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Młodzież z całego powiatu
śpiewała na przeglądzie

Jak staruszkowi
zabrano samochód

piosenki w Strykowie. str. 3

– i co z tego wyniknęło. str. 10

Stryków | Mieszkańcy Warszawskiej nie chcą mieć pod nosem składowiska odpadów niebezpiecznych

Nie pod naszym nosem!

Jasionna

To był zgon
z przyczyn
naturalnych

Lilianna Jóźwiak
-staszewska
lila.staszewska@lowiczanin.info

Władze gminy mówią, że
wszystko da się odwołać, że
już uruchomiły procedury, które
mają skutkować unieważnieniem
ich decyzji. Czy jednak błąd, do
którego otwarcie przyznają się
władze Strykowa, rzeczywiście
uda się naprawić?
O tym, że spółka Chimirec Polska z siedzibą w Warszawie, będąca oddziałem francuskiej grupy Chimirec, specjalizującej się
w zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych, m.in. pochodzących z przemysłu motoryzacyjnego,
transportowego,
lotniczego, energetycznego, budowlanego, poligraficznego, chemicznego czy farmaceutycznego,
nosi się z zamiarem inwestycji na
działce przy ul. Warszawskiej 4,

po byłej hurtowni przędzy Kristina-Tex, do niedawna nie wiedział
żaden z mieszkańców.
– Ja się o tym dowiedziałem,
kiedy otrzymałem z urzędu telefoniczne powiadomienie, że są do
rozwieszenia obwieszczenia. Kiedy przeczytałem, co w nich jest,
zaraz pojechałem do mieszkańców „na górkę”, bo to ich przede
wszystkim dotyczy. Okazało się,
że oni nic o żadnych planach nie
wiedzą. Zapytałem o to na komisji ładu, ale też od ręki żadnej odpowiedzi nie dostałem. Tymczasem sam statut naszego osiedla
stanowi, że ludzie powinni być
informowani o takich rzeczach
wcześniej – mówi radny i przewodniczący osiedla Wschód,
Bogdan Walczak.
Obwieszczenie, z którego
nikt nic nie zrozumiał

7 listopada burmistrz Strykowa wydał obwieszczenie, w którym zawiadamia mieszkańców,

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Mieszkańcy niewielkiego osiedla przy
ul. Warszawskiej 4a w Strykowie nie mogą
uwierzyć, że gmina wydała decyzję, która
otwiera furtkę do powstania w ich bezpośrednim
sąsiedztwie punktu zbierania i czasowego
magazynowania odpadów niebezpiecznych.

Halina Brynkiewicz i Łukasz Szerbiak pokazują, że osiedle, na którym mieszka 11 rodzin graniczy tylko przez
niewielki pas zarośli z terenem, na którego części miałby się znaleźć punkt zbierania i magazynowania odpadów
niebezpiecznych.

że zakończył postępowanie i wydał decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpa-

Stryków | Przed debatą w sprawie projektu budżetu 2014

dów innych niż niebezpieczne
i niebezpiecznych, z uwzględnieniem czasowego magazynowania
zebranych odpadów, przewidzianego do realizacji na działce ewi-

dencyjnej 123/7 w obrębie 5 przy
ul. Warszawskiej 4 w Strykowie
bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko. 
str. 4

Głowno | Dyskusje nad projektem budżetu

Plany inwestycyjne na przyszły rok Budżet ma być realny
- co oznacza
bardzo skromny
W przyszłym tygodniu
strykowscy samorządowcy
zaczynają dyskusję na forum
komisji Rady Miejskiej
nad projektem budżetu
na rok 2014. Inwestycje,
zaproponowane przez
burmistrza Andrzeja
Jankowskiego, mogą ulec
zmianie, choć większej
korekty spodziewać się
raczej nie należy.

Wszystkie ujęte w projekcie
przyszłorocznego budżetu inwestycje kosztowałyby gminę Stryków 10,8 mln zł. Najwięcej z tej
kwoty, bo 7,9 mln zł pochłonęłyby drogi. Druga na liście wydatków jest gospodarka komunalna
i ochrona środowiska, na którą
zaplanowano 2,2 mln zł. Przedsięwzięciami, które wyjdą ponad
inwestycje drogowe i komunal-

ne, jakie przez ostatnie lata stały się strykowskim standardem,
będą: budowa budynku socjalnego na potrzeby boiska sportowego w Strykowie – 300 tys. zł
oraz opracowanie projektu budowy nowego 30-mieszkaniowego bloku komunalnego, który w
kolejnych latach miałby powstać
w Strykowie przy ul. Sowińskiego – 80 tys. zł.
W projekcie przyszłorocznego
budżetu uwagę zwracają również
liczne pomniejsze zadania, które gmina zamierza zrealizować
za tzw. środki sołeckie, czyli pieniądze, które wyodrębnia ze swojego budżetu do dyspozycji sołectw, a te same decydują, w jaki
sposób je wydać.
Po pierwsze: drogi
Największa, bo szacowana
na 7 mln zł inwestycja drogowa,
z jaką Stryków zamierza zmie-

rzyć się w przyszłym roku, to
kompleksowy projekt modernizacji dróg w północnej części gminy, obejmujący w sumie
23 km dróg gminnych i powiatowych. Projekt ubiega się o dofinansowanie z kolejnej transzy
środków Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Jego drugie miejsce na wstępnej
liście rankingowej daje gminie
duże szanse na uzyskanie dotacji. Wówczas wkład własny gminy w to przedsięwzięcie wynosił
będzie szacunkowo 3,1 mln zł, a
pozostałe (rezerwowane na ten
cel środki) będą mogły być rozdysponowane w inny sposób po
aktualizacji uchwały budżetowej.
W pozostałych planach modernizacji dróg i ulic znalazły się
następujące wydatki: 450 tys. zł
na przebudowę drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w Sosnowcu
Pieńki, 
str. 7

Komisje Rady Miejskiej
w Głownie ruszyły
do pracy nad projektem
przyszłorocznego
budżetu.
25 listopada dyskutowali nad
nim członkowie Komisji Oświaty, Zdrowia i Przedsiębiorczości,
a dzień później radni zasiadający
w Komisji Gospodarki i Budżetu.
We wstępie do dyskusji na wtorkowej komisji oświaty burmistrz
Grzegorz Janeczek poinformował radnych, że przygotowany
przez niego projekt budżetu na
2014 r. miał przede wszystkim zapewnić środki na realizację tych
zadań, które są obowiązkami sa-

morządu. – Staraliśmy się doprowadzić do sytuacji, w której dochody zostaną ocenione realnie,
a wydatki będą podporządkowane dochodom, by nie było obaw
o bieżące funkcjonowanie urzędu
i podległych jednostek – mówił
burmistrz, przyznając, że to projekt budżetu „bez fajerwerków”,
lecz możliwie realistyczny.
Jego realizm w zakresie tzw.
wydatków przewidywalnych (np.
płac) ocenia na 96%. Na pewno
dużym obciążeniem dla budżetu Głowna będzie w przyszłym
roku oświata, na którą wydatki
oszacowano łącznie na 13 mln zł,
konsultując projekt w tym zakresie z dyrektorami miejskich placówek oświatowych. 
str. 3

25 listopada, około godziny 12.43, policja otrzymała od
pracownic Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gminy
Głowno informację, że w mieszkaniu, znajdującego się pod opieką ośrodka, samotnego 75-latka
widoczna jest leżąca na podłodze sutereny postać, ale drzwi do
środka są zamknięte.
Na miejscu pojawiły się służby: policja, pogotowie i straż pożarna. Po siłowym wyłamaniu
zamka okazało się, że mieszkający w domu 75-latek nie żyje. Lekarz wykluczył udział osób trzecich. Ze względu na to, że zmarły
był osobą samotną, jego pochówkiem zajmie się gmina Głowno. Jak opowiadał na sesji Rady
Gminy 26 listopada wójt Marek
Jóźwiak, który też był na miejscu zdarzenia, gmina zajmie się
również inwentarzem zmarłego,
który posiadał trzy krowy i kilka
psów. Najprawdopodobniej trafią
one do wyznaczonych przez gminę miejsc pobytu. 
kl

Sosnowiec

Po pijanemu
po autostradzie
Funkcjonariusze
Komisariatu Autostradowego Policji
w Sosnowcu 23 listopada około
godziny 14.30, zatrzymali 43-letniego warszawianina, który jechał autostradą A2 pod wpływem
alkoholu ciężarową chłodnią Renault Premium.
Kierowca przykuł uwagę swoim niecodziennym zachowaniem.
Jadąc w kierunku Poznania nie
zwracał uwagę na znaki poziome – jechał pasem wyłączonym
z ruchu. Następnie zaczął swoim
pojazdem... zawracać. Policjanci
zmusili go do zjechania na punkt
poboru opłat w Sosnowcu. Okazało się, że miał w wydychanym
powietrzu 0,31 mg/l alkoholu,
czyli około 0,7 promila. 
kl
REKLAMA
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Bezpieczeństwo
Ruchu Drogowego Komisariatu Powiatowego Policji w Zgierzu. Ruszyli więc za samochodem. Gdy dali mu znak, aby się
zatrzymał, kierowca tego nie zrobił. Daleko jednak nie uciekł, bo
zatrzymał się przed jednym z bloków na osiedlu Kopernika.
Okazało się, że w oplu jechały
dwie osoby. 20-letniego pasażera, mieszkańca Głowna, policjanci wylegitymowali od razu. Drugi mężczyzna, 24-letni kierowca,
uciekł. Po pewnym czasie sam
zgłosił się na głowieński komisariat. Mężczyźni byli trzeźwi. kl

Siedem osób, które oddają po
450 ml krwi każda, przekazało więc łącznie ponad 3 litry. Na
fotelu dla dawców spotkaliśmy
w niedzielę dwóch krwiodawców z doświadczeniem. Emil
Skuneczny z Nowosolnej oddaje krew od 5 lat, a Waldemar
Stengret ze Strykowa od 6. Obaj
podkreślają, że zdecydowali
się na zostanie krwiodawcami
z chęci niesienia pomocy.
Niestety, ilość osób zainteresowana oddawaniem krwi
w Strykowie i okolicach jest
niewielka, co dobitnie pokazała zbiórka. Jak usłyszeliśmy
w Sekcji Organizacji Honorowego Krwiodawstwa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Łodzi –

Z rozpędu wjechał do stawu
kowicie dostał się pod wodę. Na
miejscu pojawili się m.in. strażacy z grupy wodno-nurkowej z Łodzi oraz z Łowicza z łodzią ratunkową. Na szczęście w pojeździe
znajdował się tylko pechowy kierowca, który nie doznał obrażeń.
Auto zostało na miejscu wyciągnięte z wody. Kierujący
otrzymał mandat karny. 
kl

RZUT OKIEM | I KOMU TO PRZESZKADZAŁO

Jakub Lenart

Jedynie dziewięć osób
zgłosiło się na zbiórkę
krwi, którą zorganizowano
24 listopada w strażnicy
OSP w Strykowie.
Cenny płyn oddało
siedem osób. To mało.

Osiny | Pechowy koniec podróży
Pechowo zakończyła się podróż kierującego Volkswagenem
Golfem mieszkańca Osin, który
23 listopada, około godziny 5.30,
jadąc przez rodzimą miejscowość, nie dostosował prędkości
do warunków drogowych i tracąc
na zakręcie panowanie nad pojazdem... wjechał do stawu. Kierujący opuścił pojazd zanim ten cał-

Elżbieta Woldan-romanowicz

Małe zainteresowanie zbiórkami

Daleko nie uciekli

Zamiast zatrzymać się, wolał
uciekać, a że daleko nie uciekł,
to teraz karę wymierzy mu sąd.
Kierującego Oplem Astrą, który
nie zatrzymał się na światłach na
skrzyżowaniu drogi krajowej nr
14 z ul. Kopernika w Głownie,
spostrzegli prowadzący czynności funkcjonariusze Wydziału

Telefon redakcyjny 42 710 82 55
e-mail: ela.woldan@lowiczanin.info

Stryków | Honorowe krwiodawstwo

Głowno | Brak wyobraźni będzie ukarany
Sporym brakiem wyobraźni
wykazał się młody głownianin,
którego 21 listopada, około
godziny 19.15, po złamaniu
przepisów drogowych chciała
zatrzymać policja.

NASI DZIENNIKARZE DO WASZEJ DYSPOZYCJI
OD 8.30 DO 15.30

Waldemar Stengret (z lewej) i Emil Skuneczny honorowymi
krwiodawcami są już od kilku lat

organizatora zbiórki – w Strykowie zauważalny jest spadek
ilości krwiodawców biorących
udział w akcjach. Dla porównania w Głownie ten poziom
utrzymuje się na zadowalającym poziomie – około 20 osób
na zbiórkę.

Dmosin | Niebezpiecznie zdarzenie

Jakub Lenart

Mogło być naprawdę źle

– A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój – śpiewała Budka
Suflera. Noc z 23 na 24 listopada w Strykowie była najwyraźniej
burzliwa i niespokojna, bo w dniu, który nastał po niej, oczom osób
przechodzących niedaleko fontanny w parku ukazał się taki oto widok.
Poprzewracane ławki oraz taborety służącej m.in. tutejszym amatorom
szachów i gier karcianych na świeżym powietrzu. Komuś normalne
ustawienie tych urządzeń najwyraźniej bardzo przeszkadzało. kl

Sosnowiec | Autostrada A2

Zatrzymał się na barierze
Brawurowa jazda pochodzącego z Bogusławca 43-letniego kierowcy zakończyła się dopiero na
barierze energochłonnej autostrady A2. Do zdarzenia doszło 22 listopada, około godziny 20.37.
Prowadzący swoje Volvo
43-latek nie dostosował prędkości do warunków panujących na
drodze, wpadł w poślizg, stracił

panowanie nad pojazdem i zatrzymał się dopiero na barierze
energochłonnej. W wyniku zderzenia nikt nie został poszkodowany. Straty w pojeździe kierowca wycenił na 2.000 zł. Do
tej kwoty będzie musiał doliczyć
także mandat karny, który przyjdzie mu zapłacić za spowodowanie kolizji. 
kl

Znów będą zbierać krew
rokiem życia. Ważne, żeby mieć
ze sobą dokument tożsamości,
a przed oddaniem krwi zjeść lekkostrawny posiłek. Organizatorami zbiórki są Stowarzyszenie
Przyjazne Miasto wraz z Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Łodzi.  kl

nia część z nich wypadła na drogę. Los sprzyjał uczestnikom
zdarzenia i żadna z butli nie wybuchła. Niezbyt groźne obrażenia w wyniku zderzenia odniosło
trzech mężczyzn podróżujących
Daewoo Lanosem. Zostali przekazani zespołowi karetki. Policja
zatrzymała dowody rejestracyjne
obu pojazdów. Funkcjonariusze
z Brzezin prowadzą dalsze postępowanie w tej sprawie, aby ukarać winnego spowodowania zdarzenia.
kl

Niesułków | Droga Wojewódzka nr 708

Zakończył jazdę na dachu
Dachowaniem skończyła się
jazda z nadmierną prędkością
w wykonaniu 36-letniego torunianina. Na szczęście ani on, ani
25-letni pasażer nie odnieśli poważniejszych obrażeń.
Do zdarzenia doszło 21 listopada, o godzinie 6.05, na drodze wojewódzkiej nr 708 w Niesułkowie. Jadący Oplem Vectrą
46-latek podróżujący z kierunku
Strykowa w stronę Brzezin nie
dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, utra-

KRONIKA POLICYJNA | 20.11.–25.11.2013
Głowno i okolice
20

listopada, około godz.
17.55, w Jasionnej strażacy wyjechali do pożaru w kotłowni. Właściciele
poradzili sobie przed przybyciem
jednostek. Powodem pożaru była
nieprawidłowa eksploatacja pieca.
22
 listopada, około godziny
17.00, przy ul. Mickiewicza w Głownie jadący fiatem punto 21-letni
głownianin od strony ul. Polnej
w kierunku ul. Sikorskiego, wykonując manewr omijania, uderzył
prawidłowo stojące Daewoo Lanos.
Za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem.

Stryków i okolice

Głowno | Pomoc
1 grudnia, w godzinach 9.00–
12.00, w Przychodni Fundacji
Swoboda przy ul. Młynarskiej 1
odbędzie się kolejna zbiórka krwi
dla chorej na białaczkę mieszkanki Głowna – Renaty Oraś.
W zbiórce mogą wziąć udział
zdrowe osoby pomiędzy 18. a 65.

O szczęściu w nieszczęściu
mogą mówić uczestnicy zdarzenia drogowego, do którego doszło 23 listopada, o godz. 12.54
na drodze powiatowej w Dmosinie. Jadący samochodem Daewoo
Lanos z kierunku Osin w stronę
Brzezin mieszkaniec powiatu
brzezińskiego zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do
czołowego zderzenia z dostawczym MAN-em.
Drugi pojazd przewoził butle z gazem. W wyniku zderze-

Przedstawiciele RCKiK nie są
na razie w stanie określić, co jest
powodem spadku zainteresowania krwiodawstwem w Strykowie
i okolicach. Na pewno nie jest to
brak informacji o zbiórkach. Honorowi krwiodawcy otrzymują
pisemne zaproszenia na akcje.

21

listopada, około godziny 9.00, na targowisku miejskim
w Strykowie nieznany sprawca
skradł jednej z kupujących osób
portfel o wartości 10 zł, w którym
znajdowały się m.in.: prawo jazdy,
dowód rejestracyjny samochodu,
dowód osobisty oraz gotówka
w kwocie 150 zł. Sprawę prowadzi
strykowski komisariat policji.
Tego

samego dnia, około
godziny 10.48, przy ul. Reymonta

w Strykowie strażacy zabezpieczali budynek, nad którym niebezpiecznie nachylił się konar
drzewa.
22
 listopada, około godziny
7.47, w Strykowie, na skrzyżowaniu
ul. Warszawskiej i Sowińskiego doszło do kolizji. Jadąca Oplem Astrą
32-letnia mieszkanka Zelgoszczy
skręcając w lewo z ul. Warszawskiej w ul. Sowińskiego nie ustąpiła
pierwszeństwa przejazdu Mercedesowi Sprinterowi, prowadzonemu przez 48-letniego głownianina.
Pojazd jechał prosto, w kierunku
Łodzi. Nikt nie odniósł obrażeń.
Sprawczyni otrzymała mandat karny.
23
 listopada, około godziny
10.08, w Tymiance strażacy zostali
wezwani, aby usunąć gniazdo os,
które zadomowiły się w przewodzie wentylacyjnym. Ze względu
na umiejscowienie gniazda, które
wymagałoby rozebrania części pokrycia dachowego odstąpiono od
przeprowadzenia operacji. Strażacy
rozpylili jedynie środek, który ma
odstraszać owady od wlatywania
do środka budynku.

Rozwieszane są także plakaty,
a o kolejnych zbiórkach informujemy także na bieżąco na łamach
Wieści.
Na pewno do przychodzenia
na zbiórki odbywające się w sali
OSP w Strykowie nie zachęca...
temperatura. Pracownicy RCKiK
zwrócili nam uwagę, że w udostepnianej przez OSP sali jest
chłodno. W niedzielę było tam
jedynie około 12 st. Celsjusza.
Budynek OSP na co dzień stoi
praktycznie nieużywany. Ogrzewanie poprowadzone jest do niego z sąsiedniego budynku straży państwowej i jest włączane
w razie zgłoszenia takiej potrzeby. Jak usłyszeliśmy od dowódcy JRG PSP w Strykowie Bartłomieja Tomczuka, tym razem nikt
nie zgłosił, że ogrzewanie będzie
potrzebne. Prezes OSP w Strykowie Szymon Sitek zapewnił
jednak, że w piątek po południu
informował PSP o zbiórce. Wygląda więc na to, że tym razem
zimno w sali spowodowane było
nie najlepszym przepływem informacji. Oby na tym jednym razie się skończyło.
kl

Tego

samego dnia, około
godz. 16.05, przy ul. Warszawskiej
policja zatrzymała kierującego samochodem osobowym 28-letniego
mieszkańca pow. zgierskiego, który
miał w wydychanym powietrzu 0,30
mg/l alkoholu, czyli ok. 0,75 promila.
25
 listopada, około godziny
7.40, w Bratoszewicach, przy ul.
Łódzkiej, doszło do kolizji z udziałem dwóch samochodów osobowych. Jadący Daewoo Espero
38-letni strykowianin kierujący się
od Głowna w kierunku Strykowa nie
zachował należytej odległości od
poprzedzającego go pojazdu marki
Ford Mondeo, za którego kierownicą siedział 61-letni mieszkaniec Dobieszkowa. Nikomu nic się nie stało.
Sprawca został ukarany mandatem.

