, Ernest Kotlarek, Mikołaj
Koszelski, Damian Knera, Cyprian
Kotlarek, Mateusz Wardziński,
Mateusz Koszelski, Dawid Ślązak i Piotr Knera.

Pro-Fart nie zaliczy jednak Pucharu Polski do zbytnio udanych.
Głownianie w pierwszym spotkaniu przegrali 2:5 z Hemako Sztutowo, natomiast w drugim ulegli
K.P. Łódź 1:5 przez co odpadli
z dalszej rywalizacji już po pierwszym dniu rozgrywek. Nie wynik
jest jednak w tym przypadku najważniejszy. Pro-Fart z roku na rok
się rozwija i dopiero będzie bił do
bram beach soccerowego wielkiego świata. Tytułu sprzed roku
bronił największy mocarz tej
dyscypliny w Polsce Grembach

Piłkarze plażowi Pro-Fart Głowno szybko zakończyli swój udział 
w Pucharze Polski w Łodzi.

Łódź, który z przytupem rozpoczął zawody, wygrywając 8:2 ze
zgierskim Galacticos. Łodzianie
wygrali dwa grupowe mecze
i z pierwszego miejsce przeszli
do ćwierćfinałów, gdzie oprócz
nich znaleźli się także: Sport Pub
Rapid Lublin, Vacu Activ Słupsk,
Copacabana Gdańsk, Beckpak
Firtech Zdrowie Garwolin, Tonio
Team Sosnowiec, K.P. Łódź oraz
Hemako Sztutowo.
W półfinałach rywalizacja
była bardzo zacięta. Mistrzowie Grembach musieli się sporo natrudzić w walce z Tonia
Team Sosnowiec i dopiero po

dogrywce zdołali awansować
do najlepszej czwórki turnieju.
W półfinałach znaleźli się także:
wicemistrz z poprzedniego sezonu Hemako Sztutowo, czwarta
drużyna ubiegłorocznego turnieju Copacabana Gdańsk oraz
Sport Pub Rapid Lublin, który
niespodziewanie wyeliminował
trzeci zespół sprzed roku Becpak
Firtech Zdrowie Garwolin. Półfinały miały bardzo nieoczekiwany
przebieg. Najpierw spotkały się
dwie najlepsze drużyny w Polsce,
Grambach Łódź i Hemako Sztutowo. Mistrzowie Polski z Łodzi
okazali się gorsi od rywali i prze-

grali 3:5. W drugim niedzielnym
półfinale wielka niespodzianka,
bowiem Sport Pub Rapid Lublin
eliminuje wyżej notowany zespół
Copacabana Gdańsk.
W finale spotkały się Hemako
oraz Rapid. Puchar Polski powędrował do Lublina, co było sensacją tegorocznego turnieju.  wp
Grupa A:
Wyniki: Grambach Łódź – Galacticos Zgierz 8:2, Galacticos Zgierz –
Sport Pub Rapid Lublin 0:5, Sport Pub
Rapid Lublin – Grembach Łódź 3:4.
1. Grembach Łódź 	
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2. Sport Pub Rapid Lublin 	
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3. Galacticos Zgierz 	
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Grupa B:
Wyniki: Copacabana Gdańsk – Wodomex Gdynia 6:0, Vacu Activ Słupsk
– Wodomex Gdynia 6:1, Vacu Activ
Słupsk – Copacabana Gdańsk 6:5.
1. Vacu Activ Słupsk 	
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2. Copacabana Gdańsk 	
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3. Wodomex Gdynia 	
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3. Jutrzenka Drzewce
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1. KP Łódź 	
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2. Hemako Sztutowo
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3. Pro-Fart Głowno 	

2

0

3-10

Finał:
Hemako Sztutowo – Sport Pub
Rapid Lublin 2:1

Grupa C:
Wyniki: Becpak Firtech Zdrowie
Garwolin – Tonio Team Sosnowiec



Stal Głowno – Zjednoczeni II 
Stryków 2:3 (0:2)

Bramki dla Stali: Gibała (k. w 54
min.) oraz Florczak (w 61 min.).
Bramki dla Strykowa: Drogosz
2 (25 i 34 min.) oraz Kwiatkowski
(w 81 min.).

Wojciech Pożarlik

Stal: Duk – Maciak, M. Piela,
Tomczyk, Kluska – K. Suchenek,
Nowak, Gibała, Waśkiewicz – Florczak – Stępniewski.
Grali także: Walczak, M. Suchenek, G. Piela, Owczarek, Urbanik
i Miziołek.

W środę, 14 sierpnia podopieczni trenera Marka Pawlaka
rozegrali ostatni mecz sparingowy w letnim okresie przygotowawczym przed sezonem
2013/2014 w rozgrywkach V ligi.
Głownianie zmierzyli się na
własnym boisku z rezerwami
Zjednoczonych Stryków. Po zwycięstwach nad Orłem Nieborów

3 10-10

Półfinały:
Grambach Łódź – Hemako
Sztutowo 3:5
 Sport Pub Rapid Lublin – Copacabana Gdańsk 4:3



Stal Głowno i rezerwy Strykowa spotkały się już kilka lat temu. Wtedy górą byli głownianie, w sparingu lepsi okazali się jednak gracze Strykowa.

dokładności i pomysłu na grę.
Goście natomiast byli skuteczni
i wykorzystali każdą nadarzającą się okazję. Pierwszy gol padł
w 25 min. po błędzie obrony
Stali. W efekcie zawodnik strykowian, Michał Drogosz znalazł się
w doskonałej okazji do zdobycia
gola, której nie mógł zmarnować.
Na drugą bramkę nie trzeba było
długo czekać. W 34 min. Zjednoczeni zdobyli gola po akcji
skrzydłem i precyzyjnym strzałem głową, znów w wykonaniu
Drogosza.

2



Po dobrych występach
w letnim okresie
przygotowawczym
piłkarze Stali Głowno
tuż przed startem
nowego sezonu przegrali
z A-klasowym zespołem
rezerw Zjednoczonych.

Strykowem zaliczył natomiast
Jakub Urbanik, który przeszedł
do Stali z Iskry Głowno. Z kolei
trener Wiśniewski miał prawdziwy komfort jeżeli chodzi
o ustawienie zespołu. Druga linia
wyglądała bardzo mocno, a trzeba pamiętać, że na ławce spotkanie rozpoczął jeszcze Zawadzki,
a w sparingu brakowało też Malczewskiego.
Pierwsza połowa w wykonaniu głowieńskich piłkarzy była
bardzo słaba. W ekipie gospodarzy brakowało przede wszystkim

6

2. Tonio Team Sosnowiec 	

Ćwierćfinały:
 Grembach Łódź – Tonio Team
Sosnowiec 4:3 (po dogrywce)
 Vacu Activ Słupsk – Hemako
Sztutowo 4:6
 Beckpak Firtech Zdrowie Garwolin – Sport Pub Rapid Lublin
4:6
 KP
Łódź – Copacabana
Gdańsk 3:4

Niespodziewana porażka Stali
przed inauguracją sezonu

i pierwszą drużyną Strykowa pojedynek z A-klasowym zespołem
wydawał się być formalnością.
Niespodziewanie górą okazali
się gracze Witora Wiśniewskiego, którzy wygrali 2:3, prowadząc jeszcze do przerwy dwiema
bramkami.
W zespole Stali Głowno
w wyjściowym składzie zabrakło
jedynie podstawowego bramkarza Dariusza Smurzyńskiego,
którego zastąpił Kamil Duk oraz
pauzującego od kilku miesięcy Patryka Gozdery. Debiut ze

1. Becpak Firtech Garwolin 	 2

Grupa D:
Wyniki: Hemako Sztutowo – Pro-Fart Głowno 5:2, Pro-Fart Głowno
– K.P. Łódź 1:5, KP Łódź – Hemako
Sztutowo 4:3.

Piłka nożna | V liga, Sparingi

Zjednoczeni II: Śniady – Wiśniewski, Chmurski, Błaszczyk, Turczyn
– Małecki, Kluge, P. Makówczyński, Rożniata – Stawiany, Drogosz.
Grali także: Ślązak, Zawadzki,
Kwiatkowski, Głowacki, Witczak
oraz Borkowski.
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W drugiej odsłonie spotkania
głownianie prezentowali się już
znacznie lepiej. W jednej z akcji
były zawodnik Strykowa Antoni
Waśkiewicz urwał się obrońcy
i został pociągnięty za koszulkę
w polu karnym. Sędzia nie miał
wątpliwości i wskazał na „wapno”.
W poprzednim sezonie piłkarze Stali nie byli w tym elemencie zbyt mocni, dlatego kibice
ciekawi byli czy w przerwie ich
ulubieńcy poprawili wykonywanie jedenastek. Do rzutu karne-

go podszedł Przemysław Gibała
i pokazał, że nie ma się już o co
martwić, bowiem jeśli on będzie
podchodził do jedenastki to jest
to równoznaczne ze zdobyciem
gola. Po golu kontaktowym gospodarze uwierzyli jeszcze bardziej w swoje umiejętności. Kilka
minut później Stal odrobiła straty.
Mocny strzał zza pola karnego
oddał Tomasz Florczak, a piłka
po rękach bramkarza Zjednoczonych II wpadła do siatki. Wydawało się, że głownianie pójdą za
ciosem i to oni są zdecydowanie
bliżej odniesienia zwycięstwa w
tym sparingu. Po bramce Florczaka dobra gra Głowna niespodziewanie skończyła się. Pojawiły się błędy w defensywie, które
znów bardzo dobrze potrafili wykorzystać goście ze Strykowa.
Najpierw skarcić głownian mógł
Mariusz Małecki, który miał
dwie dobre okazje do bramki, ale
nieznacznie się pomylił. Później
jednak goście zdołali pokonać
Duka. Po rzucie rożnym do piłki dopadł Mateusz Kwiatkowski
i precyzyjnym strzałem w długi
róg zdobył zwycięskiego gola.
Kilka dni przed startem sezonu podopieczni trenera Marka
Pawlaka dostali na głowy kubeł
zimnej wody. Być może ta porażka pozytywnie wpłynie na
psychikę piłkarzy Stali i lepiej,
że przydarzyła się w sparingu
niż w premierowym spotkaniu w
Rzgowie. Drużyna rezerw Zjednoczonych pokazała z kolei, że
jest mocna i w nadchodzącym
sezonie znów będzie liczyć się w
walce o awans do klasy okręgowej. wp

Po bramce Florczaka
dobra gra Głowna
niespodziewanie
skończyła się. 
Pojawiły się błędy 
w defensywie.
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Beach Soccer | Finał EBSL

Polska piąta w Europie

Wojciech Pożarlik

Reprezentacja Polski
w piłce nożnej plażowej
zakończyła udział w
Superfinale Europejskiej
Ligi Beach Soccera
na piątym miejscu.
W składzie Polski zagrał
zawodnik Zjednoczonych
Stryków Tomasz Lenart.

Motocross to jedna z wizytówek Strykowa. Zawodnicy MKS Zjednoczeni swoimi sukcesami świetnie promują Miasto i Gminę Stryków.