Dmosin i okolice
23
 listopada, około godz. 12,
w Nowostawach Dolnych na Audi
A6, którym poruszała się mieszkanka Głowna, spadł konar drzewa.
Okazało się, że konar obciął właściciel posesji, obok której przejeżdżała. Za spowodowanie zagrożenia
został ukarany mandatem 220 zł.

cił panowanie nad pojazdem,
zjechał na pobocze, do rowu,
a następnie uderzył w przepust
i wylądował na dachu.
Na całe szczęście ani on, ani
25-letni pasażer, mieszkaniec
Brzozówki nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Ten drugi
trafił do szpitala na badania, ale
wkrótce został z niego zwolniony.
Kierowca otrzymał za spowodowanie kolizji mandat karny.
Straty w swoim samochodzie
wycenił na 6.000 zł. 
kl

Zderzyły się
trzy pojazdy

Trzy pojazdy wzięły udział
w zdarzeniu drogowym, do którego doszło 22 listopada w Zelgoszczy. W jego wyniku jedna
osoba trafiła do szpitala.
Sprawcą zdarzenia był 19-letni mieszkaniec Ossego, który jadąc swoim Audi A4 z kierunku
Zelgoszczy, wykonując manewr
skrętu w lewo, na drogę krajową nr 71, w stronę Strykowa, nie
ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu na wprost Oplowi
Astrze. Za jego kierownicą siedziała 50-letnia łodzianka.
Pojazdy zderzyły się, a w wyniku uderzenia Audi przemieściło się i uderzyło w próbujący się
włączyć do ruchu z drogi podporządkowanej samochód marki
Scania prowadzony przez 56-letniego mieszkańca Zgierza.
W wyniku zderzenia najpoważniejszych obrażeń (ogólnych
potłuczeń ciała) doznała kierująca oplem, którą odwieziono do
szpitala na badania. Policja skieruje wniosek o ukaranie sprawcy
do sądu. 
kl
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Aktualności
Stryków | Przegląd Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów Powiatu Zgierskiego

Głowno | Świąteczna zabawa

Będą dwa żywe renifery

Niektórzy mogliby nagrywać płyty

Wyjątkowo ciekawie,
zwłaszcza dla najmłodszych,
zapowiada się planowana na
7 grudnia zabawa świąteczna
organizowana przez Urząd
Miejski dla mieszkańców
Głowna. Znamy już część
przygotowanych atrakcji.

Impreza została zorganizowana już po raz jedenasty. Rozpoczęła się około godziny 10
i potrwała aż do ok. 17. Najwięcej
pierwszych nagród zdobyli podopieczni Miejskiego Domu Kultury z Aleksandrowa Łódzkiego.
Soliści i zespoły wokalne przyjechały z Aleksandrowa Łódzkiego, Leśmierza, Ozorkowa,
Zgierza, Solcy Wielkiej, Głowna, Bratoszewic, Dobrej, Białej,
Mąkolic i Łodzi. Nie zabrakło
też reprezentacji strykowskiego
domu kultury. Uczestników byłoby jeszcze więcej, gdyby kilkoro
z nich nie zachorowało i nie odwołało swoich przyjazdów.

Marcin Kucharski

Doroczny Przegląd
Młodzieżowych Zespołów
Wokalnych i Solistów
Powiatu Zgierskiego,
który odbył się w ostatnią
sobotę, 23 listopada
w Domu Kultury
w Strykowie
zgromadził łącznie
około 150 uczestników.

Zespół Sing reprezentujący Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie zajął I miejsce w kategorii zespołów
wokalnych, których członkowie mają powyżej 13 lat.

namyśle odparła, że pewnie 7 czy
9. Jak na jedenastoletnią historię
przeglądu to bardzo dużo występów. Można było usłyszeć piosenki w języku polskim i angielskim. Czasami inne niż te, które
zostały zgłoszone do konkursu,
jurorzy jednak nie stawiali przeszkód.
Większość uczestników śpiewała z podkładem muzycznym

Jakie piosenki śpiewali uczestnicy przeglądu? Były to utwory bardzo różne i o różnej skali
trudności. Niektórzy z nich występowali na deskach strykowskiego domu kultury nie po raz
pierwszy. – Klaudio, od kiedy u
nas występujesz? – pytał konferansjer, a Klaudia, reprezentująca
Miejski Domu Kultury z Aleksandrowa Łódzkiego, po krótkim

przygotowanym na płycie. Niektóre występy trzeba było też powtarzać z powodu zacinających
się, porysowanych płyt. Zdarzały się jednak też akompaniamenty na gitarze czy skrzypcach.
– Niektórzy śpiewają tak dobrze,
że mogliby nagrywać własne
płyty – uważa dyrektor Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Strykowie
Konrad Kozłowski.
str. 35

Świąteczną zabawę na zrewitalizowanym Placu Wolności
po raz pierwszy zorganizowano
w ubiegłym roku. Biorąc pod
uwagę duże zainteresowanie
i tłumy na placu zdecydowano, że
teraz też warto taką zabawę zorganizować.
W tym roku impreza oficjalnie będzie Mikołajkowym Profilaktycznym Pikinikiem Rodzinnym. Zgodnie z nazwą, będzie
ona skierowana do całych rodzin. Można się jednak spodziewać, że najbardziej uradowani
będą najmłodsi. Tegoroczną zabawę odwiedzi Mikołaj. Tym razem towarzyszyć będą mu dwa
żywe renifery. W specjalnej zagrodzie dzieci będą mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
z ubranym w charakterystycz-

Głowno | Dyskusje nad projektem budżetu

Budżet ma być realny - co oznacza skromny
dokończenie ze str. 1

Już dziś wiadomo, że miasto
będzie musiało zmierzyć się ze
zmniejszoną subwencją oświatową, ponieważ szkołom ubyło
uczniów.
Prognozowana wartość subwencji w wys. ok. 5.517.000
zł oparto o liczebność szkół
w 2013 r., wynoszącą w minionym roku szkolnym 1024 osoby. Tymczasem od września
w miejskich placówkach uczy
się 946 dzieci.
Projekt budżetu został opracowany w oparciu o składki podatkowe z 2013 r. Jeżeli rada zaakceptuje zaproponowaną przez
burmistrza podwyżkę, to dodatkowe 160 tys. zł z tego źródła zostanie przeznaczone na drogi.
Nawiązując do kwestii oświatowych, radna Irena Lis zapyta-

sław Trojanowski wyjaśnił, że
jest to zabezpieczenie na poczet odszkodowań za błędy lekarskie, popełnione jeszcze gdy
szpital był prowadzony przez
miasto. Obecnie w sądzie toczą się dwie sprawy. Pierwsza dotyczy roszczenia w wys.
270.000 zł za błąd z 2008 r.,
a druga podwyższenia renty,
wypłacanej obecnie przez miasto osobie poszkodowanej w wysokości 3,5 tys. zł. miesięcznie.
Z niekorzystnej dla miasta opinii
biegłego wynika, że strona powodowa może ubiegać się nawet
o 10 tys. zł miesięcznie.
Sekretarz podkreślił, że jeżeli obydwie sprawy zakończyłyby się na korzyść powodów, to
zabezpieczona w projekcie budżetu kwota 300 tys. zł nie wyczerpie ich roszczeń. W spra-

ła, czy miasto będzie musiało
dużo dołożyć na przygotowanie
szkół na przyjście 6-latków do
klas pierwszych?
Burmistrz odpowiedział, że
szkoły są na to przygotowywane od wielu lat, choć oczywiście
pojawiają się pytania o moment,
gdy 6 i 7-latki znajdą się razem
w pierwszych klasach, które
będą liczniejsze, niż w pozostałych rocznikach.
Rezerwa na
odszkodowania
Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Magdalena Szajder
zapytała, na co ma zostać przeznaczona kwota 300 tys. zł zapisana w dziale Ochrona Zdrowia
jako tzw. „pozostała działalność”? Obecny na posiedzeniu
komisji sekretarz miasta Jaro-

wie o odszkodowanie w wys.
270.000 zł miasto jest organem
dopozwanym wspólnie z ubezpieczycielem, zatem wypłata
ewentualnego odszkodowania
byłaby podzielona między oba
podmioty.
Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej dopytywała także, ile
pieniędzy zostało ze sprzedaży
nieruchomości poszpitalnych.
Burmistrz mówił o ok. 2,8 mln.
zł, od czego należy odjąć składkę inwestycyjną na ZM „Bzura”
i ok. 898 tys. zł na planowany zakup praw do użytkowania wieczystego działek po spółdzielni
„Zabrzeźnia”.
Bardzo mało
na inwestycje
– Czy jest szansa na większe
pieniądze na inwestycje? – do-

Mąkolice | Z folklorem do Sejmu

Zespół Szkół Publicznych w Mąkolicach

Występowali przed posłami

Wycieczka do sejmu. Dziewczęta z zespołu folklorystycznego Mąkolice
w sejmowej restauracji.

Na zaproszenie posła PiS,
Marka Matuszewskiego,
członkowie zespołu
folklorystycznego „Mąkolice”,
działającego przy tamtejszym
Zespole Szkol Publicznych
odwiedzili Sejm RP i wystąpili
dla gości hotelu sejmowego.
Młodzież z Mąkolic wyjechała do Warszawy 20 listopada pod
opieką dyrektor szkoły Wioletty
Przyżyckiej i Jolanty Siedleckiej.
Tancerzom towarzyszyła kapela
w składzie: Tomasz Chwedczuk,
Jarosław Pałka, Jan Misztal, Jan
Szymański, Jan Szymczak, Jan
Rudnicki. Oprócz muzyków na

wycieczkę do Warszawy wybrali się także przedstawiciele władz
gminy: wójt Marek Jóźwiak,
skarbnik Cezara Stokowska oraz
radny powiatowy z PiS Tomasz
Jędrzejczak. Poseł Marek Matuszewski towarzyszył swoim gościom niemal podczas całego ich
pobytu w sejmie.
Najpierw zapoznali się oni
z historią Sejmu, a potem z galerii
dla publiczności mogli obserwować obrady niektórych komisji.
W holu sejmowym obejrzeli wystawy malarskie, tablice upamiętniające śmierć polskich posłów
i senatorów w czasie II wojny
światowej oraz zmarłych tragicz-

pytywał radny Andrzej Florczak,
zaniepokojony tym, że w projekcie zapisano na nie tylko niespełna milion zł, podczas gdy potrzeby rosną. Radny nie pamięta
budżetu miejskiego, w którym
tych środków byłoby tak niewiele. Burmistrz odpowiedział, że
połowa pieniędzy na tegoroczne inwestycje pochodziła z dotacji unijnych, podobnie jak w latach wcześniejszych. Rok 2014
ma być pod tym względem trudniejszy, bo nowe programowanie jeszcze nie ruszyło i nie ma
skąd wziąć dodatkowych środków. Radny nie ustępował w argumentacji, że środków na inwestycje powinno być więcej, albo
przynajmniej dyskusja nad tym
powinna być pogłębiona, natomiast burmistrz bronił realizmu
swojego projektu. 
str. 4

nie w Smoleńsku w 2010 r. Dzięki uprzejmości posła Matuszewskiego, goście z gminy Głowno
zaglądali do gabinetów różnych
komisji i zwiedzili salę obrad senatu. W hotelu poselskim odwiedzili kaplicę, a także obejrzeli pokój, w którym mieszka poseł.
Właśnie tego dnia w parlamencie odbywała się rekonstrukcja rządu, dlatego na korytarzach
można było spotkać wielu posłów. Dla młodzieży dużym zaskoczeniem było spotkanie tak
wielu osób ze świata polityki.
Zespół, który w gmachu hotelu sejmowego dał udany występ,
wzbudził powszechne zainteresowanie i podziw posłów z różnych partii oraz gości z zagranicy
– polityków z Nigerii i turystów
z Meksyku. 
oprac. ewr

ny strój „świętym” . Od godz.
10 otwarty będzie na placu specjalny punkt pocztowy, w którym najmłodsi głownianie będą
mogli pozostawić swoje listy do
św. Mikołaja. Główne atrakcje
przewidziane są wstępnie między
godz. 14 a 17. Wtedy będzie można zrobić wspomniane zdjęcia,
a Mikołaj rozda dzieciom upominki. Będą też konkursy i zabawy
z animatorami, m.in. w ubieraniu
choinki na czas.
Przedszkola będą mogły zaprezentować swoje placówki.
Nie zabraknie również wspólnego śpiewania kolęd. Ważnym elementem pikniku będzie oficjalne
włączenie świątecznych iluminacji na dębie. Ponownie na placu
pojawi się choinka.
Wiadomo, że miasto przeznaczy na jej organizację 13.000 zł
brutto, z czego 9.800 zł pokryte zostanie środkami z Funduszu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a pozostałe koszty
z pieniędzy na promocję miasta.
O szczegółach pikniku przypomnimy jeszcze na naszych łamach w kolejnym numerze Wieści. 
kl

Zderzyły się dwa
volkswageny

Do kolizji drogowej z udziałem dwóch Volkswagenów
Transporterów doszło 25 listopada około godziny 6.46, na autostradzie A2, mniej więcej na
wysokości Zelgoszczy. Jadący
pojazdem z ośmioma pasażerami 25-letni mieszkaniec Dąbienek nie dostosował prędkości do
warunków panujących na drodze,
stracił panowanie nad pojazdem
i uderzył w tył stojącego na światłach awaryjnych innego volkswagena. Drugim pojazdem podróżował 40-letni mieszkaniec
Turku z pięcioma pasażerami.
W wyniku zdarzenia nikt nie
odniósł poważniejszych obrażeń. Dwóch pasażerów otrzymało konsultację medyczną. Jeden uskarżał się na bóle w klatce
piersiowej, a drugi na ból nogi.
Po otrzymaniu pierwszej pomocy
obaj zdecydowali się pozostać na
miejscu zdarzenia. Sprawca został ukarany mandatem. 
kl

Złodziej trafił
niezły łup

Rowery o wartości ponad
6.000 zł skradziono 22 listopada
około godz. 12.51, z bloku przy
ul. Łódzkiej w Głownie. Policja próbuje odzyskać wartościowe jednoślady. Nieznany sprawca skradł spięte rowery z klatki
schodowej. Jeden z nich, czerwony, wyceniony był na 1.200
zł. To jednak niewiele przy wartości profesjonalnego roweru
w kolorze czarnym. Jednoślad
wart był 5.500 zł. Razem z rowerami skradziono fotelik do przewożenia dziecka o wartości 200
zł. Łącznie złodziej zdobył więc
łupy warte 6.900 zł.
Policjanci czynią starania o odzyskanie cennych rowerów.  kl
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Związkowcy ZHP
manifestowali

Aktualności
Głowno | Dyskusje nad projektem budżetu

Budżet ma być realny
- co oznacza skromny
dokończenie ze str. 3

W dalszej części debaty na
komisji radna Beata Pilarska
przypomniała inwestycje już zrealizowane (przebudowa Placu
Wolności i targowiska oraz budowa Orlika przy SP3) i podkreśliła, że w ostatnim roku miasto
zmagało się z poważnymi problemami: skutkami czerwcowej nawałnicy, a ostatnio – kłopotami
w NZOZ „Remedium”. Jej zdaniem i tak zrobiono wiele.
Członkowie komisji oświatowej dopytywali też o możliwości
kredytowe miasta. Skarbniczka
Iwona Mokrzycka-Lis odpowiedziała, że ograniczają je nowe,
indywidualne wskaźniki zadłużenia. Jeżeli Związek Międzygminny „Bzura” weźmie kredyt
na swoją inwestycję, to częściowo
obciąży on miasto, które własne
zobowiązanie będzie mogło zaciągnąć w niższej kwocie lub na
długoletni okres spłaty, rzędu 2030 lat.
Na komisji budżetu
spokojnie
Dzień po posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury
obradowała Komisja Gospodarki i Budżetu. Ze względu na fakt,
że większość jej członków była
obecna na posiedzeniu wcześniejszym, nie padło na niej zbyt
wiele nowych przemyśleń na temat budżetu.
Radny Andrzej Florczak ponownie odniósł się do sprawy
niewielkich planowanych nakładów inwestycyjnych. Mówił on,
że miasto, które nie robi inwestycji infrastrukturalnych umieREKLAMA

ra. Wyraził też nadzieję, że burmistrzowi wspólnie z radą uda się
znaleźć pieniądze na dodatkowe
inwestycje. – Trzeba w tych trudnych czasach pokazać mieszkańcom, że wciąż o nich myślimy
– komentował. – Każda złotówka
na inwestycje będzie ważną złotówką.
Radny Florczak sugerował
również, że władze miasta powinny pomyśleć nad znalezieniem furtki, która pozwoliłaby
jeszcze w tym roku budżetowym
rozdysponowywać
pieniądze,
które pozostały ze sprzedaży
nieruchomości i sprzętu po byłym szpitalu. Docelowo miały
być one wydane dopiero w 2014
roku, po dokładnym podsumowaniu finansowym mijającego
roku.
Skarbnik Iwona Mokrzycka-Lis tłumaczyła jednak, że aby
móc wykorzystać te pieniądze
jeszcze w tym roku, należałoby
rozpocząć wszystkie niezbędne
procedury, np. rozstrzygnąć przetargi i podpisać umowy z wykonawcami, a na to czasu do końca
roku nie starczy.
Pod koniec dyskusji wiceburmistrz Grzegorz Urbanik zapewnił pytającego o tę kwestię
przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Szkupa, że władze miasta zrobią wszystko co
możliwe, aby w przyszłym roku
uzyskać jak najwięcej środków zewnętrznych na inwestycje
w mieście.
Budżet na przyszły rok docelowo miałby zostać uchwalony
do stycznia. Czy tak się stanie,
to dopiero się okaże. 
ewr, kl

pod Sejmem. str. 8

Stryków | Mieszkańcy Warszawskiej nie chcą mieć pod nosem składowiska odpadów niebezpiecznych

Nie pod naszym nosem!
dokończenie ze str. 1

W obwieszczeniu zawarto
również m.in. informację o tym,
że jest możliwość zapoznania
się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi oraz opinią
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Mieszkańcy ul. Warszawskiej
mówią wprost, że z urzędniczej
nomenklatury zawartej w obwieszczeniu nie rozumieją nic
oprócz tego, że rzecz tyczy odpadów niebezpiecznych i czują się z
tego powodu zagrożeni. „Zbieraniu”, ale skąd i czego? Przecież w
Strykowie, jak mówią mieszkańcy, nie ma aż tak wielu i aż tak
bardzo rozwiniętych gałęzi przemysłu, a każda rodzina musiała
podpisać umowę na odbiór śmieci. „Inne niż niebezpieczne” –
czyli jakie? – pytają mieszkańcy
i na myśl przychodzi im przynajmniej kilka określeń: szkodliwe,
wybuchowe, toksyczne... „Magazynowanie” – ale w jaki sposób?
Od razu mają obawy, że to może
trafiać do ziemi.
– Jak można coś takiego brać
na swój teren. To to jest gospodarz, który bierze takie rzeczy?
Coś dobrego zrobić dla gminy,
a nie odpadownię. Obok jest hotel, miasto się rozwija, więc jakie gmina sobie wystawia świadectwo? Powinna powiedzieć, że
nie chce czegoś takiego, bo po co
truć okolicę. Przecież tu nie chodzi tylko o nas, ale o wszystkich
mieszkańców, tylko że ludzie
o tym nie wiedzą, bo gdyby wiedzieli, to tych podpisów byłoby
o wiele więcej niż my zebraliśmy
– mówi Elżbieta Błażejewska,
mieszkanka ul. Warszawskiej 4a.
Tutaj jest „górka
wygnania”
Pod adresem Warszawska 4a,
czyli w bliskiej odległości od
planowanej inwestycji, znajduje
się osiedle niewielkich połączonych ze sobą domków. Kiedyś
wszyscy mieszkali w lokalach
komunalnych, ale większość wyREKLAMA

kupiła je na własność. Jest 11 rodzin, w których wychowuje się
czwórka małych dzieci, trójka
starszych uczy się w szkołach
i do domów wraca na weekend.
Osiedle znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie byłej Sigmy
– wytwórni farb, pasty głuszącej, rozpuszczalników etc., która przestała działać jakieś 15 lat
temu, ale pozostawiła po sobie
niechciane pamiątki, na wspomnienie których mieszkańcy nawet nie chcą słyszeć o jakichkolwiek odpadach w bliższej
lub dalszej okolicy. Od punktu
zbiórki, który miałby tutaj powstać dzielą ich tylko pozostałości Sigmy. – Już za czasów Sigmy
ten teren był bardzo zabrudzony.
Ja tam pracowałam, to wiem.
Dużo pokostu jest wylane zaraz
przy siatce. Dalej w ziemi jest
dużo azbestu. Tutaj bardzo często umierali portierzy, nikt głośno
nie powiedział od czego, ale my
myślimy, że właśnie od tej chemii. Swego czasu „generalna”
pozasypywała drzewa solą, teraz
dopiero to wszystko odbija. Ten
teren teraz dochodzi do siebie.
My naprawdę chcemy pooddychać trochę lepszym powietrzem,
ale z tego co widzimy, wcale się
na to nie zanosi – mówi jedna
z mieszkanek tej dzielnicy, Halina Brynkiewicz.
Mieszkańcy będą się bronić
przed punktem zbierania odpadów nie tylko ze względu na
przeszłość, ale i na to co zgotowała im teraźniejszość. – Tutaj
jest dosłownie „górka wygnania”. Wszystko co najgorsze lokuje się tutaj. Mieszkamy między dwiema antenami telefonii
komórkowej, niedaleko biegnie
autostrada. To dobrze, że teren
z tyłu jest zakrzaczony, bo tylko to jeszcze wygłusza jakoś ten
hałas samochodów. Teraz znów
nikt z nas o niczym nie wiedział.
Nas się o niczym nie informuje. Płacimy podatki, a jesteśmy
ignorowani i pomijani, choć jesteśmy obywatelami jak każdy inny. Czy ktoś chciałby sobie wziąć coś takiego pod nos?
– pyta pan Paweł Błażejewski.
Inni mieszkańcy też głośno
mówią o tym, że boją się tego, co
może im wyrosnąć za płotem. –
Wystarczająco truła nas Sigma,

to już chyba dosyć. Teraz znów
obawiamy się o zdrowie dzieci
i o swoje własne. Ja już nie mam
małych dzieci, ale w soboty, niedziele przyjeżdża do mnie wnusia i o nią się martwię – mówi
Małgorzata Patora.

Urzędnicy popełnili
błąd, przyznają rację
zbulwersowanym
mieszkańcom i teraz
próbują wrócić
do punktu wyjścia
Opinia sanitarna
mówiła jasno
o zagrożeniach
Zgodnie z procedurą, Wydział
Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta-Gminy Stryków, kiedy od inwestora wpłynął do niego wniosek
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia,
co w tym przypadku stało się 12
sierpnia tego roku, musiał, przygotowując projekt tejże decyzji, wysłać zapytanie do inspekcji sanitarnej oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
o to, czy zachodzi konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Obydwie te instytucje
dzień po dniu, czyli 11 i 12 września wydały dwie odmienne opinie w tej sprawie.
Konieczność przeprowadzenia
oceny oznacza zobligowanie inwestora do przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko
i przeprowadzenie konsultacji
społecznych. RDOŚ uznał, że
nie ma takiej potrzeby, natomiast
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny – że owszem, jest.
Inspektor sanitarny stwierdził,
że z punktu widzenia wymagań sanitarno-higienicznych raport powinien być opracowany w
pełnym zakresie ze szczególnym
omówieniem możliwości konfliktów społecznych związanych
z planowanym przedsięwzię-

ciem. Zauważył on, że w odległości 115 m od działki, na której
planuje się uskutecznić inwestycję, znajduje się teren planowanej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W opinii PSIS czytamy: Biorąc pod uwagę charakter
prowadzonej działalności i usytuowanie, przedsięwzięcie może
stanowić uciążliwość dla okolicznych mieszkańców i w znacznym
stopniu oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska.
Dlaczego zatem gmina wydając decyzję środowiskową wzięła pod uwagę opinię RDOŚ,
a nie wzięła pod uwagę opinii sanitarnej?
Gmina chce unieważnić
swoją decyzję
– Opinia RDOŚ-u ma dla nas
zawsze większą wagę, stąd podjęta została taka decyzja, ale
to już nie ma znaczenia, gdyż będziemy wnioskować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o jej całkowite unieważnienie
– powiedziała we wtorek wiceburmistrz Bożena Motylińska,
bezpośrednio odpowiedzialna za
działanie Wydziału Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami.
Gmina zamierza wykorzystać art. 156 kpa, który mówi
o stwierdzeniu nieważności decyzji przez organ administracji publicznej, kiedy zaistnieją konkretne powody. W tym
przypadku ma być to fakt, że
w planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta,
w którym miałaby powstać ta inwestycja, nie przewidziano tego
rodzaju działalności. Wygląda
to tak: urzędnicy popełnili błąd,
przyznają rację zbulwersowanym
mieszkańcom i teraz próbują zacząć procedurę od nowa. Jako
usprawiedliwienie tej sytuacji wiceburmistrz Bożena Motylińska
podaje natłok spraw załatwianych przez wydział i cały urząd.
– Jak się nie da tego wszystkie odwrócić, to nie wiemy, co
zrobimy. Niech nam gmina daje
mieszkania w innym miejscu.
Może gdyby ktoś wcześniej zapytał ludzi, co o tym sądzą, nie
trzeba byłoby teraz tego odkręcać
– mówią mieszkańcy Warszawskiej. 

Czym miałby się zajmować Chimirec
Firma Chimirec działa w Polsce
od 9 lat, siedziba firmy znajduje
się w Warszawie. W ubiegłym
roku otworzyła ona duży zakład
w Rembertowie. Na terenie byłej
Elektrociepłowni „Kawęczyn”
zlokalizowano hale magazynowe,
punkty przeładunkowe
oraz infrastrukturę służącą
przygotowaniu odpadów do
dalszego transportu. Podczas
otwarcia kompleksu właściciele
firmy zapowiadali, że w ciągu 2–3
lat mają zamiar zainwestować
w Polsce 140 mln zł. Laurent
Gierczak, dyrektor generalny
Chimirec Polska, z którym
wczoraj skontaktowaliśmy
się telefonicznie, powiedział
nam, iż zdaje sobie sprawę

z tego, że hasło „odpady
niebezpieczne” może wywoływać
w mieszkańcach obawy, ale
– jak podkreślił – standardy pracy,
jakie wdrażane są we wszystkich
zakładach, nie tylko we Francji,
ale również w Kanadzie, Turcji
czy Polsce, pozwalają sąsiadom
takich inwestycji spać spokojnie.
Firma szczyci się tym, że spełnia
wszelki wymagane normy,
o czym świadczy jej potrójna
certyfikacja: z zarządzania
jakością, ochrony środowiska
oraz zdrowia i bezpieczeństwa.
– U nas wszystko jest zadaszone,
zamknięte, wszystko odbywa się
na utwardzonym gruncie
– zapewnia dyrektor Gierczak.
Z dokumentacji, jaka została

przedłożona organom
administracyjnym wydającym
opinie i decyzje w tej sprawie,
wynika, że działalność przy ul.
Warszawskiej 4 prowadzona
byłaby w budynku magazynowym
oraz na utwardzonym placu przed
tym budynkiem. Polegałaby ona
na przyjmowaniu odpadów, ich
ważeniu, rozładunku, segregacji,
belowaniu, selektywnym
magazynowaniu oraz załadunku
w celu przekazania innym
podmiotom. Firma Chimirec ma
zamiar dowieźć je na miejsce
własnym transportem lub
transportem indywidualnych
osób. Przewiduje zatrudnienie 10
pracowników. Uskuteczniła już
rekrutację.
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Głowno | Propozycja od likwidowanej spółdzielni

Kupić czy nie kupić – oto jest pytanie

Uporządkowano teren nad zalewem wzdłuż DK 14.

Głowno | Teren nad zalewem

Nadal trwają prace porządkowe
Zgodnie z zapowiedziami
nadal trwają prace
mające na celu
uporządkowanie terenu
nad zalewem Mrożyczka.
Wykonywane są one na zlecenie Urzędu Miejskiego w Głownie siłami pracowników robót
publicznych i osób wykonujących tzw. prace społecznie użyteczne.
W ostatnich tygodniach kilkunastoosobowa ekipa wykarczowała, odkrzaczyła i oczyściła teren nad zalewem Mrożyczka

między ulicą Plażową a drogą
krajową nr 14. W ostatnich tygodniach porządkowany był w ten
sposób odcinek wzdłuż DK 14,
od strony osiedla Sikorskiego,
a obecnie trwają prace na tzw.
Marakanie.
Przypomnimy, że w ostatnim
roku siłami robót publicznych
gruntownie doprowadzono do
ładu m.in. tereny nad zalewem
na Hucie Józefów i przy ul. Zabrzeźniańskiej. Zadbano także
o boisko treningowe Stali Głowno, które praktycznie nie nadawało się do przeprowadzania na nim
zajęć sportowych.
kl

Głowno | MZK

Koparko-ładowarka do wymiany
Z powodu
wyeksploatowania
dotychczas używanego
sprzętu Miejski Zakład
Komunalny w Głownie
ogłosił przetarg na zakup
używanej koparkoładowarki. Maszyna
tego typu jest zakładowi
niezbędna.

Dotychczas MZK korzystało z koparko-ładowarki Case
wyprodukowanej w 1995 roku.
Sprzęt, który wykorzystywany
jest w pracach zakładu niemal
codziennie (wykorzystuje się go
chociażby do bieżących napraw
dróg, wszelkich prac ziemnych,
do ładowania węgla do budynku
kotłowni, a zimą do odśnieżania
miasta), jest już na tyle wyeksploatowany, że jego naprawa się
po prostu nie opłaca. Jak powie-

dział nam dyrektor MZK Konrad Szremski, kosztowałaby ona
kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Dyrektor dostał od burmistrza Grzegorza Janeczka zielone światło i 19 listopada zakład
ogłosił przetarg nieograniczony na zakup nowej koparko-ładowarki. Nowej – nie oznacza
tu zakupu fabrycznie nowego
sprzętu, a jedynie maszyny, która zastąpi dotychczasową.
Koparko-ładowarka nie może
być jednak starsza niż rocznik
2007. Sprzęt musi też spełnić
wiele innych wymagań m.in.
mieć napęd na obie osie, możliwość sterowania łyżką przy pomocy joystick’ów bez konieczności opuszczania maszyny
przez operatora itp.
O tym, czy i kto dostarczy koparko-ładowarkę do MZK, będzie wiadomo po 26 listopada.
Do tego właśnie dnia zakład
czeka na oferty w przetargu. kl

Głowno | Schronisko dla zwierząt

Dmosinianie przywieźli
górę karmy
Kolejny już raz uczniowie
i nauczyciele Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie
przywieźli pokaźną ilość darów głowieńskiemu schronisku
dla zwierząt. Szkolna zbiórka na
rzecz przytuliska ma swoje tradycje i z roku na rok przybiera coraz
większe rozmiary.
To, co dmosinianie dostarczyli na ul. Piaskową w ubiegły piątek, 22 listopada, wystarczy przynajmniej na kilka porcji
dla każdego z kilkudziesięciu
czworonożnych podopiecznych
placówki. Oprócz karmy w różnej postaci szkoła przywiozła
też stare koce, kołdry, podusz-

ki i zabawki dla zwierząt oraz
plastikowe nakrętki. Te ostatnie
zgromadzone przez schronisko
w większej ilości mogą mu pomóc w zakupie potrzebnego wyposażenia.
– Zbiórki na rzecz schroniska
prowadzimy już od 4 lat. Tegoroczna trwała miesiąc, a efekty
– co widać już gołym okiem –
są imponujące. W akcję włączyły się zarówno dzieci z obydwu
szkół: podstawówki i gimnazjum,
jak i nauczyciele, czyli cała społeczność szkolna – powiedziała nam na miejscu organizatorka przedsięwzięcia, nauczycielka
Beata Pilarska. 
str. 34
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Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zabrzeźnia zalega miastu
około 480.000 zł brutto z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu wraz z odsetkami. W zamian
za dług proponuje zbycie na rzecz
miasta prawa użytkowanai wieczystego nieruchomości o łącznej powierzchni 1,7260 ha przy
ulicach Dworskiej, Kamińskiego
i Sowińskiego. Na tym obszarze
wydzielone jest 5 działek oraz jedna duża, którą można byłoby podzielić na 8 mniejszych. Według
planu są to tereny przeznaczone
pod zabudowę jednorodzinną z
obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Za całość nieruchomości RSP Zabrzeźnia chciałaby
otrzymać mniej więcej 898.000 zł
brutto. Biorąc pod uwagę fakt zadłużenia spółdzielni wobec miasta oraz możliwość odzyskania
23% podatku VAT miasto realnie
wydałoby na zakup działek około
240.000 zł.
Obecni 12 listopada na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu likwidator spółki Tadeusz
Dałek wraz z towarzyszącym mu
radcą prawnym tłumaczyli radnym, że dla obu stron transakcja
będzie rozwiązaniem dobrym.
Dla miasta jest to praktycznie
ostatnia szansa na odzyskanie niemal półmilionowego długu.
Jeśli radni nie wyrażą zgody
na zakup praw do działek, spółdzielnia, aby dalej się nie zadłużać, zwoła Walne Zgromadzenie
Członków i podda się w stan upadłości. Za dalsze zadłużanie likwidator odpowiadałby własnym majątkiem, a do tego, co oczywiste,
nie zamierza doprowadzić.
Po poddaniu się w stan upadłości na majątek wejdzie syndyk
masy upadłościowej, który najprawdopodobniej sprzeda nieruchomości jak najmniejszym kosztem, tak aby zaspokoić własne
koszty działania. Ani gmina, ani
członkowie spółdzielni niemal na
pewno nie zostaną wówczas zaspokojeni.
REKLAMA

Jakub Lenart

Jakub Lenart

Będąca od kilku lat w likwidacji Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zabrzeźnia jest dłużna miastu około 500 tys. zł.
Nie posiadając praktycznie żadnego majątku, zaproponowała, że w ramach tego sprzeda miastu prawo użytkowania
wieczystego należących do niej gruntów. Problem w tym, że wartość proponowanych praw do nieruchomości
przekracza wysokość długu o kilkaset tysięcy złotych. Decyzje co do zakupu podejmie Rada Miejska.

Tę działkę należącą do RSP Zabrzeźnia miasto mogłoby podzielić na osiem mniejszych.

Przedstawiciele RSP tłumaczyli też, rezygnacja z możliwości odzyskania długu groziłaby
bezpośrednio także burmistrzowi
Grzegorzowi Janeczkowi, który
mógłby narazić się Regionalnej
Izbie Obrachunkowej za nieściągalność podatków, co jest wykroczeniem urzędniczym.
Odzyskanie niemal 480.000 zł
długu pozwoliłoby także w znacznym stopniu poprawić stan miejskich dochodów bieżących, z
którymi w Głownie od lat są problemy, a RIO regularnie zwraca
uwagę na fakt występowania w finansach miasta tzw. deficytu operacyjnego, czyli sytuacji, w której
wydatki bieżące (np. na utrzymanie szkół) przewyższają dochody
(uzyskiwane właśnie głównie z
podatków).
Przedstawiciele RSP zwracali też uwagę na fakt, że członkowie spółdzielni to także mieszkańcy Głowna i miasto powinno
działać na ich korzyść. Podkreślali również fakt tego, że część
działek jest praktycznie z miejsca
gotowa do sprzedaży, co pozwoliłoby rozpocząć odzyskiwanie
zainwestowanych pieniędzy niemal od razu.
Komisja na tak,
ale niejednogłośnie
Radni zasiadający w Komisji Gospodarki i Budżetu dopyty-

wali przedstawicieli spółdzielni i
władz miasta o szczegóły transakcji. Radny Przemysław Milczarek
pytał, czy działki są obciążone hipotekami. Tadeusz Dałek zapewniał jednak, że nie są one obciążone żadnymi zobowiązaniami.
Radny Dariusz Młynarczyk
pytał przedstawicieli miasta, jak
wygląda sytuacja ze sprzedażą
miejskich działek. Burmistrz Janeczek odpowiedział, że sytuacja na rynku nieruchomości jest
wszystkim powszechnie znana
(nie najlepsza – przyp. red.), ale
w tej transakcji najważniejszą
jest kwestia odzyskania długu i
zwiększenia dochodów bieżących o niemal pół miliona złotych. Zapewnił też, że miasto
posiada w budżecie środki na dokonanie zakupu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Szkup pytał, czy
nie byłoby możliwości zakupu
praw do tylko części działek, tak
aby akurat odzyskać dług i do interesu nie dokładać. Ze strony
miasta taka sytuacja byłaby możliwa, ale Tadeusz Dałek jasno
określił, że spółdzielni częściowa
transakcja nie interesuje, gdyż od
pozostałych nieruchomości nadal
rósłby dług, na co sobie pozwolić nie może. Wiedząc o tym, że
RSP nie może dłużej czekać na
decyzję miasta, komisja postanowiła wypracować swoje stanowi-

sko w perspektywie zbliżającej się
sesji. Większość członków: Dariusz Młynarczyk, Jacek Perzyński, Maciej Lisowski i Przemysław Milczarek opowiedziała się
za dokonaniem transakcji. Przeciwko był Grzegorz Szkup, a
wstrzymał się od głosu Grzegorz
Oraś. Na posiedzeniu komisji 26
listopada radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w tej
sprawie. Tym razem Grzegorz
Szkup wstrzymał się od głosu.
Reszta członków komisji była za.
Radnych czeka
trudna decyzja
Pozytywna opinia komisji to
jednak tylko niewielki krok w kierunku ostatecznego rozwiązania
sprawy. Na transakcję musi zgodzić się cała Rada Miejska. Sesja
zaplanowana jest na 27 listopada.
Można przypuszczać, że szersze
grono radnych będzie znów nad
tematem debatowało, zwłaszcza
w perspektywie zbliżającego się
wielkimi krokami momentu, w
którym trzeba będzie z niewielkiej
puli, około 3 milionów złotych,
zaplanować, jakie inwestycje powinny zostać wykonane
w przyszłym roku – roku wyborów. Każda złotówka z puli będzie zapewne oglądana po kilka
razy, tym bardziej, że mowa tu
jednak o kilkuset tysiącach złotych. 
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Bratoszewice | ŁODR

Rzadkie okazy
ptaków nad
Mrożyczką
21 listopada nad zalewem
Mrożyczka w Głownie, niedaleko ruchliwej drogi krajowej
nr 14 udało nam się uchwycić ornitologiczną rzadkość. Widoczny na zdjęciu ptak to dzięcioł
czarny (Dryocopus martius). Podobnie jak wszystkie inne dzięcioły widnieje on na polskiej liście gatunków objętych ścisłą
ochroną prawną. Sfotografowany okaz żerował przez chwilę na
ziemi, a następnie przelatywał
jeszcze na kilka drzew, po czym
odleciał na drugą stronę zalewu.
Widok rzadkich ptaków na
terenie Głowna to nie nowość.
W ostatnim czasie skontaktował się z nami prezes miejscowego koła Ligi Ochrony Przyrody, Kazimierz Piotrowski, który
pochwalił się inną ornitologiczną obserwacją nietypowego
skrzydlatego gościa w Głownie.
W lipcu nad zalewem Mrożyczka udało mu się bowiem wypatrzeć okaz gęsi bernikli kanadyjskiej (Branta canadensis).
Prezes Piotrowski wprost nazywa tę obserwację ornitologiczną sensacją, gdyż gatunek
ten pojawia się w Polsce rzadko.
Lęgi tych pochodzących z Ameryki Północnej ptaków odbywają się na wschodzie Grenlandii,
Spitsbergenie, w Nowej Ziemi.
W wielu miejscach Europy
bernikla kanadyjska jest uznawana za gatunek typowo inwazyjny
(zagrażający rodzimym i wypierający je z miejsc bytowania – przyp. red.). Pierwsze lęgi
w Polsce zanotowano w latach
80–tych XX wieku, ale z roku
na rok ich populacja rośnie.  kl
REKLAMA

W złotej dziesiątce olimpiady
znalazł się też reprezentant gminy Głowno – Damian Kucharczyk z Karnkowa. Był on jedynym mężczyzną, który w finale
konkursu dotarł aż tak wysoko.
Najlepszymi z najlepszych,
czyli wyłonionymi spośród
31 półfinalistów, a później 10 finalistów okazały się: Iwona Witczak z Przetowa Górnego w powiecie zduńskowolskim, Jadwiga
Cukier z Brenicy w powiecie tomaszowskim i wspomniana na
wstępie reprezentantka naszego
regionu Anna Walczak. Na szóstym miejscu znalazła się Monika Bogusz ze Złakowa Kościelnego, a trzy oczka za nią
również już wymieniony Damian
Kucharczyk. W rozegranych
wcześniej eliminacjach oddziałowych udział wzięły 104 osoby
z całego województwa. Udział
w finale zapewniało jak najwięcej poprawnych odpowiedzi na
35 pytań w teście. Wyzwanie to
podjęli zarówno uczniowie szkół
rolniczych, jak i osoby prowadzące gospodarstwa rolne.
W najciekawszej dla publiczności rundzie odpowiedzi ust-

nych uczestnicy olimpiady mierzyli się z szerokim spectrum
zagadnień, wśród których zastosowanie poszczególnych odmian
sałaty czy geneza pochodzenia
dyni były niczym w porównaniu
z koniecznością rozszyfrowania
terminu eutrofizacja lub udowodnieniu tego, że dobrze zbilansowana jesienna dieta może mieć
wpływ na wewnętrzny optymizm
człowieka.
Anna Walczak, która najlepiej spośród wszystkich poradziła sobie z rundą ustną, odpowiadała m.in. na pytanie o zasady
zbierania grzybów, z czym poradziła sobie znakomicie. Na
co dzień pani Anna zajmuje się
nie tylko gospodarstwem domowym, lecz również wspólnie
z mężem prowadzi 20–hektarowe gospodarstwo nastawione
na hodowlę krów mlecznych,
a dodatkowo wytwarza sery
i z powodzeniem bierze udział
w dorocznych konkursach Tygiel Smaku. To był już jej piąty start w olimpiadzie wiedzy
o wiejskim gospodarstwie domowym i po raz trzeci znalazła się
w finałowej dziesiątce.