Motocross | Cross Country

Zjednoczeni w ścisłej czołówce
W sobotę 10 sierpnia
w Obornikach odbyły się
kolejne zawody
z cyklu Cross Country.
Udział w nich wzięli
również zawodnicy MKS
Zjednoczeni Stryków,
którzy wystąpili w IX i X
Rundzie Pucharu Polski
oraz Mistrzostw Polski.
W ramach Pucharu Polski
sklasyfikowany został jeden zawodnik ze Strykowa. W klasie
Weteran na ósmym miejscu zawody ukończył Krzysztof Teodoru. Strykowianin w pierwszym biegu był piąty, za co
uzyskał 40 pkt. i z taką też ilością zakończył całe zawody.
Wygrał Wiesław Wiśniewski z KM Wisła Chełmno, który
w pierwszym biegu był drugi,
a w drugim zwyciężył.
W klasyfikacji generalnej sezonu Krzysztof Teodoru zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem
366 pkt. po pięciu rundach.
O sześć punktów wyprzedza

go trzeci Sławomir Suchorowski ze Stowarzyszenia Jarper X
Racing Team. Prowadzi Michał
Czochralski z Motoklub Unia
Poznań (474 pkt.), drugi jest
Robert Kaniewski ze Stowarzyszenia Jarper X Racing Team
(426 pkt.).
W IX i X Rundzie Mistrzostw
Polski Cross Country bardzo dobrze spisali się strykowianie Marcin Dumana i Krzysztof Jarmuż.
Ten pierwszy wystartował w klasie Quad Open i zajął wysokie
trzecie miejsce. Dumana w biegach zajął szóste i czwarte miejsce, co pozwoliło mu zgromadzić 33 pkt. Wygrał z kompletem
50 oczek Damian Rajczyk z ekipy gospodarzy Motoklub Oborniki, który wyprzedził swojego
klubowego kolegę Wiesława Bilińskiego (42 pkt.). W klasyfikacji sezonu Marcin Dumana plasuje się na szóstej pozycji z 93 pkt.
na koncie. Prowadzi zwycięzca rundy w Obornikach Damian
Rajczyk – 238 pkt.
W klasie Senior 1 Krzysztof
Jarmuż uplasował się na drugim
miejscu. Poza zasięgiem był Pa-

weł Szturomski z Automobilklub Głogów, który wygrał oba
biegu i z dorobkiem 50 pkt. pewnie wygrał zawody. Jarmuż po
zajęciu trzeciego miejsca w biegu pierwszym i drugiego miejsca w biegu drugim zgromadził
na swoim koncie 42 pkt., co dało
mu drugą lokatę w zawodach.
W klasyfikacji sezonu prowadzi zwycięzca minionych rund
w Obornikach, Paweł Szturomski
– 247 pkt., przed Michałem Korpas z Enduro Team Kielce – 204
pkt. Na wysokim trzecim miejsce
plasuje się Jarmuż – 196 pkt.  wp

W IX i X Rundzie
Mistrzostw Polski
Cross Country bardzo
dobrze spisali się
strykowianie Marcin
Dumana i Krzysztof
Jarmuż.

Wyniki Cross Country Puchar
Polski IX i X Runda Oborniki
2013:
 Quad Open: 1. Roman Gwiazda
(Motoklub Oborniki) 100 pkt., 2. Sławomir Rurek (TM Drogbud Cross
ATV Piła) 90 pkt., 3. Marek Żynda
(Gdański AutoMotoKlub) 88 pkt.
 Quad 2K Junior: 1. Mikołaj
Błaszczak (Motoklub Oborniki) 100
pkt., 2. Krystian Rostkowski (Automobilklub Polski) 90 pkt., 3. Mikołaj
Kwieciński (RTM Radom) 90 pkt.
 Weteran: 1. Wiesław Wiśniewski
(KM Wisła Chełmno) 96 pkt., 2.
Michał Czochralski (Motoklub Unia
Poznań) 94 pkt., 3. Tomasz Wojewoda (Motoklub Oborniki) 88 pkt.,
8. Krzysztof Teodoru (MKS Zjednoczeni Stryków) 40 pkt.
 Senior 1: 1. Marcin Suchecki (KM
MXMoto Racing) 92 pkt., 2.) Michał
Mikołajczak (SM Marbud Racing
Team) 92 pkt., 3. Marcin Stuszewski
(Automobilklub Polski) 80 pkt.
 Junior:
1. Kacper Serówka
(WKM Więcbork) 100 pkt., 2. Alan
Barczewski (KM Cross Team Stare
Babice) 92 pkt., 3. Bartosz Szutowski (Wałbrzyskie Stowarzyszenie
Motocyklowe) 86 pkt.

PROGNOZA POGODY DLA REJONU GŁOWNA | 22–28.08.2013
SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będzie układ wyżowy.
Napływa ciepła masa powietrza.

Rozgrywki finałowej odbyły się w dniach 8-11 sierpnia
w Hiszpanii, w miejscowości
Torredembarra. Polacy pojechali na Półwysep Iberyjski jako
jeden z kandydatów na medal.
Po ostatnich wynikach kibice
mieli nadzieję, że uda się ten
cel zrealizować. Polscy reprezentanci spisywali się bowiem
w tym sezonie świetnie, wygrywając oba turnieje kwalifikacyjne
w Kijowie i Hadze.
W zestawieniu punktowym
za ten sezon Polacy zgromadzili 14 pkt., wyprzedzali obrońców
tytułu Szwajcarów, a ustępowali
jedynie Rosjanom. W Superfinale wystąpiło osiem pierwszych
zespołów tego zestawienia,
a były to kolejno reprezentacje:
Rosji, Polski, Szwajcarii, Włoch,
Portugalii, Hiszpanii, Holandii
i Ukrainy.
Polacy zaczęli turniej bardzo
dobrze, od zwycięstwa z Ukrainą 3:1. W meczu przeciwko naszym wschodnim sąsiadom gole
zdobywali Witold Ziober, Bogusław Saganowski oraz Daniel
Baran. Później jednak było już
gorzej. Dotkliwa okazała się porażka z Portugalią 2:6 (dwa gole
trenera Saganowskiego), która
przypieczętowała awans rywali do finału. Polacy mogli walczyć jeszcze o drugie miejsce
w grupie, które dawałoby im
prawo gry o brązowy medal.
W ostatnim grupowym spot-kaniu Polska przegrała ze
Szwajcarią 5:10, aż 5 bramek dla
rywali zdobył rewelacyjny Stankovic, późniejszy król strzelców
imprezy. Dla Polski trafiali Saganowski 2, Ziober, Baran oraz
Bartłomiej Piechnik.
Rywalem biało-czerwonych
w meczu o V miejsce była trzecia drużyna grupy B, w której rywalizacja była niezwykle
zacięta, bowiem o pierwszych
trzech miejscach decydowały
bramki. Do finału z Portugalią
przeszła drużyna Rosji, o brąz