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Głowno

Edyta Kijak i Irena Babczyńska z komisji konkursowej wyjaśniają odpowiedzi na pytania, które pojawiły się
w części problemowej olimpiady.

– Tego wszystkiego da się nauczyć, tylko trzeba mieć na to
czas, a w gospodarstwie jest go
jak zwykle za mało. Dzisiaj okazało się, że za mało wyczytałam
o wrzosach, a takie pytanie dostałam w czasie rundy ustnej. Pytania testowe też wcale nie były
takie łatwe. Zagięły nas i to niejedno, na przykład, że warzywa kapustne zawierają goitrogeny, które utrudniają przyswajanie

pewnych pierwiastków. Chodziło o jod, a ja tego akurat nie wiedziałam, myślałam, że chodzi
o żelazo – mówi Anna Walczak.
W przeciwieństwie do jeszcze kilku lat wstecz, olimpiada
wiedzy o gospodarstwie domowym nie jest już tylko kobiecą
domeną. W tym roku z pisemnym testem finałowym zmierzyło się trzech mężczyzn – wszyscy
reprezentowali region Głowna

Damian Kucharczyk z Karnkowa był jedynym mężczyzną, który
dostał się do finałowej dziesiątki i ostatecznie uplasował się w niej na
przedostatnim miejscu.

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Dzięcioł czarny sfotografowany
w Głownie

Anna Walczak z Woli Cyrusowej Kolonii w gminie
Dmosin znalazła się w ścisłej czołówce XXI
Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim
Gospodarstwie Domowym, która rozegrana została
22 listopada w bratoszewickiej siedzibie Łódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Jakub Lenart

Wiedza o wiejskim gospodarstwie
domowym ciągle w cenie

Anna Walczak z Woli Cyrusowej ( pierwsza z lewej) była najlepsza
w rundzie ustnej, co dało jej trzecią lokatę w ogólnej klasyfikacji
tegorocznej olimpiady.

i Strykowa. Czy brali to na serio? Damian Kucharczyk, świeżo upieczony absolwent SGGW
z Karnkowa, znany z poprzednich wspólnych z ojcem i do tego
wielokrotnie zwieńczonych sukcesem startów w olimpiadzie
wiedzy rolniczej powiedział nam,
że olimpiadę wiedzy o wiejskim
gospodarstwie domowym traktuje jako rozrywkę. – Niestety, w olimpiadzie rolniczej nie
mogę brać już udziału, bo regulamin wyklucza teraz poprzednich
zwycięzców, więc próbuję swoich sił gdzie indziej – mówi Damian Kucharczyk.
To dopiero początki jego startów w „babskim” konkursie.
W tym roku pierwszy raz znalazł się w dziesiątce. – Łatwo nie
jest, chociażby z tego względu, że
wszystkie startujące panie mają
na pewno większy bagaż doświadczeń w gospodarstwie domowym niż ja – mówi Damian
Kucharczyk. W rundzie ustnej
młody rolnik musiał udowodnić
m.in, że wie, jakie są zasady pielęgnacji iglaków i jakie zastosowanie w kuchni ma soda oczyszczona. To, czego nie wiedział,
podszlifuje na przyszły rok.  ljs
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Stryków | Przed debatą w sprawie projektu budżetu 2014

ZS Nr 2 w Strykowie

Plany inwestycyjne na przyszły rok
Gaszenie „niewidocznego ognia” było jedną z największych atrakcji
spotkania ze strażakami OSP i PSP w bratoszewickiej szkole.

Bratoszewice | ZS Nr 2

Strażacy zachęcają dzieci
do wstąpienia w swoje szeregi
Jednostka OSP
w Bratoszewicach ma
zamiar utworzyć sekcję
młodzików.
Obecnie strażacy prowadzą
akcję informacyjną wśród dzieci
i młodzieży. 22 listopada druhowie wspólnie z kolegami z jednostki JRG PSP w Strykowie
odwiedzili Zespół Szkół Nr 2
w Bratoszewicach. Podczas spotkania z uczniami klas IV, V i VI
strażacy zachęcali do wstąpienia
w szeregi powstającej sekcji.
Informacje na temat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratoszewicach przekazał

dzieciom prezes jednostki Paweł Krzeszewski. Później miały
one okazję obejrzeć wyposażenie
wozu strażackiego, przymierzyć
hełm i maskę tlenową, gasić „niewidoczny ogień”, czyli podawać
strumień wody w wyznaczonym
kierunku, a w końcu przejechać
się wozem strażackim na sygnale po szkolnym boisku. Jeśli do
młodzików zapisze się przynajmniej 20 osób, wówczas sekcja
ma szansę zawiązania się i reprezentowania jednostki m.in. na zawodach strażacko-pożarniczych
organizowanych na poziomie
gminnym, powiatowym, a nawet
wojewódzkim. 
ljs

dokończenie ze str. 1

370 tys. zł – na udzielenie
pomocy finansowej powiatowi
w celu modernizacji drogi Stryków-Swędów (projekt również
ubiega się o dotację z NPPD,
z tym, że z odległego, 39 miejsca w rankingu), 30 tys. zł –
na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów
w Strykowie, wraz z budową
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 15 tys. zł – na opracowanie projektu budowy drogi
gminnej w Niesułkowie Kolonii, 12,4 tys. zł – na opracowanie projektu przebudowy drogi
gminnej w Dobrej Nowiny (ze
środków sołeckich), 12 tys. zł
– na opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Sosnowcu od drogi krajowej nr
71 do autostrady 10,5 tys. zł (ze
środków sołeckich), – na opracowanie projektu przebudowy
gminnej w Bartolinie (ze środków sołeckich), 9,5 tys. zł – na
opracowanie projektu przebudowy drogi na osiedlu w Niesułkowie (ze środków sołeckich), 7,2
tys. zł – na opracowanie dokumentacji wykonania miejsc parkingowych i postojowych u zbiegu ulic Cichej i Rolniczej wraz
z zagospodarowaniem terenu, 6,8 tys. zł – na utwardzenie łącznika ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią oraz 5
tys. zł – na opracowanie pro-

jektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Zlotowej i Żytniej
w Strykowie.
Po drugie: kanalizacja
W wydatkach zaplanowanych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, najkosztowniejsza pozycja to
budowa kanalizacji sanitarnej
w Tymiance Lipa – 753 tys.
zł, kolejna na liście jest rozbudowa oczyszczali ścieków
w Bratoszewicach – 700 tys. zł.
Burmistrz Andrzej Jankowski
zaproponował także: I etap budowy kanalizacji w Bratoszewicach – ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – 326 tys. zł, opracowanie
projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kiełminie – 35 tys.
zł, opracowanie dokumentacji
budowy kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w ul. Brzezińskiej
w Strykowie – 25 tys. zł oraz
wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Tymiance – 7 tys.
zł (inwestycja realizowana ze
środków sołeckich).
Na pokrycie własnego udziału gminy w projekcie budowy zakładu utylizacji odpadów
w Piaskach Bankowych, Stryków przeznaczy 166,4 tys. zł,
na wykonanie wiaty na odpady
wielkogabarytowe i papier – 50
tys. zł, na zakup wagi potrzebnej
do obsługi Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych

– 40 tys. zł oraz na zadaszenie
tego punktu i jego utwardzenie
– 39,8 tys. zł. Na wykup działek
w Anielinie pod przepompownię ścieków w planie inwestycyjnym przeznaczono 4,5 tys. zł.
Po trzecie: straże
i oświetlenie dróg
Ochotnicze Straże Pożarne
w przyszłym roku z puli inwestycyjnej mogą liczyć na
zastrzyk gotówki w kwocie
76,7 tys. zł. Przewidziano przebudowę dachu na budynku
OSP w Dobrej – 40 tys. zł, wykonanie ogrzewania strażnicy
w OSP Kiełmina – 24,7 tys.
zł oraz zakup i montaż klimatyzatorów w OSP Warszewice
– 12 tys. zł.
Porównywalna pula środków – 75,6 tys. zł – przeznaczona zostałaby na inwestycje w oświetlenie ulic, placów
i dróg. W planach pojawiły się:
projekt oświetlenia w Wyskokach od trasy krajowej nr 14 do
wsi – 20 tys. zł, projekt oświetlenia 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy –
13 tys. zł (ze środków sołeckich), budowa oświetlenia
łącznika Sadówka-Sadówka
– 12,7 tys. zł (ze środków sołeckich), budowa oświetlenia
drogi wewnętrznej w Dobieszkowie – 9,9 tys. zł (ze środków
sołeckich), projekt oświetlenia

drogi Krucice-Lipa – 6 tys. zł (ze
środków sołeckich) oraz projekt
oświetlenia ulicy Nad Torem
w Swędówie – 4 tys. zł (ze środków sołeckich).
Po czwarte:
zagospodarowanie
działek sołeckich
Kolejne środki sołeckie będą
na: rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewn.
w Smolicach – 22,4 tys. zł,
ogrodzenie działki sołeckiej
w Woli Błędowej – 17,5 tys.
zł, doposażenie placu zabaw
w Koźlu – 13,3 tys. zł, zagospodarowanie działki sołeckiej
w Niesułkowie – 13,1 tys. zł,
ogrodzenie działki gminnej
w Lipce – 12,9 tys. zł, zagospodarowanie działki sołeckiej w Sierżni – 11,1 tys. zł, zakup i montaż altany dla sołectwa Zagłoba – 10,5
tys. zł, współfinansowanie zakupu domku do celów gospodarczych dla wsi Anielin – 9,4 tys.
zł, ogrodzenie działki sołeckiej
w Kalinowie – 9 tys. zł, doposażenie placu zabaw w Dobrej – 6,5
tys. zł. Z własnego budżetu gmina chce sfinansować ogrodzenie
i zagospodarowanie działki
gminnej w Dobieszkowie (50 tys.
zł), wyposażenie na plac zabaw
na osiedle Kopernika-Zacisze
– 39 tys. zł oraz wyposażenie na
plac zabaw na osiedlu Batorego
– 6 tys. zł.
ljs

Gimnazjaliści mieszali sałatki z kilkunastu składników, a ich
przygotowanie było najbardziej mozolną częścią zadania.

Bratoszewice | ZS Nr 2

Lekcje z dużą dozą witamin
Sałatki owocowe były tematem zajęć technicznych dla
uczniów II klasy gimnazjum
w Bratoszewicach, które odbyły
się 19 listopada.
Ich wykonaniem zajęli się
chłopcy, którzy wcześniej sami
wymyślili, że zmierzą się z tym
rodzajem deseru. Stroje ochronne, produkty i naczynia przy-

nieśli z domu. Różnorodność
składników pozwoliła im na skomponowaniekilkurodzajówsałatek.
W jednych dominowały smaki
owoców tropikalnych, w innych
nuta rodzimych jabłek i gruszek.
Gotowymi sałatkami gimnazjaliści poczęstowali swoich rówieśników. W tym tygodniu mają zamiar piec francuskie bułeczki. ljs

Zamiast szukać kosza, wolą śmiecić do jeziora
Tak w skrócie można
opisać zachowanie osób
przebywających nad zalewem
Mrożyczka w Głownie.
W ostatnim czasie kilkukrotnie pisaliśmy na naszych łamach
o porządkach prowadzonych wokół zalewu. Wygląda na to, że
kolejne siły trzeba będzie zaangażować w sprzątanie wód. Wystarczył krótki spacer wzdłuż
niedawno oczyszczonych, wykoszonych brzegów zalewu niedaleko parkingu przy drodze krajowej
nr 14, by bez problemu znaleźć
miejsce, w którym w wodzie leży
mnóstwo plastikowych butelek.
Kilkaset metrów dalej uważni
obserwatorzy mogą dostrzec zatopiony przy brzegu niewielkich

rozmiarów... stolik. Strach pomyśleć, co jeszcze mogą kryć w sobie tonie Mrożyczki. W Urzędzie
Miejskim usłyszeliśmy, że wody
przybrzeżne były sprzątane przy
okazji przeprowadzonych porządków i śmieci najprawdopodobniej musiały pojawić się już
po tym fakcie. Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego
Konrad Szremski w rozmowie
z nami zapewnił, że we wskazane
przez nas miejsce ktoś przyjedzie
i wyłowi śmieci z wody.
Nie wydaje się, żeby sprzątanie pomogło na dłużej. Dopóki
nie zmieni się świadomość ludzi
i nie przestaną oni traktować go
jako zastępczego kosza, to wybieranie odpadów będzie iście
syzyfową pracą. 
kl
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WYŁĄCZNIE POLSKI KAPITAŁ

Łowicz ul. Zduńska 4 tel. 46 837 50 29
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 atrakcyjne oprocentowanie pożyczek
 okres kredytowania - nawet 8 lat
 szybka decyzja kredytowa
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N I N I E J S Z A I N F O R M A C J A N I E S TA N O W I O F E R T Y
W R O Z U M I E N I U P R Z E P I S Ó W KO D E K S U C Y W I L N E G O
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Jakub Lenart

ZS Nr 2 w Bratoszewicach

Głowno | Zalew Mrożyczka

Przybrzeżne wody zalewu Mrożyczka przede wszystkim zaśmiecają
butelki.
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Gmina Głowno | Projekt gminnych finansów na 2014 r.

Budżet bez kiełbasy wyborczej
Jedyna inwestycja, ujęta
w opracowanym do 15 listopada
projekcie budżetu na wyborczy
rok 2014, obejmuje termomodernizację starej części budynku Zespołu Szkół Publicznych
w Mąkolicach poprzez wymianę pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian i stropów. Jak
przewiduje Marek Jóźwiak, inwestycja ta będzie oznaczała także wymianę więźby dachowej.
Ściany mają zostać docieplone
styropianem o grubości 15 cm,
a następnie otynkowane i pomalowane.
Wójt chciałby, aby w ramach
tego zadania i przeznaczonych
na nie środków udało się także
wymienić blachę na dachu nowszej, 18–letniej części budynku
szkolnego, gdzie nad biblioteką
i pracownią informatyczną praktycznie co sezon występują przecieki, skutkujące nawet odpadaniem kasetonów. Zakładając, że
Rada Gminy Głowno będzie planowanej inwestycji przychylna,
Marek Jóźwiak zlecił już opraco-

wanie jej projektu po to, by w lutym 2014 r. móc ogłosić przetarg.
Uważa, że to najlepszy moment
na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, bo firmy nie są
jeszcze obłożone zamówieniami
i szukają zarobku, dlatego można liczyć na dużą konkurencyjność ofert. Nie obawia się silnego
oporu radnych z pozostałych części gminy, bo tworząc projekt budżetu, rozmawiał z nimi o swojej
wizji i podkreśla, że właśnie Mąkolice były w ostatnich latach trochę zapomniane.
Zgodnie z tegorocznymi planami i umową zawartą przez
gminę z wykonawcą budowy
trzech przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych, dopiero z przyszłorocznego budżetu zostanie
uregulowana faktura za ostatnie
boisko, powstające przy Zespole
Szkół w Popowie Głowieńskim.
W projekcie przyszłorocznego
budżetu gminy Głowno Marek
Jóźwiak nie uwzględnił budowy
żadnej nowej drogi z nawierzchnią asfaltową.

cja oświatowa, a pozostałe ok.
1,7 mln, czyli 41% gmina dołoży
z własnych środków. Administracja publiczna pochłonie ogółem
prawie 1,9 mln.zł, w tym Urząd
Gminy 1,5 mln. zł. Rada Gminy
otrzyma na swoje funkcjonowanie 90 tys. zł, o ile oczywiście nie
zmieni w tym zakresie propozycji wójta.
Podobnie jak w roku bieżącym, Marek Jóźwiak postanowił
przeznaczyć na ochronę przeciwpożarową 200 tys. zł. W roku
2014, tak jak w latach wcześniejszych, w gminie Głowno nie będzie wyodrębniany fundusz sołecki.
Ogółem po stronie dochodów projekt przyszłorocznego budżetu zamyka się kwotą
12.024.592,12 zł, przy czym do-

– Z wieloletniego planu zostały nam do zrobienia dwie mało
strategoczne drogi – w Jasionnie oraz na tzw. Parceli Domaradzkiej. Nie zamierzam ich
wykonywać w przyszłym roku,
choć pewnie będą padały uwagi ze strony rady, ale budując
w tej kadencji około 5 km dróg,
spełniłem już obietnicę budowy 1 km na rok – mówi Marek Jóźwiak. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zamierza
w przyszłym roku przeznaczyć
246 tys. zł i tych pieniędzy powinno starczyć m.in. na dwukrotną w ciągu roku (wiosną i jesienią) naprawę dróg emulsyjno
–grysowych oraz na uzupełnienie tłuczniem i destruktem gruntowych dojazdówek do pól i domostw, oddalonych od głównych
ciągów komunikacyjnych w Konarzewie i Jasionnie.
Na oświatę, czyli utrzymanie trzech gminnych zespołów
szkół, wójt zaplanował ogółem
4.176.281 zł, z czego niespełna
2,5 mln zł pokryć ma subwen-

Budując w tej
kadencji około 5 km
dróg, spełniłem
już obietnicę budowy
1 km na rok.

Głowno – Warszawa | Akcja protestacyjna ZNP

ZNP-owcy pojechali pod Sejm

W sumie w proteście przeciw rządowym planom zmiany Ustawy o systemie oświaty
i Karty Nauczyciela uczestniczyło około 20 tys. osób. Manifestowali przed gmachem Sejmu RP, Ministerstwem Edukacji
i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Jak informuje nas prezes
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Głownie Marzena Kowalska, przed sejmem
REKLAMA

Oddział ZNP w Głownie

Aż czterdziestu
związkowców ZNP
i pracowników oświaty
z Głowna wzięło udział
w ogólnopolskiej akcji
protestacyjnej pod hasłem
„Dość tego!”, jaka w sobotę
23 listopada odbyła się
w Warszawie.

Dość tego! Ogólnopolski protest ZNP w Warszawie. Na zdjęciu
oświatowcy z Głowna, pośrodku prezes odziału ZNP Marzena Kowalska.

o przyczynach protestu mówił
prezes Zarządu Głównego ZNP
Sławomir Broniarz, który apelował do posłów, by porzucili
plany nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie umożliwienia przekazywania szkół
czy zatrudniania pracowników
szkół i przedszkoli na podstawie Kodeksu pracy. Na zakończenie manifestacji w kancelarii
premiera na ręce wicepremiera
Macieja Jakubowskiego złożono petycję z postulatami związkowców, którzy oczekują, że
rząd wycofa się z rozwiązań,
których konsekwencjami będą
– jak twierdzą – obniżenie jakości kształcenia oraz zrujnowanie statusu zawodowego nauczycieli.
Oświatowcy z Głowna pojechali na manifestację z transparentami, na których widniały hasła: „Dość tego!”, „Byle jak, byle
gdzie, byle taniej – nie chcemy takiej szkoły!” oraz „Dość niszczenia polskiej szkoły”.  oprac. ewr

chody bieżące spodziewane są na
poziomie 11.117.391,12, a majątkowe – 907.201 zł. Na wysokość
dochodów majątkowych wpłynie
spodziewany zwrot 583.201 zł
z funduszy unijnych za budowę
boisk wielofunkcyjnych, a także
spodziewane dochody ze sprzedaży majątku: nieruchomości
po SKR w Woli Lubiankowskiej
(ok. 62 tys. zł), dawnej zlewni mleka w Bronisławowie (ok.
50 tys. zł), działki w Konarzewie
(ok. 100 tys. zł).
– Staram się robić porządek
z majątkiem gminy przejmowanym po mleczarniach, kółkach rolniczych, GS –ach, co jest
procesem żmudnym i kosztownym, ale powoli udaje nam się
tych nieruchomości pozbywać –
mówi wójt, komentując planowane przetargi.
Subwencja
wyrównawcza,
przekazywana gminie z budżetu państwa, wynieść ma w 2012
roku 2.717.639 zł. Po stronie
gminnych wydatków projekt budżetu na 2014 r. zamknięto kwotą
11.458.555 zł.
Gotowy projekt budżetu będzie teraz analizowany przez
Radę Gminy, trafi także do zaopiniowania przez Regionalną Izbę
Obrachunkową. ewr

Marek Jóźwiak
wójt gminy Głowno
To bardzo trudny budżet do
zaprojektowania, ponieważ
po raz pierwszy należało
w nim uwzględnić nowy,
indywidualny wskaźnik
zadłużenia, obliczany na
podstawie skomplikowanego
algorytmu, ujmującego
dochody majątkowe gminy
z ostatnich trzech lat, podatki
itp. Nie mamy mocnych
dochodów, natomiast
uważam, że wszystkie
gminy nie mogą opierać
się na wpływach z centrów
logistycznych. Ktoś musi
produkować żywność.
U nas rolnicy nie chcą
pozbywać się gospodarstw,
raczej je powiększają przez
dzierżawę.
Projekt budżetu na przyszły
rok jest może mało
ambitny, ale przynajmniej
niedeficytowy. Nie robię
kiełbasy wyborczej, nie
planuję kredytów, choć
mógłbym. Uważałem i nadal
uważam, że wydatki na
oświatę są najważniejsze.

Rzut okiem | Otwarto kawiarnię

Kawiarnia Czarny Kot

Wykonanie tylko jednej dużej inwestycji za 700 tys. zł zaplanował
w projekcie przyszłorocznego budżetu wójt gminy Głowno Marek Jóźwiak.
Zapowiada, że będzie skromnie, ale przynajmniej bez deficytu i bez „kiełbasy
wyborczej”, za którą rachunki trzeba by płacić przez kolejne lata.

Pod szyldem Czarnego Kota. Od 17 listopada na ul. Zgierskiej
w Głownie funkcjonuje nowa kawiarnia – pierwszy od dawna tego typu
lokal na terenie miasta. Kawiarnię Czarny Kot prowadzi Ewa Ryś z synami.
W menu oprócz wielu rodzajów kawy i herbaty są m.in. ciasta, naleśniki
i tosty. W lokalu jest też bezprzewodowy internet. Właścicielka zapowiada
organizację ciekawych imprez kulturalnych. Pierwszą ma być andrzejkowy
wieczór z wróżbitą Nathanielem. oprac. ewr
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Stryków | Spotkania z ciekawymi ludźmi

Andrus, czyli spotkanie całkowicie improwizowane

Lilianna Jóźwiak
-staszewska
lila.staszewska@lowiczanin.info

Wczesne godziny spotkań,
które, jak tłumaczyli organizatorzy, były jedynymi wolnymi
terminami w napiętym kalendarzu warszawskiego celebryty
sprawiły, że na widowni z nielicznymi wyjątkami znaleźli się
głównie szóstoklasiści i gimnazjaliści oraz ich opiekunowie.
Dlatego przyjazd Artura Andrusa do Strykowa zapisze się
w historii bardziej jako jedno
z cyklu spotkań z ciekawą osobą niż jako występ kabaretowy,
spotkanie z żartem z wyższej
półki.
Ci więc, których czy to do
Domu Kultury w Niesułkowie,
czy do Domu Kultury w Strykowie przyciągnęło nazwisko
i znana z ekranów telewizji
twarz Artura Andrusa, mogli
czuć się zawiedzeni.

Obydwa spotkania okazały się jedną wielką improwizacją. Nie były to występy estradowe okraszone felietonami,
wierszami czy piosenkami, jakie Artur Andrus ma w swojej
artystycznej ofercie, ale dialog
z publicznością prowadzony
w znacznej części na zasadzie:
zapytajcie mnie o coś, to ja
Wam odpowiem. Szkolne audytorium pytało więc Andrusa
o wiek, o ilość żon czy o miejsce zamieszkania. Nielicznych
interesowało jego spotkanie
z uczestnikami ostatniego Przystanku Woodstock.
Tematem do dłuższej rozmowy
stał się natomiast sitcom „Spadkobiercy”, czyli improwizowany
serial kabaretowy, w którym gra
właśnie Artur Andrus. Uczniowie mieli okazję sprawdzić się
na scenie w towarzystwie samego odtwórcy roli nestora rodu Jonathana Owensa i zaprezentować
improwizowane pomysły na zagospodarownie jego ogromnej
fortuny. ljs

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

W czwartek, 21 listopada, do Strykowa i Niesułkowa
przyjechał Artur Andrus – redaktor radiowej Trójki,
komentator telewizyjnego Szkła Kontaktowego,
konferansjer przeglądów kabaretowych, człowiek
działający na wielu medialnych płaszczyznach.

Artur Andrus podczas swojego spotkania spełniał życzenia publiczności. Strykowscy gimnazjaliści mieli okazję zagrać z nim
w improwizowanej scenie rodem z serialu „Spadkobiercy”.

Zgierz, Stryków | Można pomóc konkretnej rodzinie

Stryków | Świąteczny wystrój miasta

Jest jeszcze czas, by wybrać
potrzebującą rodzinę
i przygotować dla niej
paczkę na święta.

W Strykowie od lat było
regułą, że na Mikołajki
miasto rozświetla się
iluminacjami świątecznymi.
Także w tym roku czekają
one już w pogotowiu, choć
termin ich uruchomienia nie
jest do końca pewnym.

Szlachetna Paczka czeka na darczyńców
Szlachetna Paczka, czyli akcja, która już od 13 lat odbywa się w naszym kraju, a ma na
celu niesienie świątecznej pomocy rodzinom borykającym się
z problemem choroby lub niepełnosprawności, starości, samotności lub dotkniętych nieszczęśliwym zdarzeniem losowym, tym
razem na szerszą skalę dotarła też
do Strykowa.
Dzięki niej 13 rodzin z tego terenu otrzyma w grudniu to, czego
najbardziej potrzebuje: żywność,
odzież, artykuły szkolne czy materiały remontowe. Stryków dołączył się do akcji prowadzonej
w rejonie Zgierza. Patronat nad
Szlachetną Paczką objęli prezy-

dent Zgierza Iwona Wieczorek
oraz burmistrz Strykowa Andrzej
Jankowski.
W bazie rodzin potrzebujących
z rejonu zgiersko-strykowskiego stworzonej przez wolontariuszy Szlachetnej Paczki znalazło
się łącznie 38 rodzin. – Mamy 21
formalnie zarejestrowanych wolontariuszy, którzy przez ponad
miesiąc spotykali się z potrzebującymi rodzinami, by stworzyć
opisy ich sytuacji. Jest też wielu
niezarejestrowanych, ale również
mocno zaangażowanych w akcję
pomocników, którzy zajmują się
m.in. plakatowaniem, propagowaniem informacji w szkołach
czy instytucjach. Bardzo cieszymy się z dużego wsparcia władz
Strykowa, które same zaproponowały, że wyjdą z informacją
do wszystkich firm działających
w tym rejonie – mówi Anna

Tomczak, koordynatorka Szlachetnej Paczki w Zgierzu.
Darczyńcą mogą być pojedyncze osoby, ale również rodziny, grupy przyjaciół, znajomych
z pracy, szkoły, firmy czy organizacji. W czasie ubiegłorocznej
akcji paczkę dla jednej rodziny
przygotowywało średnio 17 darczyńców. Aby wziąć udział w tegorocznej należy wejść na www.
szlachetnapaczka.pl i wybrać
konkretną rodzinę potrzebującą
pomocy, a następnie przygotować dla niej paczkę. Pomocą służy wolontariusz – opiekun danej
rodziny. Ostatnim krokiem jest
dostarczenie paczki do magazynu, skąd w tym samym dniu wolontariusze przekażą ją rodzinie.
Termin zbiórki paczek w magazynie znajdującym się w Zgierzu
przy ul. Cezaka 12 to weekend
7-8 grudnia. 
ljs

Gmina Głowno

Kiedy zabłysną iluminacje?

Gmina uznała, że jeśli na
6 grudnia nie będzie choć odrobiny śniegu, iluminacje włączone
zostaną dopiero tydzień później,
w weekend 14-15 grudnia.
Kinga Miśkiewicz z wydziału inwestycji UM-G Stryków
z góry uprzedza, że bynajmniej
nie chodzi o oszczędności, ale
o coś zupełnie innego. – Przedtem robiliśmy to trochę za wcześnie, a przecież chodzi głównie
o atmosferę, o to, aby wygląd
miasta współgrał z tym, co faktycznie mamy za oknami – tłu-

maczy podinspektor d/s zamówień publicznych. Rzeczywiście,
w strykowskim parku przy fontannie, gdzie od lat ustawiany jest
świecący anioł, a na najwyższej
choince zawieszane ozdoby, oko
przechodniów cieszą nadal posadzone tu wiosną kwiaty.
Iluminacje, z których część
przez cały rok wisi na słupach
energetycznych, a część jest magazynowana, mają rozbłysnąć
wszędzie jednocześnie, czyli nie
tylko w centrum Strykowa, ale
również w Bratoszewicach. Te
ostatnie montowane były w ubiegłym roku, a teraz zostaną uzupełnione o kilka dodatkowych
elementów. Montaż, demontaż,
uzupełnienie, naprawy i przechowywanie iluminacji kosztować
będą gminę w tym roku 14 tys. zł.
Usługi te świadczy dla niej firma
Future Way z Łodzi.
ljs

Dawny SKR
na sprzedaż
Gmina Głowno
organizuje ustny
przetarg nieograniczony
na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości
po dawnej Spółdzielni
Kółek Rolniczych
w Woli Lubiankowskiej.
Nieruchomość ma
powierzchnię 0,1931 ha.
Przetarg ustny odbędzie się
w Urzędzie Gminy Głowno
20 grudnia o godz. 10. Cenę
wywoławczą ustalono na
62 tys. zł, a osoby
zainteresowane udziałem
w przetargu zobowiązane są do
wpłaty wadium przetargowego
w wysokości 6,2 tys. zł na
konto gminy do 16 grudnia. ewr
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Reportaż
Społeczeństwo | Wyzwania w opiece nad seniorami

Starszy pan: nie chcę już być dożywotnikiem
Sąd Rejonowy w Zgierzu rozpatrzyć ma sprawę o unieważnienie aktu notarialnego, w którym w marcu br. 92–letni mieszkaniec gminy Stryków przekazał
swoją nieruchomość Fundacji „Swoboda”, prowadzącej Dom Pomocy Społecznej w Głownie w zamian za zapewnienie mu dożywotniej opieki. Obydwie
strony oczekują, że wzajemne zobowiązanie zostanie przez sąd rozwiązane jeszcze w tym roku i nie będą musiały mieć więcej ze sobą do czynienia.

ela.woldan@lowiczanin.info

Zarówno prezes Fundacji
„Swoboda” Mariusz Kokociński, jak i pan Euzebiusz (nazwisko znane redakcji) są w tym
punkcie zgodni, choć w wielu
innych reprezentują stanowiska
nie do pogodzenia. Pan Euzebiusz, który w DPS w Głownie
spędził zaledwie kilka miesięcy, zdecydował się opowiedzieć
nam o swojej sytuacji po tym,
jak stała się ona głośna w powiecie za sprawą interpelacji radnego powiatowego ze Strykowa
Radosława Zaborowskiego na
wrześniowej sesji Rady Powiatu Zgierskiego, a także na skutek
skargi samego zainteresowanego na działania prezesa Fundacji
„Swoboda”, wniesionej do wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej.
Zanim przejdziemy do konkretów, to tytułem wprowadzenia warto zaznaczyć, że sprawa pana Euzebiusza pokazuje
przede wszystkim, jak różne są
granice tego, co rozumiemy
jako osobistą wolność i że nie
da się nikogo uszczęśliwić na
siłę, zapewniając mu optymalne – wydawałoby się – warunki w jesieni życia. Jedni seniorzy łatwo adaptują się do zasad
obowiązujących w domach pomocy społecznej, podczas gdy
inni te same rygory mogą odbierać jako zamach na ich niezależność. Całe życie samodzielni
i sprawni, gdy zostaną przytłoczeni chorobą, sięgają po pomoc i nawet są za nią wdzięczni,
a jednak powracając do sił, nie
potrafią pogodzić się z tym, że to
inni ludzie – młodsi i sprawniejsi – przejmują za nich odpowiedzialność i wyznaczają pewne
REKLAMA

granice – nomen omen – swobody pensjonariuszy instytucji
opiekuńczej.
Wujek był zachwycony
O sytuacji pana Euzebiusza
rozmawialiśmy z trzema osobami najbardziej w nią uwikłanymi: samym zainteresowanym,
jego najbliższym krewnym – panem Henrykiem z Gdyni oraz
prezesem Fundacji „Swoboda”,
prowadzącej DPS w Głownie,
gdzie pan Euzebiusz trafił w marcu. Zanim w zamian za przekazanie Fundacji swojej nieruchomości pod Strykowem zamieszkał
w DPS, mieszkał samotnie
w swoim letniskowym domu,
przystosowanym do całorocznego pobytu. Zimą poważnie zachorował, a ponadto spadł ze
schodów i dotkliwie się potłukł.
Osłabiony wezwał na pomoc
swojego siostrzeńca, który sam
jest już w wieku przedemerytalnym. Poprosił go o wsparcie
w znalezieniu miejsca w domu
pomocy społecznej.
– Wujek jest wdowcem od
wielu lat. Pochował syna i żonę,

Zgodziliśmy się na to
z uwagi, że faktycznie
w swoim miejscu
zamieszkania ten pan
nie miał odpowiednich
warunków ani żadnej
opieki. Dziś mogę
powiedzieć, że
żałuję tej decyzji i nie
wiem, co mnie wtedy
podkusiło

rys. JacEK Rutkowski

Elżbieta woldan
-romanowicz

samotnie mieszka pod Strykowem. Razem z moją mamą,
która mieszka za granicą, jesteśmy jego jedynymi najbliższymi krewnymi. Ja mieszkam
w Gdyni i nie mam fizycznie
możliwości na co dzień go doglądać. Wiem, że osoby z najbliższego otoczenia podają mu
życzliwą dłoń i pomagają na tyle,
na ile są w stanie, natomiast wiosną, kiedy wujek znajdował się
w słabej kondycji psychofizycznej, sam zdecydował się oddać

pod stałą opiekę. Rozpocząłem
więc poszukiwania domu opieki w okolicy Strykowa. Zapoznałem się z ofertami ze Zgierza, Łagiewnik, Pabianic i Głowna. Dla
nas warunkiem sine qua non było
zapewnienie wujkowi zakwaterowania w pokoju 1–osobowym
z węzłem sanitarnym – opowiada
siostrzeniec staruszka.
Na skierowanie do DPS przez
publiczną pomoc społeczną czeka się długo, a samorządy niechętnie wydają takie decyzje

ze względu na obciążenie ich
kosztami pobytu pensjonariuszy
w ośrodkach. W przypadku
mieszkańca gm. Stryków należało działać szybko, siostrzeniec
zdecydował się pomóc wujkowi w zapewnieniu mu miejsca
w takim domu bez pośrednictwa
MOPS–u. Sam, jak zaznacza, nie
ma możliwości, by przyjąć krewnego do siebie w Gdyni i sprawować tam nad nim stałą opiekę,
o co zresztą wuj ze swej strony
nie zabiegał, będąc od lat zwią-

zanym z naszym regionem. Wybór padł więc na pobliskie Głowno. Po pierwszej wizycie w DPS
Fundacji „Swoboda” starszy
pan, jak wspomina jego siostrzeniec, był zachwycony warunkami
i natychmiast gotów do przeprowadzki. Jednak miesięczny koszt
pobytu w DPS–ie wynosił 2900 zł
i znacznie przewyższał jego miesięczną emeryturę.
– Ani mnie, ani mojej mamy
nie stać na to, by dołożyć wujkowi co miesiąc około 2 tys. zł,
by zapłacić za pobyt i aby jeszcze
coś mu zostało na drobne wydatki. Zastanawialiśmy się wspólnie,
co robić, wiedząc, że proces kwalifikowania do tej formy pomocy przez MOPS jest długotrwały.
Wspólnie wpadliśmy na pomysł,
by w zamian za dożywotnią opiekę notarialnie przekazać Fundacji
„Swoboda” nieruchomość wujka
pod Strykowem.
Propozycja wyszła więc ze
strony właściciela posiadłości
i została przez zarząd Fundacji
zaakceptowana po zebraniu.
Zgodziliśmy się na to z uwagi,
że faktycznie w swoim miejscu
zamieszkania ten pan nie miał
odpowiednich warunków ani
żadnej opieki. Dziś mogę powiedzieć, że żałuję tej decyzji i nie
wiem, co mnie wtedy podkusiło
– mówi „Wieściom” prezes Fundacji „Swoboda” Mariusz Kokociński.
Działka w zamian
za opiekę
Z przeprowadzonego przez
siostrzeńca pana Euzebiusza
wnikliwego rozeznania rynku
nieruchomości na tym terenie
wynikało, że działka zabudowana piętrowym domkiem letniskowym typu Brda jest warta
zaledwie 50 tys. zł. Dziś jej pierwotny właściciel uważa, że to
śmiesznie mała suma i nie zgadza się z tą wyceną.  str. 34
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Z sali sądowej
Sąd Rejonowy | Zapadł wyrok w sprawie odgryzienia palca przez psa