ze Szwajcarią grali gospodarze
Hiszpanie, natomiast w pojedynku z Polską zmierzyli się Włosi.
Spotkanie przeciwko włoskim
piłkarze było niezwykle emocjonujące. Polacy prowadzili już
5:2 po dwóch bramkach Saganowskiego, Piotra Golańskiego,
Marka Widzickiego i Tomasza
Wydmuszka. Włosi nie poddali się jednak i niespełna minutę
przed końcem spotkania doprowadzili do remisu po 5. Potrzebna była więc dogrywka, a w niej
gola na wagę zwycięstwa i piątego miejsca w Europie zdobył Paweł Friszkemut.
Brązowy medal w EBSL zdobyli obrońcy tytułu sprzed roku
Szwajcarzy, którzy pokonali 4:1
Hiszpanów, złoto natomiast zawisło na szyi Rosjan, którzy
pewnie 8:2 pokonali grupowych
rywali Polaków, Reprezentację
Portugalii.
W EBSL 24 drużyny podzielone są na dwie Dywizje:
A (wyższa) i B (niższa). Polacy grają w elicie razem z ekipami Francji, Szwajcarii, Ukrainy,
Białorusi, Niemiec, Włoch, Holandii, Portugalii, Rumunii, Rosji i Hiszpanii. 
ak
Grupa A: Polska – Ukraina 3:1
(Ziober, Saganowski, Baran), Portugalia – Szwajcaria 5:3, Szwajcaria – Ukraina 6:5, Portugalia – Polska 6:2 (Saganowski 2), Polska
– Szwajcaria 5:10 (Saganowski 2,
Ziober, Baran, Piechnik), Portugalia – Ukraina 1:2.



1. Portugalia

3 6

12-7

2. Szwajcaria

3 6

19-13

3. Polska 	

3 3

10-17

4. Ukraina

3 3

8-10

Grupa B: Włochy – Hiszpania
3:5, Holandia – Rosja 4:5, Rosja –
Włochy 5:6, Hiszpania – Holandia
5:2, Włochy – Holandia 5:2, Rosja
– Hiszpania 4:2.


1. Rosja

3 6

14-12

2. Hiszpania

3 6

12-9

3. Włochy

3 6

14-12

4. Holandia

3 0	  8-15


Mecz o VII miejsce: Holandia –
Ukraina 0:4.
 Mecz o V miejsce: Włochy Polska 5:6 (dogrywka) (Saganowski
2, Golański, Widzicki, Wydmuszek,
Friszkemut)
 Mecz o III miejsce: Hiszpania –
Szwajcaria 1:4.  
 Finał: Rosja – Portugalia 8:3.


Czwartek – Piątek:
Słonecznie, zachmurzenie małe, okresami
umiarkowane, bez opadów oraz ciepło.
Widzialność dobra.
Wiatr północny i północno-wschodni,
słaby do umiarkowanego, 3-6 m/s.
Temp. max w dzień: + 24 st. C do + 27 st. C.
Temp. min w nocy: + 15 st. C do + 12 st. C.

Poniedziałek – Wtorek – Środa:
Słonecznie, bezchmurnie, okresami
zachmurzenie małe, bez opadów oraz upalnie.
Widzialność dobra.
Wiatr południowy, południowo-zachodni, słaby,
okresami do umiarkowanego, 3-6 m/s.
Temp. max w dzień: + 28 st. C do + 32 st. C.
Temp. min w nocy: + 19 st. C do + 17 st. C.

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Pogoda na ogół korzystnie wpływa na nasze
samopoczucie. Dobra sprawność fizyczna
i psychofizyczna.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

Official Beach Soccer Fan Page

Sobota – Niedziela:
Słonecznie, zachmurzenie małe, okresami
bezchmurnie, bez opadów oraz bardzo ciepło.
Widzialność dobra.
Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby,
okresami do umiarkowanego, 3-6 m/s.
Temp. max w dzień: + 28 st. C do + 31 st. C.
Temp. min w nocy: + 18 st. C do + 16 st. C.

Zawody w hiszpańskiej miejscowości Torredembarra przyciągnęły
uwagę wielu kibiców. Tomasz Lenart (nr 15) wraz z Reprezentacją Polski
mógł więc grać w świetnej atmosferze.

www.lowiczanin.info
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Siatkówka plażowa | Grand Prix Malinka 2013

Głownianie awansowali

Michał Piela 
i Bartłomiej Janiak
ukończyli zawody na
miejscach 7-8, dzięki
czemu powiększyli
swój dorobek 
o kolejne 4 punkty.

W ostatnim turnieju kwalifikacyjnym na miejscach VII-VIII udział zakończyli głownianin Michał Piela i mieszkaniec
Bratoszewic Bartłomiej Janiak,
natomiast Damian Śliwkiewicz
w parze z Bartoszem Kaźmierczakiem zajęli miejsca IX-XI.
Dla osób, które nie znają bardziej szczegółowych zasad rozgrywania Grand Prix przypominamy, że aby dostać się do
turnieju finałowego, wcześniej
zawodnicy uczestniczyli w czterech innych, w których zdobywali punkty za odpowiednio zajęte
miejsca: I miejsce – 10 punktów,
II miejsce – 8 punktów, III miejsce – 7 pkt., IV miejsce – 6 pkt.,
V-VI miejsce – 5 pkt., VII-VIII

Andrzej Kusy

Siedemnastu
pierwszych
zawodników, a wśród
nich dwie głowieńskie
pary, po trzech
rozegranych turniejach,
awansowało do finałów
Grand Prix Malinka,
które odbędą się w dniu
25 sierpnia na obiekcie
Ośrodka SportowoWypoczynkowego
w Zgierzu.