Właściciel posesji został uznany winnym
Oskarżony Paweł S. został uznany winnym tego, że w dniu 1 stycznia 2012 roku, działając nieumyślnie,
spowodował u Bożenny S. ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci trwałego i istotnego
uszkodzenia ciała, poprzez to, że nie zachował należytych środków ostrożności przy trzymaniu psa,
poprzez nieprawidłowe zamknięcie furtki. Dopuścił on do tego, że pies, którego trzymał na posesji
odgryzł Bożennie S. małego palca u lewej dłoni.
Przypomnijmy, że 1 stycznia 2012 roku na ul. Gdańskiej
w Łowiczu Bożenna S. wyszła
na spacer ze swoim psem. Jej
zdaniem furtka posesji Pawła S.
była niedomknięta i gdy próbowała ją zamknąć, aby dwa psy
– należące do Ewy B. i jej ojca
– nie wyszły na ulicę, jeden
z nich odgryzł jej mały palec lewej dłoni.
Sprawa karna w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, w której
oskarżonym był Paweł S. – właściciel posesji, przy której zdarzył się incydent – rozpoczęła
się 4 grudnia ubiegłego roku.
Paweł S. był oskarżony o nie zachowanie należytych środków
ostrożności przy trzymaniu psa,
przez nieodpowiednie zabezpieczenie furtki, co naraziło Bożennę S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężki
uszczerbek na zdrowiu (art. 160
kk). Oskarżycielem posiłkowym
w tej sprawie była poszkodowana.
Oskarżonemu została wymierzona kara grzywny w postaci
100 stawek dziennych po 15 zł.
Tytułem naprawienia szkody Paweł S. ma zapłacić poszkodowanej kwotę 1279 zł tytułem poniesionych kosztów leczenia, 17 tys.
zł zadośćuczynienia oraz 924 zł
za ustanowienie pełnomocnika
adwokackiego.
Sędzia w ustnym uzasadnieniu powiedziała, że nie miała
żadnych wątpliwości w tej sprawie. Stwierdziła, że miarodajnym źródłem w kwestii ustaleń
były zeznania pokrzywdzonej,
które były konsekwentne. Sędzia
nie dała wiary ani oskarżonemu,
ani córce oskarżonego (właścicielce psa), którzy twierdzili, że
furtką którą chciała zamknąć poszkodowana była w rzeczywistości zamknięta.
REKLAMA

Sędzia dodała również, że to
nie tylko właściciel jest odpowiedzialny za tego psa, ale również właściciel posesji, na której
on się znajduje. Poza tym furtka, którą musiała przymknąć
poszkodowana nie była należycie zabezpieczona. Ten czyn według sędzi kwalifikuje się jako
przestępstwo przez zaniechanie.
Zasądzenie takiej wysokości zadośćuczynienia, uzasadniła tym, że Bożenna S. doznała
nie tylko krzywdy fizycznej, ale
i moralnej. Nerwiak pooperacyjny spowodował u poszkodowanej kobiety duże cierpienie,
a sam fakt utraty palca ograniczył jej aktywność życiową.
Tydzień temu
na rozprawie
14 listopada, na ostatniej rozprawie, biegły sądowy – lekarz
ortopeda z Sądu Okręgowego
w Łodzi – stwierdził, że uszkodzenie obejmowało 3 paliczki
i nastąpiła utrata 5 palca u lewej ręki. Dodał również, że pokrzywdzona Bożenna S. doznała
dodatkowych cierpień spowodowanych powstałym nerwiakiem
w bliźnie pooperacyjnej. – Jest
to duży ból – wyjaśniał biegły.
Dotknięcie go opuszkiem drugiego palca powoduje ból – dodał. Stwierdził również, że sposób przeprowadzenia amputacji
nie miał wpływu na jego powstanie.
Biegły uznał, że u Bożenny
S. nastąpiła znaczna dysfunkcja palca oraz trwałe i istotne
zniekształcenie. Na pytanie sędzi, dlaczego lekarz uważa to za
trwałe i istotne zniekształcenie,
ten odpowiedział, że trwałe dlatego, że palca już nie ma.
– Istotny jest sam brak palca
– tłumaczył w sądzie biegły.
Nie w każdym przypadku jest to

istotne, ale u kobiety na pewno
– dodał.
Obrońca Pawła S. drążył temat i dopytywał biegłego, co
miało wpływ na taką jego ocenę (o istotności uszczerbku). Pytał czy ma na to wpływ fakt, że
pokrzywdzona jest prawo- lub
leworęczna oraz czy jest aktywna zawodowo? Zapytał również
czy przy kwalifikowaniu stopnia
uszczerbku jako trwałe i istotne zniekształcenie ciała, biegły
napisał tak, bo tak jest zapisane
w kodeksie karnym?
Biegły odpowiedział, że wymienione czynniki mają wpływ
na ocenę, a przy formułowaniu
jej był świadom tego, co pisze.
Dopuszczona przez sąd do
głosu Bożenna S. nawiązała do
drugiego postępowania, które toczy się w tej sprawie.
Przypominamy, że toczy się
ono przeciwko Ewie B., właścicielce psa, która nie zachowała
należytych środków ostrożności
przy trzymaniu psa, ponieważ
furtka do posesji, w której przebywał czworonóg, była nieprawidłowo zabezpieczona – w wyniku czego pies zdołał pogryźć
przechodzącą sąsiadkę. Właścicielka psa została ukarana maksymalnie wysoką karą grzywny
w wysokości 250 zł.
Wyrok, który zapadł w listopadzie ubiegłego roku, był nie-

Nie tylko właściciel
jest odpowiedzialny
za psa, ale również
właściciel posesji, na
której on się znajduje.

prawomocny. Ewa B. wniosła
apelację do Sądu Okręgowego
w Łodzi, ale sąd utrzymał wyrok
w mocy.
Bożenna S., na czwartkowej
rozprawie, podkreślała, że sędzia z Łodzi na ostatniej rozprawie stwierdziła, że to właściciel
jest odpowiedzialny za psa. Opowiadając o dwóch incydentach,
jakie jej się przydarzyły ostatnio,
podzieliła się swoimi obawami,
że ktoś może za nią chodzić.
Jakiego
zadośćuczynienia
chciała pokrzywdzona
Poruszając kwestię zadośćuczynienia za poniesione przez
nią krzywdy, pokrzywdzona stwierdziła, że domaga się
20 tys. zł, a nie 15 tys. jak początkowo. Na taką sumę miałyby się
składać: zadośćuczynienie za
uszczerbek na zdrowiu i rozstrój
zdrowia, czyli m.in. nerwicę
i pogłębiającą się cukrzycę, która według poszkodowanej pojawiła się na skutek długotrwałego stresu.
Kolejne straty to koszty leczenia w kwocie 1279 zł, straty natury niematerialnej (pokrzywdzona stwierdziła, że ma
utrudnione wykonywanie obowiązków domowych, a także
zajmowanie się swoim hobby,
w tym m.in. grą na pianinie, czy
toczeniem koła garncarskiego).
Bożenna S. publicznie oświadczyła, że po zakończeniu tej
sprawy, nie będzie się ubiegać
sądownie o zwrot kosztów protezy, którą ma zamiar zakupić
– o ile otrzyma te 20 tys. zł.
Na tej rozprawie sędzia odrzuciła wniosek dowodowy
w formie płaskownika zabezpieczającego z furtki Pawła S.
Sędzia uznała, że nie ma pewności iż przedstawiony kawałek

metalu pochodzi właśnie z tego
ogrodzenia.
W mowach końcowych prokurator oświadczył, że oskarżony dopuścił się zarzucanego mu
czynu i wnosi o karę dla niego
w wysokości 150 stawek dziennych po 10 zł oraz zadośćuczynienia w wysokości 2 tys. zł.
Pełnomocnik Bożenny S. powiedział, że karę pozostawia do
uznania sądu. Poparł wniosek
pokrzywdzonej o zasądzenie
20 tys. zł. zadośćuczynienia oraz dodał żądanie pokrycia przez oskarżonego kosztów
ustanowienia pełnomocnika.
Obrońca Pawła S. podkreślił,
że kwestia odpowiedzialności
za psa została rozstrzygnięta.
Miał zastrzeżenia co do sformułowania o istotności uszczerbku
na zdrowiu oraz uznania tego
za zeszpecenie czy zniekształcenie.
Stwierdził, że czegoś, czego
nie ma, nie można zniekształcić, a jedynie zeszpecić. Uznał,
że istotne w tej sprawie jest to,
że poszkodowana jest praworęczna, a uszkodzenie dotyczy
lewej ręki oraz, że nie jest czynna zawodowo.
Dodał również, że pokrzywdzona doznała uszczerbku, gdy
dostrzegła
nieprawidłowości
w zamknięciu furtki. Żeby
uchronić siebie i swojego psa
zamknęła furtkę, chwytając ją
za pręt, a nie za gałkę, co przyczyniło się do powstania szkody.
Moim zdaniem nie doszłoby do
zdarzenia, gdyby pokrzywdzona złapała za gałkę, a nie za pręt
– mówił obrońca.
Oskarżony prosił o uniewinnienie. Mówił, że nic złego nie
zrobił i nigdy nie chciał zrobić.
Podczas ostatniej rozprawy
została poruszona kwestia tego,
że wielu ludzi jest nieświadomych odpowiedzialności, jaka
ciąży na nich z racji trzymania przez nich czworonogów.
O tym, jak ta odpowiedzialność
wygląda z punktu widzenia prawa, napiszemy w jednym z kolejnych numerów Nowego Łowiczanina. 
kp

Prokuratura

Wznowiono
postępowanie
w sprawie
Dariusza M.
Akt oskarżenia przeciwko byłemu radnemu miejskiemu oraz
powiatowemu Dariuszowi M.
z Łowicza wpłynie do sądu pod
koniec następnego tygodnia. Będzie to finał sprawy, o której pisaliśmy w maju 2011 r., kiedy to Dariusz M. obiecał grupie
23 osób wyjazd na wycieczkę,
m.in. do Smoleńska. Zainkasował
około 10 tys. zł, wycieczka się nie
odbyła, Dariusz M. pieniędzy nie
oddał.
Obecnie były radny przebywa
w wiezieniu w Łowiczu, gdzie
odbywa karę za inne przestępstwa: łapownictwo, płatną protekcję oraz za przyjmowanie korzyści majątkowych za pomoc
w pozyskaniu mieszkań komunalnych i za rzekome załatwienie
zdania egzaminu na prawo jazdy w WOSK w Skierniewicach.
W więzieniu ma przebywać do
11.04.2017 r. Do ZK, najpierw
w Iławie trafił 11.10.2012 r.
Mimo że, do zdarzeń związanych z organizowaniem wycieczki do Smoleńska doszło na terenie
Łowicza oraz większość poszkodowanych przez Dariusza M.
osób pochodzi z Łowicza i okolic, śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Brzezinach.
Łowicka prokuratura wyłączyła się z prowadzenia tej sprawy, ponieważ jedną z osób pokrzywdzonych jest jej pracownik.
Sprawa została przekazana przez
Prokuraturę Okręgową w Łodzi do Prokuratury Rejonowej
w Brzezinach. Z informacji, jakie tu uzyskaliśmy wynika, że
jest ona prawie zakończona. Postępowanie przez około roku było
zawieszone, ponieważ Dariusz
M. leczył się ortopedycznie i nie
mógł uczestniczyć w postępowaniu prokuratorskim.
– Postępowanie zostało podjęte. Wykonaliśmy już czynności
z udziałem poszkodowanego. Akt
oskarżenia trafi do sądu w przyszłym tygodniu – poinformowała
nas prokurator rejonowa z Brzezin Anna Witkowska-Czapnik. kp
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Łowicz | Osiedle M. Konopnickiej

KRZYSZTOF MIKLAS

Szopki zutylizowane
Bajki dla dzieci kończyły się,
przynajmniej w dawnych czasach, sloganowym i sztampowym: “I ja tam byłem, miód
i wino piłem...” Otóż, przez trzy
popołudniowe godziny w poprzedni czwartek byłem i ja
w bajkowym świecie, w którym nie było wprawdzie wina,
za to miód, także na serce, lał
się ze wszystkich stron niczym
z przysłowiowego rogu obfitości.
Postarała się o to społeczność
szkoły podstawowej w Popowie: pełna pomysłów pani dyrektor, nauczyciele(ki), rodzice,
a przede wszystkim same dzieci,
dla których to popołudnie było
z pewnością wielkim przeżyciem. A ja trochę poczułem się,
jak truteń w tym roju pracowitych pszczółek, bo przecież bartnikiem nigdy nie byłem i jakoś
do pszczelarstwa mnie nie ciągnie, choć to ponoć, jak się dowiedziałem w Popowie, idealne
hobby dla starszego pana.
Nie będę opisywał popołudnia z miodem i pszczółkami
w Popowie, bo z tego, co mi wiadomo, “Łowiczanin” miał tam
swoją wysłanniczkę, ale wszystkim, którzy przygotowali to
wspaniałe popołudnie pod hasłem: “Pracowici, jak pszczółki”,
chciałem oficjalnie i publicznie
pogratulować. Bowiem szkoła, czego Popów przykładem,
to nie tylko odfajkowanie lekcji
“odtąd dotąd”, zadanie prac domowych, potem wyrywkowe ich
sprawdzenie i inne typowo belferskie czynności. Szkoła może
znacznie więcej i trzeba tylko
chcieć.
REKLAMA

Pora taka, że pszczółki poszły
już spać i wszyscy mamy nadzieję, że dzięki wsparciu bartników
przetrwają zimę w komplecie.
Co nie zawsze się udaje. A zima
zbliża się szybkimi krokami, choć
dzięki Bogu na razie nas jeszcze
nie postraszyła oszczędzając budżety domowe, gminne i miejskie
na ogrzewanie i odśnieżanie.
W najbliższą niedzielę rozpocznie się Adwent i tylko patrzeć,
jak zawita kolejne Boże Narodzenie. I jak tradycja nakazuje,
będziemy śpiewać kolędy. Polskie
są wyjątkowo melodyjne, choć
na świecie od prawie dwustu lat
króluje austriacka “Cicha noc”
(“Stille Nacht”). Będą też szopki.
Sugerowałem kiedyś na tych
łamach miejskiej władzy zbudowanie takiej szopki na Starym
Rynku, między Urzędem Miasta
i Katedrą, z figurami naturalnej
wielkości, które mogliby wykonać na przykład ludowi rzeźbiarze, którymi szczyci się Ziemia
Łowicka. Widywałem takie szopki w górskich miejscowościach
Włoch i bardzo mi się spodobały. Podobno pomysł przypadł
też do gustu miejskiej władzy,
ale jak dotąd nie słyszałem, by
cokolwiek w tej sprawie zrobiono. Ogłoszono natomiast po raz
piąty, konkurs na łowicką mini
szopkę, zaś uczestników podzielono na trzy kategorie: uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych oraz
dorosłych. Nie bardzo wiem, po
co ten podział, skoro regulamin
mówi, że młodzieży mogą pomagać dorośli. Więc generalnie
jest to konkurs dla dorosłych.

Od siebie dodam, że preferowane będą szopki, w których pośród
betlejemskich pastuszków, a jeszcze lepiej obok Trzech Króli, pojawi się postać pana burmistrza,
koniecznie z sumiastymi wąsami. Zmartwiłem się natomiast
punktem, w którym stwierdza się
kategorycznie, że szopki nie odebrane do 27 stycznia 2013 (czyli
obecnego) roku zostaną “zutylizowane”. Niby “przejęzyczenie”,
ale skoro regulamin tworzyły aż
cztery instytucje (Urząd Miasta, muzeum, ŁOK i PTTK), to
dziw bierze, że nikt owego “przejęzyczenia” nie zauważył. Najbardziej usprawiedliwiona jest,
zapewne zestresowana, pani dyrektor podległego starostwu muzeum, bowiem jak wieść gminna
niesie (a także poprzedni “NŁ”)
chce ją “zutylizować” pan starosta. Nie wiem, czym podpadła
pani dyrektor panu staroście, ale
być może chłop takie dostał zadanie partyjne od swojego PSL-u
i musi je zrealizować. Bo poobsadzać swoimi, choćby i z konkursu, należy, co się da. Zlikwidowanie bezrobocia wśród wszystkich
Polaków jest niewykonalne, więc
przynajmniej należy się z nim
uporać we własnych, partyjnych
szeregach. Bo jak powiedział na
konwencji Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Donald
Tusk, a co dało się usłyszeć w telewizorze: - Nie martwcie się,
pracy nie zabraknie. Zapomniał
tylko dodać, że chodzi o “swoich”. Samych swoich. I o tym, że
to robota dobrze płatna. Na dodatek, jak się okazuje, czasem
okraszana łapówkami. 

Nie każdy bezdomny pies
musi trafić do schroniska
– Mieszkańcy osiedla
Marii Konopnickiej
zachowali się
wzorowo, opiekując
się bezpańskim psem –
mówi Grażyna Wołynik,
prezes Łowickiego
Stowarzyszenia
Przyjaciół Zwierząt,
opowiadając historię
czworonoga, który
latem pojawił się na tym
osiedlu.

Przez kilka miesięcy mieszkańcy opiekowali się nim, dokarmiając i podając mu leki
zalecone przez weterynarza.
Wreszcie w tym miesiącu przygarnęła go Agnieszka Rybicka, jedna z mieszkanek domów
jednorodzinnych sąsiadującego
z blokami. Stowarzyszenie podarowało jej jedną z 8 bud, którą
otrzymało po apelu o przekazywaniu niepotrzebnych bud, jaki
opublikowany był na naszych łamach przed kilkoma tygodniami.
– Schronisko jest przepełnione i taka postawa zasługuje na
pochwałę – mówi pani prezes,
wymieniając także zaangażowane w opiekę nad psem Krystynę
Dorobę i Małgorzatę Waszkiewicz. Ma świadomość, że może
niektórym osobom dokarmienie psa mogło się nie podobać,
ale w jej odczuciu zdecydowana

Pani Agnieszka Rybicka z psem, którego przygarnęła.

większość mieszkańców osiedla
patrzyła na to przychylnie. Nie
skarżyła się i nie przeganiała go.
Pies jest stary i łagodny, i jak
się okazało po badaniu weterynaryjnym – ma chore serce. Leki
przyjmuje 2 razy dziennie. Badanie i transport do lecznicy zapewnił ZUK, któremu podlega
miejskie schronisko.
Odpowiedzialny za nie Leszek Szychowski powiedział
nam, że liczba psów w schronisku zmienia się dynamicznie, ale faktycznie od dłuższego
czasu jest ich o kilka więcej niż
przygotowanych w nim miejsc
– tych jest 65. Wśród około
70 zwierząt jest 15 szczeniąt,
które w ostatnim czasie trafiły
na Katarzynów z różnych części
miasta. Cześć z nich jest jeszcze
w trakcie kwarantanny, ale część

jest już przeznaczona do adopcji. Problem z bezdomnymi psami na pewno w Łowiczu jest
i nie ma maleje.
Szychowski uważa, że nie
tylko w Łowiczu, ale w ogóle
w naszym kraju jest mała świadomość odpowiedzialności za
zwierzęta, problemem jest niekontrolowane ich rozmnażanie. Ale dokarmiania bezpańskich psów nie pochwala: – Albo
się zwierzę przygarnia, biorąc
za nie całkowitą odpowiedzialność, albo nie robi się nic – mówi
w rozmowie z NŁ. Dlaczego?
Bo zwierzę przyzwyczaja się do
osoby, która je karmi, uznając ją
za swojego „pana”, ale ta nie czuje się jego właścicielem. Akurat
przykład z osiedla Konopnickiej
jest nieco inny, bo pies ma już
prawdziwy dom. 
mwk
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Domaniewice | Echa sesji

Podatek rolny bez zmian, reszta w górę
Rada Gminy Domaniewice
na sesji 18 listopada
zdecydowała, że
w przyszłym roku nie
będzie podwyżki podatku
rolnego. W górę – o 3%,
pójdą zaś inne podatki: od
nieruchomości i środków
transportowych.

niego najbardziej bolesne uchwały do podjęcia, gdyż wiążą się
z obciążaniem mieszkańców.
W przyszłym roku obciążenie mieszkańców nie zmieni się
w kwestii stawki podatku rolnego.
Rada Gminy jednogłośnie zdecydowała, że pozostawi bez zmian,
w porównaniu do roku obecnego, cenę skupu żyta, która stanowi podstawę obliczenia podatku.
Wyniesie ona 42 zł za kwintal.
W corocznym komunikacie
Głównego Urzędu Statystycznego instytucja ta ustaliła średnią

Wójt Paweł Kwiatowski przed
głosowaniem uchwał podatkowych przyznał, że co rok są to dla

Zd. Dąbrowa | Program Leonardo da Vinci

18 uczniów ma szansę na zdobycie
dodatkowych kwalifikacji
W Zespole Szkół
Centrum Kształcenia
Rolniczego z Zduńskiej
Dąbrowie ruszył właśnie
projekt unijny, który
pozwoli 18 uczniom na
zdobycie umiejętności
obsługi opryskiwaczy.