Sporty plażowe zyskują w Polsce coraz większą popularność. W Głownie o prym walczą siatkówka plażowa
i beach soccer, a sukcesy można zauważyć w obu dyscyplinach.

miejsce – 4 pkt., IX-XII miejsce –
3 pkt., XIII-XVI miejsce –
2 pkt. i powyżej XVII miejsca –
1 pkt.
W tegorocznej Grand Prix
Malinka obowiązuje będzie
punktacja indywidualna, a nie
drużynowa, tzn. każdy zawod-

nik z drużyny oddzielnie zdobywał punkty. Pozwala to na występy uczestników w różnych
drużynach, co nie zmusza ich do
grania w jednej parze przez cały
cykl turniejów. Punkty otrzymywał każdy zawodnik indywidualnie.

Po rozegraniu ostatniej edycji
w dniu 11 sierpnia (wcześniejsze
odbywały się 30 czerwca, 14.07,
28.07) wyłoniono siedemnastu pierwszych zawodników z
miejsc 1-14, którzy zdobyli odpowiednią ilość punktów, pozwalającą awansować im do fi-

nału Grand Prix Malinka 2013.
W ostatnim turnieju zwyciężyła
para Łukasz Zimoń, Adam Jabłoński, dla której był to pierwszy występ w zgierskiej Grand
Prix. W sumie młodzi reprezentanci Głowna i Bratoszewic
zgromadzili ich na swoim koncie 18, co pozwoliło im zająć ex-aequo ósme miejsce w klasyfikacji generalnej i dało pewny
awans do finałów.
Miejsce Pieli i Janiaka byłoby
pewnie wyższe, gdyby nie opuścili oni jednego turnieju, który
odbył się pod koniec lipca. Najlepszy był jednak dla nich turniej z 14 lipca, gdy zajęli w nim
drugie miejsce. W turnieju finałowym wystąpi również Damian Śliwkiewicz, który z 15
pkt. zajął na koniec pozycję numer 10, natomiast Tomasz Gałązka – 11. Śliwkiewicz najmilej jak do tej pory będzie
wspominałturniejz30czerwca,gdy
w parze z Tomaszem Gałązką
zajął trzecie miejsce. Przed nami
finałowy turniej, który zacznie
się 25 sierpnia o godz. 11:00 na
Malince w Zgierzu.
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Dla najlepszych zawodników organizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu przewidział talony na zakup
sprzętu sportowo-turystycznego,
natomiast zwycięska para otrzyma Puchar Dyrektora MOSiR
w Zgierzu 
ak
 IV Turniej Grand Prix Malinka:
1. Łukasz Zimoń, Adam Jabłoński, 2. Przemysław Pachliński,
Chrystian Pachliński, 3. Tobiasz
Witczak, Adrian Broniarek, 4. Kamil Chajdys, Arkadiusz Chajdys,
5-6. Krzysztof Frank, Krzysztof
Zdzierak, 5-6. Tobiasz Witczak,
Piotr Włodarczyk, 7-8. Michał Piela, Bartłomiej Janiak, 7-8. Mariusz
Furmaniak, Daniel Garncarek,
9-11. Damian Śliwkiewicz, Bartosz
Kaźmierczak, 9-11. Tobiasz Truszkiewicz, Dominik Kołodziej, 9-11.
Rafał Skowron, Maciej Krakowski.
 Tabela zakwalifikowanych do
finału zawodników, po trzech
turniejach:

1. Piotr Włodarczyk		

30 pkt.

2. Bartosz Snowarski		

28 pkt.

Radosław Migdalski		

28 pkt.

4. Tobiasz Witczak		

22 pkt.

5. Adrian Kubera		

20 pkt.

Kamil Chajdys		

20 pkt.

Arkadiusz Chajdys		

20 pkt.

8. Michał Piela		

18 pkt.

Bartłomiej Janiak		

18 pkt.

10. Damian Śliwkiewicz		

15 pkt.

11. Tomasz Gałązka		

12 pkt.

12. Łukasz Zimoń		

10 pkt.

Adam Jabłoński		

10 pkt.

14. Przemysław Pachliński	       8 pkt.
Chrystian Pachliński		  8 pkt.
Dominik Kołodziej		  8 pkt.
Tobiasz Truszkiewicz		  8 pkt.

Sport i rekreacja | Strong Man, Wymiatacze i Mroga Trophy już 25 sierpnia

Tego dnia w mieście odbywać
się będzie wiele imprez sportowo-rekreacyjnych, w których
głownianie na pewno odnajdą
dla siebie wiele atrakcji i związanych z tym emocji, również
podczas rodzinnego spędzania
wolnego czasu.
Niedziela 25 sierpnia będzie
przedsięwzięciem trzech wydarzeń, będących wspólną częścią
dużego rodzinnego pikniku plenerowego na głowieńskim zalewem Mrożyczka, którego muzyczną gwiazdą będzie Maryla
Rodowicz.
Głownianie będą mogli podziwiać najlepszych zawodników
podczas Finału Pucharu Polski
Strong Man Głowno 2013 oraz
śledzić zmagania w równolegle rozgrywanym Sprawnościowym Turnieju Rodzin „Wymiatacze”. Odnośnie zawodów
sprawnościowych, w których
udział weźmie pierwszych sześć
zgłoszonych czteroosobowych
drużyn (rejestracja trwała do 19
sierpnia) przypominamy, że jest
to rywalizacja sportowa na wesoło, w których głównym elementem gry powinno być po-

czucie humoru i dystans do
samego siebie. Nie mniej jednak
najbardziej zgrane czteroosobowe drużyny będą mogły nie
tylko się dobrze bawić, ale także powalczyć o cenne nagrody.
Dla zwycięzców turnieju ufundowane zostały przez sponsora
– Bank Spółdzielczy w Zgierzu
czeki pieniężne o wartości 2000
zł dla pierwszej drużyny, 1000 zł
– za zajęcie II miejsca i 500 zł –
III miejsce. Dla wszystkich przewidziano pamiątkowe dyplomy,
dla drużyn poza podium – nagrody pocieszenia.
Warto wcześniej zapoznać się
z zasadami zawodów. Każdy z
członków musi mieć ukończone 16 lat, a uczestnicy będą rywalizować w sześciu bardzo ciekawych konkurencjach: ścianka
wspinaczkowa, skoki przez gigantyczną skakankę, koszykarska karuzela, przerzucanie piłek
nad przeszkodą, przetaczanie
ogromnej taczki oraz wyścigi w
workach lub przeciąganie liny.
O szczegółach każdej z konkurencji można dowiedzieć się na
stronach www.glowno.pl oraz
www.eglowno.pl.

Wieści z Głowna i Strykowa
członek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
Edycja wspólna z tygodnikiem „Nowy Łowiczanin”
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza  „Nowy Łowiczanin” s.c.
Wojciech Waligórski, Ewa Mrzygłód-Waligórska
99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3a,
tel./fax 46 837-46-57, 46 837-37-51
e-mail: wiesci@lowiczanin.info
adres dla korespondencji:
99-400 Łowicz, skrytka pocztowa 68.

O zwycięstwie w całym turnieju decyduje największa łączna liczba punktów zdobytych
przez drużynę w każdej z sześciu konkurencji.
Głowieńskim miastem od godziny 16 dosłownie trząść będą
Strong Mani. Finał Puchar Polski w Głownie nie jest rozgrywany przypadkowo wszak zostanie
przeprowadzony w rodzinnym
mieście najlepszego Strong
Mana w Polsce i jednego z najlepszych na świecie – Krzysztofa Radzikowskiego.
Obecność samego, najbardziej mocarnego głownianina
stoi jednak pod znakiem zapytania, bowiem od 17 sierpnia startuje on na Mistrzostwach Świata w Chinach (pierwotnie miały
odbyć się we wrześniu).
Nie mniej jednak najlepsza
ósemka wyłoniona podczas całego sezonu gwarantuje emocje
na najwyższym poziomie. Nazwiska takie jak: Toczek, Wlizło, Lademann, Brzoza, Żukowski, Pytawski, Bak oraz Cyrwus
są bardzo dobrze znane w środowisku siłaczy, a mierzyć się
będą z ciężarami o wadze od 110

Redakcja w Głownie:
ul. Łowicka 40, tel./fax 42 710-82-55
Redaktor naczelny: Wojciech Waligórski
Sekretarz redakcji: Ewa Mrzygłód-Waligórska
Dziennikarze: Lilianna Jóźwiak-Staszewska,
Jakub Lenart, Elżbieta Woldan-Romanowicz,
Andrzej Kusy (sport)
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych tekstów, zmiany ich tytułów, dodawania śródtytułów.  Nie odsyłamy niezamówionych tekstów.

kg do 420 kg podczas sześciu finałowych konkurencji. Podsumowanie obu wydarzeń sportowo-rekreacyjnych będzie miało
miejsce ok. godz. 20. Obie rywalizacje poprowadzi Piotr Woltman z Radia Eska. Oprawę muzyczną zapewni DJ BALU.
Niedziela, 25 sierpnia to także
emocje nad rzeką Mrogą, gdzie
odbędzie się już XII edycja spływu Mroga Trophy 2013, któremu towarzyszą niezapomniane
wrażenia i adrenalina, to więcej
niż spływ kajakowy. Pierwsi zawodnicy w załogach dwuosobowych wystartują niedaleko mostu przy drodze na Borki około
godziny 12:00. Trasa spływu to
ponad 5 km odcinek, który urozmaicają meandry rzeki, zarośla
i tarasujące koryto drzewa. Dla
pierwszych 19 załóg, które ukończą spływ przewidziano medale,
wszyscy zapewnione mają wodę
i przekąskę. Szczegółowy regulamin spływu dostępny jest na
stronie www.mrogatrophy.glowno.pl, gdzie można zapoznać
się również z programem i trasą oraz dokumentacją z ubiegłorocznej rywalizacji.
ak, wp

Skład tekstu własny.
Ogłoszenia ramkowe i reklamy
przyjmujemy telefonicznie, faxem: 
42 710-82-55 w Głownie; 
46 837-37-51, 46 830-34-08 w Łowiczu,
e-mailem: reklama@lowiczanin.info lub osobiście 
w biurze ogłoszeń w Głownie:  ul. Łowicka 40 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30 
lub w Łowiczu: ul. Pijarska 3a w pon., wt. i pt. 
w godz. 7.30-18.00, śr. i czw. w godz. 7.30-16.00, 
sob. w godz. 8.00-14.00.

www.strongmanharlem.pl

W niedzielę zatrzęsie się całe miasto

Jedną z konkurencji Turnieju Wymiatacze jest wejście na ściankę
wspinaczkową, promującą zawody Strong Man.