Rekrutacja odbywać się będzie w kilku etapach. W pierwszym uczniowie wypełniają ankiety. Spośród wszystkich
zgłoszeń wybranych będzie
25 osób, m. in. na podstawie ocen
z przedmiotów zawodowych
oraz zachowania. Przed ostateczną decyzją odbędzie się też rozmowa kwalifikacyjna.
18 szczęśliwców, którzy zostaną wybrani do projektu
„Prowadzenie usług ochrony roślin szansą na założenie własnej
działalności w systemie zrównoważonego gospodarowania”,
uczestniczyć będzie w dodatkowych zajęciach, które w szkole ruszą już w grudniu i trwać
będą do końca czerwca. Przewidzianych jest 50 godzin z języka niemieckiego oraz 100 zajęć pozostałych, których zakres
obejmować będzie zagadnienia
pedagogiczne, kulturowa oraz
merytoryczne (z zakresu ochrony roślin), przekraczające program nauczania w technikach.
Wspominany wyjazd planowany jest od 30 kwietnia do 12
maja. Uczestnicy projektu otrzymają potwierdzenie odbycia stażu zawodowego w Niemczech
oraz dokument Europass Mobility. Europass jest to potwierdzenie umiejętności zawodowych
zdobytych w krajach Unii Europejskiej, według ujednoliconego
systemu, jaki postał z inicjatywy Komisji Europejskiej. Mobility – to jego rodzaj, oznaczający
mobilność, w tym przypadku to,
że szkolenie odbywa się dwoma
ścieżkami – w kraju oraz podczas stażu zagranicznego.  mwk

W projekcie, który szkoła realizuje w ramach programu Leonardo da Vinci, przewidziany
jest 2-tygodniowy staż w Ośrodku Szkoleniowym dla Techniki Rolniczej Deula Nienburg
w Niemczech.
Jak się dowiedzieliśmy, jest to
jeden z 3 nowoczesnych ośrodków szkolenia praktycznego
uczniów i rolników w Niemczech, który funkcjonuje jako
stowarzyszenie. Specjalizuje się
w szkoleniu w dziedzinie budowy ciągników i maszyn rolniczych oraz energii odnawianej:
biogazownie, geotermia, siłownie wiatrowe.
Koordynatorka projektu Renata Balcerska powiedziała nam,
że w chwili obecnej trwa już rekrutacja uczestników spośród
uczniów klas II i III Technikum
Rolniczego oraz Technikum Architektury Krajobrazu. Spodziewa się, że chętnych będzie około
60 osób. – To bardzo atrakcyjny
projekt, w ramach którego można zdobyć wysokie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem,
bez ponoszenia żadnych kosztów
(projekt finansowany jest przez
UE – przyp. red.) – powiedziała nam.

Gmian Chąśno | Juliusz Gawroński

Tomasz Matusiak

Zastąpił w radzie,
zastąpi też w komisji

Juliusz Gawroński uzupełni
komisję.

Juliusz Gawroński z Mastek
uzupełnił skład komisji rewizyjnej Rady Gminy Chąśno. 8 listopada, zgodną decyzją pozostałych radnych (sam jako jedyny
wstrzymał się od głosu), zajął
w niej miejsce zmarłego
17 kwietnia Andrzej Boguckiego, za którego we wrześniu został wybrany do Rady Gminy
w wyborach uzupełniających.
Przypomnijmy, że w komisji
rewizyjnej zasiadają też: Bożena
Brodecka, Zofia Cichosz, Wiesława Adamowicz i Dominik
Uczciwek. 
tm

cenę skupu żyta z 11 ostatnich
kwartałów na kwotę 69,28 zł za
kwintal. Opłata z jednego hektara
przeliczeniowego będzie wynosiła w gminie Domaniewice 105 zł.
Inne podatki w górę
Władze gminy zdecydowały się z kolei na podniesienie
stawek podatków od nieruchomości. Wzrosną one, w porównaniu z rokiem trwającym, o 3%
w górę. Dla przykładu, za 1 mkw
gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
REKLAMA

mieszkańcy zapłacą nie 75, a 77
groszy. Stawka za 1 mkw powierzchni budynku związanego
z prowadzeniem działalności pójdzie w górę ze stawki 16,54 zł do
17,04 zł.
Wójt Kwiatkowski tłumaczył
taką decyzję potrzebą myślenia
o dochodach własnych gminy.
Na początku kadencji władze
gminy zapowiadały, że podatki
będą rokrocznie nieco podnoszone. W roku ubiegłym podwyżka
była 5-procentowa, teraz rosną
one o 3%.

Z propozycjami wójta nie zgodził się radny Jan Włostek, który uważał, że to przykre, iż nie
podnosi się podatku rolnego,
za to te związane m. in. z prowadzeniem działalności gospodarczej – owszem.
Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Ogonowski tłumaczył, że pozostawienie stawki za
skup 1 kwintala żyta na poziomie
42 zł nie oznacza do końca, że
podatek rolny nie wzrósł.
W zeszłym roku do tej kwoty
obniżano go bowiem z wyższe-
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go pułapu – GUS ustalał wówczas stawkę za kwintal żyta na
poziomie 75,86 zł. Teraz gmina
decyduje się na obniżenie ceny
w porównaniu do tej podawanej w komunikacie do 42 zł, ale
czyni to z niższego pułapu
wskazanego przez GUS, czyli
69,28 zł.
Ostatecznie w głosowaniu
nad podwyżką stawek podatków
od nieruchomości przeciw zagłosował jedynie radny Włostek.
Reszta radnych zagłosowała za.
Głosów sprzeciwu nie było
z kolei przy głosowaniu nad
3-procentową podwyżką stawek
podatków od środków transportu, który to płacą m. in. właściciele samochodów ciężarowych
i autobusów. 
kl
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Pożegnanie bp. Zawitkowskiego
Łowicz | Bp Józef Zawitkowski skończył 75 lat i przeszedł na emeryturę

Byłeś, jesteś i będziesz

– Dziękujemy za to, że ksiądz biskup z nami był, jest i będzie – tymi słowami dziękował biskupowi Józefowi Zawitkowskiemu podczas nabożeństwa
dziękczynnego za posługę odchodzącego na emeryturę biskupa oraz z okazji jego 75. urodzin burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński.
marcin
kucharski

We mszy św., którą odprawiono w sobotę 23 listopada w katedrze, razem z jubilatem modliły się tłumy wiernych – i byli to
nie tylko zaproszeni przez kurię
oraz biskupa goście, ale przede
wszystkim zwyczajni ludzie.
Wierni pamiętali, jak bardzo
biskup lubi folklor i ludowość,
dlatego też przyszli na mszę
w katedrze w strojach ludowych. Podczas mszy śpiewał
zespół Ksinzoki. Na chórze zainstalowała się kilkuosobowa
orkiestra dęta z parafii w Żdżarach – rodzinnej parafii biskupa.
Eucharystii, która trwała ponad
2 godziny, przewodniczył i homilię wygłosił sam jubilat.
W trakcie nabożeństwa biskupowi składano wiele życzeń,
przypominając też szereg jego
zasług. – Biskup to wspaniały człowiek. Drugiego takiego
nie ma. No nie ma i już – uważa
Andrzej Marat, sołtys wsi Stare
Grudze, który podczas jubileuszowej mszy świętej towarzyszył biskupowi podczas kazania
jako swoista „łowicka asysta”
– wespół ze Zbigniewem Zagajewskim. Obaj, ubrani w stroje łowickie, stali obok biskupa,
gdy ten wygłaszał kazanie.
– Już od przeszło pół wieku
jest Ekscelencja prawdziwym
oraczem, siewcą i żniwiarzem
Słowa Bożego w ludzkich duszach. Ileż pięknych, poruszających treści wypowiedział
ksiądz biskup o człowieczeństwie, patriotyzmie, o szacunku
do ojczystych dziejów, literatury,
polskiej przyrody. Te słowa naj-

Marcin Kucharski

marcin.kucharski@lowiczanin.info

– Moje kochane Łowiczaki – zwykł mawiać o dzieciach w strojach ludowych biskup Józef Zawitkowski. W sobotę te dzieci też mu dziękowały.

lepiej pokazują, jak silnie wrósł
ksiądz w te Ziemie i w tych ludzi
– napisał w liście skierowanym
do biskupa prezydent RP Bronisław Komorowski. List został odczytany podczas nabożeństwa.
Życzeń było więcej i składały je różne środowiska. Poprzez uważne ich słuchanie
można było poznać, jak ważną
osobą – nie tylko dla Kościoła, ale dla każdego z Polaków
– jest biskup.

duchowieństwa prepozyt katedralnej kapituły łowickiej, ks.
prałat dr Stanisław Poniatowski. Księża dziękowali m.in. za
„wyzwalanie tęsknoty za Niebem”. – Pragniemy podziękować za dar życia i powołania
księdza biskupa. Za dar słowa,
które przez wiele lat nakarmiło spragnionych i szukających
Boga. Dziękujemy, że życie konsekrowane w posłudze księdza
biskupa miało swoje szczególne

– Dziękujemy Wszechmogącemu Bogu zwłaszcza za dobro,
które rodziło się poprzez Twoje mistrzowskie słowo w niezapomnianych homiliach. Jak to
pięknie ujął ksiądz biskup ordynariusz w zaproszeniu na dzisiejsze uroczystości: homiliach
wzruszających, pełnych ciepła,
wzbogaconych poezją, w których nie omieszkał napominać i ostrzegać nas przed złem
i grzechem – mówił w imieniu

miejsce – odczytano życzenia od
sióstr zakonnych.
Biskup uśmiechnięty
i szczęśliwy
Jako kolejna grupa biskupowi składali życzenia Ci, którzy
przygotowują się do kapłaństwa.
– Byłeś i jesteś dla nas dobrym
przykładem człowieka zafascynowanego kapłaństwem Chrystusowym. Przez nasze okna
widzieliśmy Cię wielokrotnie

Marcin Kucharski

Spod żdżar do Łowicza

Podczas kazania biskupowi towarzyszyli w roli „łowickiej asysty” Zbigniew Zagajewski z Domaniewic oraz
Andrzej Marat ze Starych Grudz.

Ks. bp Józef Zawitkowski
urodził się 23 listopada 1938
roku we wsi Wał w parafii
Żdżary w województwie
mazowieckim. Wychowywał
się w patriotycznej rodzinie,
dziadek był uczestnikiem
wojny z bolszewikami
w 1920 roku, zaś ojciec
Bronisław walczył w kampanii
wrześniowej. Święcenia
kapłańskie przyjął 20 maja
1962 roku w katedrze
warszawskiej z rąk Kardynała
Stefana Wyszyńskiego,
Prymasa Polski – o czym też
wspomniał w kazaniu. W 1978
roku został proboszczem
parafii Gołąbki pod Warszawą,
a w 1982 roku parafii
kolegiackiej w Łowiczu. Od
1980 roku wygłaszał homilie
w kościele św. Krzyża
w Warszawie, transmitowane
przez Program 1 Polskiego
Radia. 26 maja 1990 roku

na Starym Rynku w Łowiczu
przyjął święcenia biskupie,
których udzielił mu kardynał
Józef Glemp. Jako zawołanie
biskupie przyjął słowa „Servus
et filius ancillae” („Jam sługa
Twój, syn służebnicy”). Od
1992 roku jest biskupem
pomocniczym nowo powstałej
wtedy diecezji łowickiej.
Za swe zasługi dla ojczyzny
i kultury w 1995 roku został
odznaczony przez prezydenta
Lecha Wałęsę Krzyżem
Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz
w 2007 roku Srebrnym
Medalem „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis”. Jest też
honorowym obywatelem
wielu miast, w tym Łowicza
i Rawy Mazowieckiej oraz
laureatem nagród. Publikuje
pod pseudonimem ks.
Tymoteusz. Jest autorem m.in.
modlitewników, także książek.

z różańcem w ręku, gdy spacerowałeś po naszym wspólnym
ogrodzie, modląc się do Maryi,
o której tak wiele wspominasz
w swoich wierszach. Za modlitwę, posługi i święcenia udzielone naszym alumnom bardzo
dziękujemy. W naszej pamięci zostałeś zapisany jako biskup
uśmiechnięty i szczęśliwy. Doceniamy Twoją otwartość i życzliwość, jaką nas darzysz – przekazali życzenia seminarzyści.
– Najtrudniejsze jest podobno
pierwsze 75 lat życia. Później
jest już tylko łatwiej. Przed Tobą
księże biskupie jeszcze te najpiękniejsze lata.
Biskup w krótkiej odpowiedzi dziękował: – (...) za każde
słowo, za każdy kwiatek i znak
życzliwości. Prezydentowi za
urzędowe, wielkie. Księdzu prepozytowi za mądre. Siostrom –
za serdeczne. Klerykom – za
dowcipne – mówił ksiądz biskup
Zawitkowski. Dziękował też
wszystkim innym: – (...) za to żeście mi przypomnieli, że gdy się
ma 75 lat to trzeba za wszystko
Panu Bogu i ludziom dziękować.

W naszej pamięci
zostałeś zapisany jako
biskup uśmiechnięty
i szczęśliwy.
Kazanie było
podziękowaniem
W kazaniu bp Zawitkowski
mówił m.in. o swoim dzieciństwie, o pierwszych swoich nauczycielach, o tym, co go kształtowało i co miało nań wpływ.
– Dziękuję Ci Boże, żeś mnie
tak cudownie stworzył i tak dobrze znasz moją duszę. Boże,
moje serce jest gotowe. Chcę
grać i śpiewać Tobie, chwało
moja. Panie i Boże mój, od łona
matki na Tobie polegam i Ty jesteś moją ucieczką i moją nadzieją od młodości – mówił, płynnie
nawiązując do tekstów różnych
psalmów. – Płakałem w dni sieroce, ale wiedziałem, że Ojcem
jest niebios Pan, a Matką ziemia miła, co mnie zbożami swoich pól jak mlekiem wykarmiła
– przechodził, także płynnie, do
wspomnienia tych, którzy go wychowali. – Modlę się więc za rodziców, za babcie, za dziadków,
za rodzeństwo, za moją pierwszą nauczycielkę, siostrę Miriam
– Nazaretankę, za moją ukochaną panią Pietrzakową, za pana Lisiewicza, za panią Trawińską i za
księdza Twardowskiego...
Modlitwa
za 3 prymasów
– Modlę się za trzech wielkich
prymasów, których widziałem
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Biskup Józef nie byłby sobą, gdyby nie ucałował wszystkich
sztandarów, które uczestniczyły w uroczystości.

i dotykałem: św. pamięci prymasa Hlonda, prymasa kardynała
Stefana Wyszyńskiego, za prymasa kardynała Józefa Glempa.
To on mnie wybrał i namaścił
na łowickim Rynku bez żadnej mojej zasługi, a chlubić się
mogę tylko moimi grzechami
i moimi słabościami – mówił
z niezwykłą skromnością ksiądz
biskup.
Dziękuję i przepraszam
– Modlę się za tych, których
znałem i kochałem – mówił dalej i wymieniał miejscowości,
z którymi przed laty i obecnie
był związany. – Wszystko wam
pamiętam – mówił. – Żyłem
z Wami, cierpiałem i płakałem
z Wami. Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny. Nie znosiłem tylko nigdy głupoty, która
udaje mądrość, pysznych oczu
i nadętego serca, języków, które
mają jad żmijowy, piszących doREKLAMA

nosy, jakby sami byli bez winy
i chamstwa, które ma metrykę,
żem szlachetnie urodzony. Za
każde dobro mi wyświadczone
każdemu i wszystkim dziękuję.
Przepraszam tych, których zgorszyłem, których obraziłem albo
którym wyrządziłem przykrość.
Bóg niech mi to wybaczy i Was
proszę: zapomnijcie mi to.
Życzenia z okazji jubileuszu nadesłała z Wielkiej Brytanii żona ostatniego prezydenta
RP na uchodźstwie ś.p. Ryszarda Kaczorowskiego. Wyraziła
w nich wdzięczność za okazywaną przez lata serdeczność i pamięć o małżonku, ostatnim prezydencie II Rzeczypospolitej.
W imieniu Jarosława Kaczyńskiego przemówił poseł Maciej
Małecki. – Niemilknący głos
księdza biskupa wciąż budzi nasze sumienia, ukazuje właściwą miarę rzeczy i potrzebny jest
Polsce – mówił. 
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Podczas mszy śpiewali członkowie zespołu Ksinzoki, a Stanisław
Madanowski zaśpiewał pieśń maryjną o Pustelniku.

Marcin Kucharski
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Specjalnie dla biskupa przyjechała orkiestra ze Żdżar – parafii,
z której pochodzi biskup.

Szkoda, że odchodzi, ale zasłużył na odpoczynek
Kilka dni po uroczystej mszy
Biskupa od lat zna bardzo
„moje ukochane ksiznoki”,
świętej z okazji 75 urodzin
dobrze Eligiusz Pietrucha,
„moje łowicoki”, czy jakoś tak.
przechodzącego na emeryturę
wieloletni działacz łowickiego
Trochę szkoda, że odchodzi
bp. Józefa Zawitkowskiego
PTTK. – To wspaniały człowiek,
na emeryturę, bo to bardzo
pytaliśmy ludzi napotkanych na
który zawsze witał mnie
fajny biskup, no ale przecież
ulicach Łowicza, co sądzą o nim
z otwartymi ramionami, nigdy
ma już swoje lata, musi kiedyś
jako o człowieku, duchownym
się nie wywyższając z powodu
odpocząć.– Widać, że to biskup,
i osobie publicznej.
sprawowanej funkcji – mówi.
który wprost uwielbia młodzież.
Przekonaliśmy się, że trudno
– Jeśli ksiądz biskup przytuli
Z tym przede wszystkim mi się
byłoby znaleźć w Łowiczu kogoś,
człowieka, to potem cały tydzień
kojarzy – dodaje jej koleżanka
kto nie kojarzyłby tej niezwykłej
aż chce się żyć, takie ma w sobie
Ewelina Dałek. Ksiądz biskup
postaci. Słyszeliśmy wyłącznie
ciepło. Nazywam go czasem
Zawitkowski zawsze wywierał na
pozytywne oceny i ciepłe słowa.
„słowikiem polskich ambon”.
mnie bardzo pozytywne wrażenie
– Najbardziej cenię go za dobroć
Z jego kazań płynie piękno
– mówił z kolei Andrzej Piasecki.
serca – mówiła nam Maria
i dobro, którym można się
– Najbardziej rzuca się w oczy
Milczarek, mieszkanka Łowicza.
zachwycać, ponieważ trafia ono
jego ogromna kultura osobista,
– Widać od razu, że to po prostu
bezpośrednio do serca.
coś, co niestety, nie u każdego
dobry człowiek. Kiedy się
– Pamiętam, jak ksiądz biskup
duchownego można zauważyć.
dowiedziałam, że przechodzi na
Zawitkowski udzielał mi
Poza tym ogromna erudycja...
emeryturę, poczułam jakiś żal,
bierzmowania – wspomina
Każdemu mógłbym życzyć,
ale przecież on już tyle w życiu
Katarzyna Lisiewska, uczennica
żeby miał w głowie przynajmniej
zrobił, tyle się napracował.
ZSP nr 4 nr 4 w Łowiczu. – Tak
połowę tej wiedzy o świecie,
Odpoczynek mu się teraz należy.
śmiesznie się do nas zwracał:
jaką ma ksiądz biskup.– Bardzo

wiele zrobił dla młodzieży –
przypomina Barbara Skierska
z Łowicza. – Wiem, bo sama
mam dzieci i wnuki. Organizował
dla nich wyjazdy, mecze, jasełka
i inne zajęcia. Myślę, że wielu
chłopcom pomógł w ten sposób
znaleźć się na dobrej drodze,
wielu odciągnął od używek czy
chuligaństwa.
– Nigdy nie zapomnę mojej
rozmowy z księdzem biskupem
– wspomina Czesław Cichal. –
Witałem go w Placencji, kiedy
odwiedzał naszą parafię, czyli
parafię Bobrowniki. Była to
niezwykle serdeczna rozmowa.
Dwie rzeczy, które niewątpliwie
ma ksiądz biskup Zawitkowski,
które zresztą zawsze idą ze sobą
w parze, to: kultura osobista
i życzliwość dla drugiego
człowieka. tm
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Okruchy życia
wspomnienia | pozostaną w naszej pamięci

odeszli od nas | 15.11.-25.11.2013

Krystyna Cielicka (1924-2011)

Krystyna Cielicka
(1924-2011)
Współorganizowała
sannickie Koło Gospodyń
Wiejskich w Sannikach,
później, przez 10 lat, była
jego przewodniczącą.
W tym okresie zorganizowała
i podjęła wiele inicjatyw
społecznych i kulturalnych
dla kobiet i środowiska
gminy w Sannikach, za co
została odznaczona Złotym
Krzyżem Zasługi.
Była kobietą dzielną, nie
poddającą się trudnościom,
które szczególnie spiętrzyły
się w ostatniej dekadzie jej
życia.