Ogłoszenia drobne przyjmowane są osobiście
w biurze ogłoszeń, punktach wymienionych 
na stronie 26, a także przez stronę internetową: 
www.lowiczanin.info
Druk: SEREGNI PRINTING GROUP Sp. z o.o. 
03-796 Warszawa, ul. Rzymska 18a.
Nakład kontrolowany Wieści z Głowna i Strykowa 
2.440 egz.
Nakład kontrolowany wraz z wydaniem głównym
(Nowy Łowiczanin): 12.050 egz.
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Skromne zwycięstwo na inaugurację

KALeNDARZ
iMPReZ
SPORTOWyCH

Piłkarze Zjednoczonych Stryków
w starciu z beniaminkiem z Brzezin
musieli się sporo namęczyć, ale ostatecznie
udało im się zgarnąć komplet punktów.
1 (1)
0 (0)

Bramkę dla Strykowa zdobył
zrzutukarnegow30min.Michał
buchowicz.
Zjednoczeni: Pająk – Majewski,
Wróblewski, bełdziński, buchowicz–Hinc(w69min.Lenart),D.
Fortuna (55 Drogosz), Dyhdalewicz,Podedworny–nagański(65
Król),balcerek(86gałecki).

Na stadionie im. Mirosława
Koprowskiego przy ul. Brzezińskiej 24 w Strykowie podopieczni trenera Tomasza Szcześniaka
skromnie pokonali beniaminka Start Brzeziny 1:0, po golu
zdobytym z rzutu karnego przez
sprowadzonego w lecie z Zawiszy Rzgów Michała Buchowicza.
Ostatnie sezony są dla Brzezin prawdziwą huśtawką nastrojów. Jeszcze trzy lata temu Start
nieoczekiwanie spadł z klasy
okręgowej i toczył boje z rezerwami Zjednoczonych w A-klasie. Od tamtego czasu brzezinianie grają jednak bardzo dobrze
i w każdym kolejnym sezonie
notują awans klasę wyżej. W poprzednim sezonie Startowi dopisało nieco szczęście, bowiem
awansował do IV ligi z drugiego miejsca dzięki tradycyjnym

zawirowaniom towarzyszącym
każdemu ligowemu końcowi sezonu. Zjednoczeni mierzyli się
w poprzednim sezonie ze Startem w ramach Pucharu Polski.
W Brzezinach górą okazali się
nieoczekiwanie niżej notowanie
gospodarze, którzy wyeliminowali strykowskich piłkarzy, wygrywając po dogrywce. Trener
Szcześniak chciał uniknąć takiego scenariusza i wymagał
od swoich podopiecznych pełnej koncentracji od samego początku.
Pierwsze minuty w nowym
sezonie były dość chaotyczne
z obu stron. Zawodnicy walczyli o przejęcie inicjatywy i mało
było sytuacji podbramkowych.
Lepiej piłkarsko prezentowali
się strykowianie i to oni z minuty na minutę zyskiwali przewagę. W 26 min. gospodarze oddali pierwszy strzał na bramkę, gdy
po zamieszaniu z 11 m wprost w
bramkarza uderzył Hinc. Kilka minut później sędzia ogłosił
krótką przerwę na uzupełnienie
płynów, bowiem tego dnia temperatura w Strykowa była wysoka. Zaraz potem Zjednoczeni,
a konkretnie Sebastian Balcerek
z impetem ruszył na bramkę gości i wykorzystał ich brak koncentracji. Balcerek ograł dwóch
obrońców, a przez trzeciego został sfaulowany w polu karnym.

StARtbRZEZIny.FutbOLOWO.PL

ZJEDNOCZENI
START BRZEZINY

CZWARTeK,22SieRPNiA:
 godz. 10:00 , boisko Orlik
przy Szkole Podstawowej nr 3
w głownie, wakacyjne zajęcia
rekreacyjnosportowedladzieci.
 godz.10:00,korttKKFExpandor,ul.Łowicka8wgłownie,zajęciatenisaziemnegodladzieci
i młodzieży ze szkół podstawowychigimnazjów.

PokilkutygodniowejprzerwierozgrywkipiłkarskieIVligipowróciłydoStrykowa.Wpierwszymmeczu
Zjednoczeni(białekoszulki)pokonaliStartbrzeziny.

nęła wszystkich zawodników
i zatrzymała się na słupku. Zjednoczeni mieli w tej sytuacji
wiele szczęścia. Do przerwy
podopieczni trenera Tomasza
Szcześniaka skromnie, ale zasłużenie prowadzili 1:0. W drugiej
odsłonie goście zaczęli grać odważniej i początkowo znacznie
częściej wędrowali pod bramkę Strykowa. Stojący w bramce Zjednoczonych Marcin Pająk
bez problemów radził sobie jednak z dośrodkowaniami piłkarzy
Brzezin.
W 50 min. w dobrej okazji
znalazł się Balcerek, ale jego
strzał zablokowali obrońcy, piłka trafiła pod nogi Łukasza Nagańskiego, a ten będą plecami
do bramki oddał niesygnalizowane uderzenie, które minimal-

Pierwszeminuty
wnowymsezonie
byłydośćchaotyczne
zobustron.
Arbiter podyktował rzut karny
dla Zjednoczonych, który wykonał Michał Buchowicz. Silny
strzał strykowianina po rękach
bramkarza wpadł do siatki Startu. Tuż przed przerwą jedna z nielicznych sytuacji Brzezin mogła
skończyć się źle dla gospodarzy.
Zawodnik gości posłał mocne dośrodkowanie w pole karne z okolicy 40 m. Piłka mi-

nie minęło słupek. W kolejnych
minutach gra toczyła się głównie w środku boiska. Zjednoczeni nie potrafili zdominować gości i wciąż musieli mieć się na
baczności, żeby pilnować prowadzenia. W 80 min. szansę na
gola zmarnował Michał Drogosz, który stał niepilnowany
w polu karnym i po dośrodkowaniu Podedwornego, chcąc uderzyć z woleja nie trafił w piłkę.
Chwilę później kolejny raz
z dobrej strony pokazał się Balcerek, ośmieszając obrońcę, oddał płaski strzał z ostrego kąta,
który jednak o centymetry minął
słupek bramki.
Do końca gospodarze zdołali
utrzymać gości z dala od własnej
bramki i Zjednoczeni wygrali po
trudnym meczu 1:0.
ak,wp
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Piłkarze Stali nie dali szans rezerwom Zawiszy Rzgów
Pierwszy mecz
w nowym sezonie
i od razu efektowne
zwycięstwo.
Podopieczni trenera
Marka Pawlaka
pokazali wielką siłę
w Rzgowie.