ła odznaczona Złotym Krzyżem
Zasługi. – Były organizowane
pogadanki, spotkania, wspólne
poznawanie przepisów i gotowanie. Krysia była duszą towarzystwa i bardzo dobrą przewodniczącą. Sama nie miała lekkiego
życia, ale ze wszystkich sił starała się pomagać innym – wspomina koleżankę Barbara Szymczak. Znajomi wspominają że
była osobą otwartą, chętną do
wspomagania i wysłuchiwania
problemów innych osób. Chętnie też próbowała wspierać innych i to nie tylko psychicznie,
ale również materialnie. O sobie
mówiła, że Bóg obdarzył ją krótką pamięcią do złych i przykrych
spraw oraz darem radości z każdego przeżytego dnia. Radość
sprawiały jej nawet rzeczy, wydawałoby się błahe – ładna pogoda,
porządek w ulubionym ogródku
itp. W ostatnich latach jej życia
ulubionym ogródkiem Krystyny
opiekował się Marek Szymański
z Sannik.
Bardzo cieszyła się z każdej
okazji do porozmawiania ze znajomymi, rodziną, nawet przez
telefon. – Samo to, że ktoś się
zwrócił do niej o radę sprawiało
jej dużą radość. Jakby żyła najpierw dla innych, a na końcu dla
siebie – wspomina ś.p. Krystynę
Cielicką jej koleżanka.
Była kobietą dzielną, nie poddającą się trudnościom, które szczególnie spiętrzyły się
w ostatniej dekadzie jej życia,

Krystyna Cielicka urodziła
się 11 lutego 1924 roku, zmarła
7 kwietnia 2011 roku w Sannikach, po długiej walce z chorobą
nowotworową. Została jednak pochowana w Warszawie, na cmentarzu Stare Powązki, w kwaterze
rodzinnej. Zgodnie z jej ostatnią wolą, uroczysta msza święta,
podczas której nastąpiło jej ostatnie pożegnanie z Sannikami, odbyła się 13 kwietnia 2011 roku.
– Prochy ś.p. Krystyny Cielickiej przybyły do nas, do Sannik,
aby tą mszą świętą pożegnać się
z nami wszystkimi – mówił
ksiądz podczas ostatniego pożegnania.
Krystyna Cielicka przyjechała do Sannik prawie 60 lat wcześniej wraz z czwórką małych
dzieci i drugim mężem. Znajomym wspominała, że przyjechała
do Sannik w poszukiwaniu pracy, mieszkania i środków do życia. Szybko zaaklimatyzowała się
w nowym dla niej środowisku.
Była osobą bardzo energiczną,
lubiącą nowe wyzwania i szybko
zawiązująca nowe znajomości.
W Sannikach znało ją wiele osób.
W latach siedemdziesiątych
ś.p. Krystyna Cielicka współorganizowała miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich w Sannikach,
później, przez 10 lat, była jego
przewodniczącą. W tym okresie zorganizowała i podjęła wiele inicjatyw społecznych i kulturalnych dla kobiet i środowiska
gminy w Sannikach, za co zosta-

kiedy zapadła, w 1999 roku,
na nieuleczalną chorobę. Jakby tego było mało, w 2000 roku,
w nocy na jej dom napadło dwóch
włamywaczy. Pani Krystyna
spłoszyła ich, jednak interwencję
tę przypłaciła złamaniem stawu
biodrowego. O nocnych zdarzeniach sama mówiła niechętnie,
choć była dumna, że udało się jej
wystraszyć bandytów.
Mimo wielu przeciwności
losu miała ogromną chęć i wolę
życia. Przez około 12 lat walczyła z chorobą nowotworową, która
w ostatnim roku jej życia zaatakowała ją już po raz czwarty.
Podczas mszy w Sannikach
odczytane zostały ostatnie słowa zmarłej, w których dziękowała wszystkim mieszkańcom
Sannik i okolic, których spotkała: za ofiarowany uśmiech, pomoc i wsparcie, okazane szczególnie w ostatnich latach życia,
gdy walczyła z chorobą. Dziękowała też rodzinie za odwiedzanie
jej podczas choroby i chęć niesienia pomocy. Zmarła prosiła też
o pamięć i modlitwę za jej duszę.
Szczególne podziękowania kierowała do prof. Kazimierza Sułka
i dr Teresy Czajki z Kliniki Hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego za profesjonalne leczenie i opiekę. W ostatnich
latach swojego życia przebywała często w domu w Nieporęcie
u synowej Marioli oraz wyjeżdżała z rodziną na urlopy do Andaluzji. 
mak

Łowicz | Jubileusz PFSSK

Łowicz | Dzień Seniora

Przeszło 200 gości
w łowickim muzeum

Sala barokowa
pełna starszych gości

– Łowicz zaproponował nam
nasz wiceprezes Krzysztof Bandos, który mieszka w tym mieście – mówił w rozmowie z NŁ
Krzysztof Szymański. – Poza
tym, jest to bardzo ładne miasto
i dobrze się nam układa współpraca z jego władzami.
Pojawiło się przeszło 200 osób
z różnych stron Polski – instruktorzy i dyrektorzy szkół kierowców, a także egzaminatorzy
WORD-ów i inne osoby związane z nauką jazdy. – Przyjechaliśmy tu świętować i wspominać
nasze działania, sukcesy – mówił
Krzysztof Szymański.
Ze względu na uroczysty charakter spotkania starano się unikać tematu kryzysu w branży
(od początku roku upadło prze-

160 osób przybyło na Dzień
Seniora zorganizowany
w łowickim muzeum
21 listopada przez Klub
Seniora „Radość”.
Tomasz Matusiak

Polska Federacja
Stowarzyszeń Szkół
Kierowców obchodziła
22 listopada 15-lecie
istnienia. Organizacja jest
ogólnopolska, ma siedzibę
w Warszawie, ale na miejsce
dwudniowego świętowania
urodzin wybrała Łowicz,
a konkretnie – tutejsze
muzeum.

Kaplica św. Karola Boromeusza
podczas jubileuszu była
zapełniona po brzegi. Na zdjęciu
szczególni goście, zasiadający
w pierwszych rzędach.

szło 1200 z 9600 ośrodków nauki
jazdy), choć siłą rzeczy pojawiał
się on kilkakrotnie w dyskusjach.
Będzie to główny temat zjazdu
federacji planowanego na grudzień, prawdopodobnie również
w Łowiczu.
Pierwszy dzień był przeznaczony przede wszystkim
na przemówienia, prezentacje
i wręczania nagród oraz odznak
zasłużonym działaczom. Drugiego dnia, Krzysztof Jan Kaliński
zabrał gości na spacer po Łowiczu, zwracając uwagę na historyczne walory miasta.
tm

To spotkanie stało się okazją
do uhonorowania kilku członków
klubu za ich długie życie, a wielu
– za działanie na jego rzecz. Siedmiu 80-latkom wręczono pamiątkowe kubki z motywem łowickim, broszkę i tradycyjnie – różę,
z okazji jubileuszu ich urodzin.
Trzem osobom, które nie mogły
przybyć na tę uroczystość, zostaną one przekazane podczas
wspólnej Wigilii, zaplanowanej
na 15 grudnia.
Zarząd klubu ustanowił też
nagrodę dla zasłużonych klubo-

wiczów. Te wyróżnienia otrzymali: Janina Fuks – za prowadzenie chóru, Krystyna Kopeć
oraz Krystyna Kunikowska – za
twórczość literacką. Nagrodzono także członków chóru, którzy
najdłużej w nim śpiewają. Są to:
Krystyna Kaba, Barbara Kośmider, Marianna Łopatka, Maria
Nierobisz, Zofia Słoma, Czesław
Przychodzeń, Wanda Pakulska,
Helena Misiewicz-Cichocka, Janina Wrona, Krystyna Kubek,
Hanna Kuleta, Danuta Gajewska,
Władysław Kosiorek. Nagrodę
Zasłużony Klubowicz otrzymała również przewodnicząca Anna
Bieguszewska.
Na zakończenie chór seniorów
zaśpiewał dla swych gości sześć
piosenek. 
mst

Domaniewice | GOK

W niedzielę zbiórka krwi
W najbliższą niedzielę 1 grudnia między godziną 9.00 a 12.00,
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Domaniewicach odbędzie się
zbiórka krwi, którą organizuje
Regionalne Centrum Krwiodaw-

stawa i Krwiolecznictwa w Łodzi.
Krew oddać mogą osoby zdrowe i pełnoletnie. Należy legitymować się dowodem osobistym.
Przed oddaniem krwi wskazane
jest zjedzenie lekkiego posiłku.kl

15 listopada: Marianna Bogumiła
Pikulska, l.80, Osiny; Janina Garstka,
l.96, Łowicz.
17 listopada: Wiesław Radomski,
l.63; Rafał Lis, l.40, Głowno.
18 listopada: Stanisław Pakulski,
l.61, Łowicz; Marianna Piechowska,
l.84, Łowicz.
19 listopada: Tadeusz Jarosiński,
l.62, Jamno.

REKLAMA

20 listopada: Józef Szczepaniak,
l.77. Krępa.
21 listopada: Tadeusz Łuszczewski,
l.64, Łowicz; Władysław Puchalski, l.71.
22 listopada: Stefan Gumiński, l.68,
Łowicz; Marcin Pięta, l.41.
23 listopada: Helena Dur, l.93.
24 listopada: Marianna
Karczewska, l.81; Stefan Wysocki, l.86.
25 listopada: Zofia Pełka, l.71.

www.lowiczanin.info
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Gimnazjum w Łaguszewie | Wycieczka tematyczna do stolicy

Śladami „Alka”, „Rudego” i „Zośki”

Chłopcy i dziewczęta, modlący się nad mogiłami bohaterów poległych podczas II wojny światowej, mają
niewiele mniej lat niż ci, za których się modlili.

Łowicz | Poparcie dało efekt

Sobol będzie doradzał marszałkowi
dały na niego przede
wszystkim jednostki
OSP i kluby sportowe z terenu powiatu
łowickiego.
Łowiczanin jest
zadowolony z wyniku
głosowania.
– Powiat łowicki
ma swojego reprezentanta w radzie,
to bardzo ważne, w
ten sposób przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu
powiatu łowickiego będą mieli na
szczeblu wojewódzkim wpływ na
decyzje dotyczące ich funkcjonowania. Nic o nas, bez nas
– stwierdził. – Pragnę podziękować wszystkim podmiotom
trzeciego sektora z powiatu łowickiego za oddany głos, nie spodziewałem się ich aż tylu. Rada
Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem doradczym marszałka województwa łódzkiego, jej kadencja wynosi 2 lata.
Rada ma prawo wyrażania opinii w sprawach dotyczących
funkcjonowania organizacji pozarządowych, np. konsultuje programy współpracy samorządu
województwa z sektorem pozarządowym, ale jednym z ważniejszych zadań jest opiniowanie
strategii rozwoju województwa.

tb
archiwum NŁ

Ł ow i c z a n i n
Kamil Sobol zasiądzie w Wojewódzkiej Radzie
Działalności Pożytku Publicznego, która jest ciałem doradczym
Marszałka Województwa Łódzkiego. Stało się
Kamil Sobol
to możliwe dzięki
poparciu jego kandydatury przez
30 organizacji pozarządowych
działających na terenie Łowicza i powiatu łowickiego. Kamil
Sobol jest prezesem Łowickiej
Akademii Sportu, zawodnikiem
i trenerem taekwondo, a także Łowiczaninem Roku 2006 (zasłynął z samotnego spływu kajakiem
Wisłą od jej źródeł aż do ujścia
oraz opłynięcia także kajakiem
niemal całego Półwyspu Apenińskiego, od Wenecji do Rzymu.
Łowiczanin w wyborach do
rady był jednym z 31 kandydatów,
internetowe głosowanie, w którym udział wziąć mogły organizacje pozarządowe województwa
łódzkiego, trwało od 24 września
do 23 października. W wynikach,
jakie opublikowano po 5 listopada
na stronie www.ngo.lodzkie.pl,
Kamil Sobol pod względem ilości oddanych na niego ważnych
głosów zajął 7 miejsce. Głosy od-

Zakład Karny | Odznaczenia i awanse

Najwięcej w korpusie podoficerskim
18 listopada przedstawiciele
Służby Więziennej z Łowicza
otrzymali awanse i nagrody za
zasługi w pracy penitencjarnej.
Przyznano je na specjalnej uroczystości w obecności starosty,
burmistrza i reprezentantów łowickich służb mundurowych.
W korpusie oficerskim trzech
funkcjonariuszy otrzymało awans
na stopień majora, dwóch na kapitana i dziewięciu na poruczni-

ka. W korpusie chorążych awans
otrzymało czterech funkcjonariuszy. Największa liczba awansów
przypadła na korpus podoficerski, w którym awanse otrzymało
33 funkcjonariuszy. Srebrną odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej” otrzymał mjr Zbigniew Sokalski, odznaki brązowe
otrzymali kpt. Izabela Kucińska,
chor. Sławomir Bawej i st. sierż.
sztab. Anna Kędzierska. 
tm

szkoła może poszczycić się nie
tylko długą listą słynnych absolwentów, ale także bardzo wysokimi wynikami w nauce.

Następnie młodzież udała się
do monumentalnego gmachu
obecnego Ministerstwa Edukacji Narodowej w Alei Szucha.

Łowicz

II b walczy
o sprzęt
dla szkoły
Dwuminutowy film pt.: „II b
przepis na życie” przygotowany przez uczniów klasy IIb
z Gimnazjum na Korabce
w Łowiczu bierze udział
w konkursie Tesco dla Szkół
– „Talent do niemarnowania”.
Osoby, które zechcą go obejrzeć, mogą też przyczynić się
– poprzez oddanie głosu na
film – do wyposażenia Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej w sprzęt multimedialny.
Z Łowicza w konkursie bierze
udział tylko 1 film.
Scenariusz do niego napisała oraz w rolę reżysera wcieliła się Małgorzata Kobierecka.
W filmie występują: Marta
Żmijewska, Elżbieta Podwójci oraz Wiktoria Kapusta. Film
zmontował Rafał „BluRaf”
Kołucki, zaś o konsultację została poproszona nauczycielka
z tej szkoły Magdalena Kłosińska. Film opowiada m.in.
o tym, że nie można marnować
żywności, należy wcześniej
planować jej kupowanie oraz
warto segregować śmieci. Głosowanie trwa do 16 grudnia na
www.tescodlaszkol.pl. 
mak

Łowicz | Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

Wygrały Łaźniki, było smacznie i wesoło
25 listopada Koła
Gospodyń Wiejskich
wzięły udział w Turnieju
KGW, który odbył się
w Gminnym Ośrodku
Kultury w Zdunach.
Swoje reprezentacje wystawiły KGW z Bogorii Dolnej
i Bogorii Górnej, Szymanowic,
Bąkowa Dolnego i Bąkowa Górnego, Urzecza, Złakowa Kościelnego, Złakowa Nowego i Złakowa
Borowego, Łaźnik, Strugienic,
Retek, Rząśna, Wierznowic,
Jackowic, Zdun i Maurzyc. Turniej składał się z kilku konkurencji o różnym charakterze. Każde KGW musiało na przykład
z dziesięcioliterowego słowa ułożyć jak najwięcej nowych wyrazów. Następnie układano buty jeden za drugim. Właściciel tego,
który pierwszy przekroczył próg,
otrzymywał dla swojego zespołu 10 punktów, drugi, 8 a trzeci 6. Na zakończenie konkursowych zmagań jury oceniało
walory artystyczne i smakowe
przygotowanych wcześniej sałatek. Były one ponumerowane
i sędziowie nie wiedzieli, kto był
ich autorem. Listę z przypisanymi numerami do konkretnych
KGW ujawniono po werdykcie jury. W rezultacie wszystkich zmagań I miejsce zajęły
panie z Łaźnik i otrzymały bon
pieniężny w wysokości 700 zł,
II miejsce ex aequo zajęły Bogoria Górna i Retki – otrzymały bony o wartości 650 zł każdy,
a trzecie przypadło w udziale pozostałym uczestnikom turnieju,
którzy otrzymali bony w wysokości 500 zł każdy.
Zdaniem Jolanty Perzyny, radnej Rady Gminy Zduny, wartość
pieniężna bonów jest do siebie
zbliżona, by wzajemna rywalizacja nie stała się polem zawiści, ale pozostała przede wszystkim dobrą zabawą. – Różnice te

są nieznaczne, ale mimo to mobilizujące, by jednak warto było się
postarać i otrzymać w nagrodę
trochę więcej pieniędzy – mówi.
Sumarycznie wydano sporo pieniędzy, rodzi się pytanie, skąd
się one wzięły. Otóż w wakacje
miał odbyć się festyn, na który
zarezerwowano pieniądze w budżecie gminy, ale jego organizacja nie doszła do skutku. Radna
Perzyna zaproponowała radnym,
by te pieniądze przeznaczyć na
turniej KGW. I tak się stało. Pomysł się spodobał i zagłosowano za przeznaczeniem pieniędzy
na ten cel. Pula nagród dla KGW
biorących udział w konkursie
wynosiła 8500 zł.
Bełchów pokazał, co
potrafi
Po rozstrzygnięciu konkursu
na scenie wystąpiła ośmioosobowa grupa z Bełchowa o nazwie
Zumba Gold, tańcząca zumbę,
w składzie: Alicja Podkońska,
Zofia Pruk, Stanisław Moskwa
z żoną Teresą, Renata Janus, Irena Dratwa, Zofia Szyszczyńska,
Bożena Tryngiel. Spotykają się
oni w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełchowie dwa razy w tygodniu. Zajęcia trwają 45 minut.
Zumba to taniec, którego podstawą jest płynne i rytmiczne poruszanie ciałem, a zwłaszcza biodrami. Jego instruktorem jest
Joanna Gałka-Walczykiewicz,
prowadząca zajęcia dla dzieci i
dla dorosłych w Bełchowie, Bednarach, Zdunach i w Łowiczu.
Taniec ten jest dobrym sposobem
na uzyskanie zgrabnej sylwetki,
dobrego samopoczucia, jak też
oderwaniem się od codziennych
zmartwień. – Polecam każdemu
i w każdym wieku – mówi Bożena Tryngiel.
Miejski folklor
z Krośniewic
Następnie zagrał i zaśpiewał
zespół Krośniewiacy, grający –

Magdalena Szymańska-Topolska

śliwieckiej, do którego uczęszczali harcerze z powieści. Tam
młodzież obejrzała pamiątkową
ekspozycję i dowiedziała się, że

W czasie okupacji budynek ten
był siedzibą hitlerowskiej policji bezpieczeństwa. Arsenał to
kolejny niemy świadek wydarzeń lat wojny i słynnej akcji
o kryptonimie „Meksyk II”,
podczas której Polacy odbili
z rąk Niemców Janka Bytnara.
Gimnazjaliści przeszli ul. Długą
pod pałac