nera Marka Pawlaka zostali tym
samym pierwszy liderem tabeli! Początek był dla gości wymarzony. Już w 7 min. po dale-

kim wyrzucie z autu głową piłkę
do siatki rywali skierował Tomasz Florczak. Egzekutor Stali potwierdził wysokie snajper-

ZAWISZA II RZGÓW 0 (0)
STAL GŁOWNO
6(4)

W miniony weekend ruszyły rozgrywki V ligi w sezonie
2013/2014. Piłkarze Stali Głowno bardzo udanie rozpoczęli nową kampanię i rozgromili
na wyjeździe rezerwy Zawiszy
Rzgów aż 6:0. Podopieczni tre-

WWW.StALgLOWnO.FutbOLOWO.PL

BramkidlaStali:Florczak3(7,25
i 76 min.), Stępniewski (37 min.),
K. Suchenek (45 min.) oraz Waśkiewicz(w75min.).
Stal: Smurzyński – Maciak, tomczyk, gibała, Kluska – nowak,
Waśkiewicz(w80min.Kowalczyk),
Owczarek, Florczak, K. Suchenek
–Stępniewski(55Walczak).

WspotkaniuzrezerwamiZawiszyRzgówjednązbramekdlaStali
zdobyłKrzysztofSuchenek(pierwszyzprawej).

skie umiejętności w 25 min.,
gdy podwyższył prowadzenie.
Jeszcze przed przerwą głownianie w zasadzie rozstrzygnęli losy
pojedynku. Najpierw na 3:0 dla
Głowna trafił Kacper Stępniewski, a tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą część spotkania rywali pogrążył Krzysztof
Suchenek.
Głownianie mieli już mecz
ustawiony i mogli udać się do
szatni w komfortowej atmosferze. Trener Pawlak z pewnością
uczulał jednak swoich piłkarzy,
by ci w drugiej połowie kontynuowali swoją grę z należytą
koncentracją. Na szczęście po
przerwie dominacja Stali wciąż
nie podlegała żadnej dyskusji.
Gospodarze nie mieli nic do powiedzenia, a głownianie kontynuowali strzelecki popis. Najpierw hat-tricka skompletował
niezawodny Florczak, a w 76
min. wynik ustalił Antoni Waśkiewicz. Do ostatnich minut goście kontrolowali wszystko to, co
dzieje się na boisku i zasłużenie
zapisali na swoje konto komplet
punktów. Dzięki tak wysokiemu
zwycięstwu Stal Głowno została
pierwszym liderem rozgrywek

głownianiemielijuż
meczustawiony
imogliudaćsiędo
szatniwkomfortowej
atmosferze.
V ligi w sezonie 2013/2014. Trener Marek Pawlak oprócz z wyniku jest niezwykle zadowolony
z postawy młodziutkiego, 16-letniego Sergiusza Owczarka, który pokazał się z bardzo dobrej
strony.
Ponadto należy wyróżnić
najlepszego na boisku Konrada Maciaka, który zagrał wręcz
koncertowo oraz strzelca trzech
bramek Tomasza Florczaka, na
którego wszyscy liczą w kwestii
zdobywania goli.
Do kolejnego spotkania, już
jako lider tabeli, Stal przystąpi na własnym boisku. W sobotę, 24 sierpnia do Głowna
przyjedzie trudny Andrespolia
Wiśniowa Góra. Początek spotkania o godz. 17:00.
ak,wp

PiąTeK,23SieRPNiA:
 godz. 10:00, boisko Orlik
przy Szkole Podstawowej nr 3
w głownie, wakacyjne zajęcia
rekreacyjnosportowedladzieci:
piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis ziemny oraz lekkoatletyka.
SOBOTA,24SieRPNiA:
 godz. 9:00 – boisko przy ul.
brzozowej w Łowiczu; turniej
finałowyXIIedycjiOtwartychMistrzostw  Łowicza w siatkówce
plażowej.
 godz. 17:00, boisko w Strykowie, ul. brzezińska, mecz 3. kolejkinowegosezonu2013/2014
omistrzostwoIVligi,ZjednoczeniStryków–MazoviaRawaMazowiecka.
godz.17:00,boiskowgłownie,
ul. Kopernika 34, mecz 2. kolejki nowego sezonu 2013/2014
omistrzostwoVligiStalgłowno
– gLKS Andrespolia Wiśniowa
góra.
NieDZieLA,25SieRPNiA:
 godz. 11:00, Ośrodek Wypoczynkowy Malinka w Zgierzu,
turniej finałowy w siatkówkę
plażową grand Prix Malinka
2013.
PONieDZiAŁeK,26SieRPNiA:
 godz. 10:00, boisko Orlik
przy Szkole Podstawowej nr 3
w głownie, wakacyjne zajęcia
rekreacyjnosportowedladzieci.
 godz.10:00,korttKKFExpandor,ul.Łowicka8wgłownie,zajęciatenisaziemnegodladzieci
i młodzieży ze szkół podstawowychigimnazjów.
ŚRODA,28SieRPNiA:
 godz. 17:00, boisko w Strykowie, ul. brzezińska, mecz
klasy młodzieżowej „Deyna”
Zjednoczeni Stryków – błękitni
Dmosin.
 godz. 17:00, stadion Stali
w głownie, ul Kopernika 34,
mecz o mistrzostwo klasy młodzieżowej „Michałowicz” Stal
głowno–Krośniewianka.
 godz. 17:00, stadion MOSiR
w Zgierzu, ul. Wschodnia 2,
mecz 4. kolejki nowego sezonu
2013/2014omistrzostwoIVligi,
MKPborutaZgierz–ZjednoczeniStryków.

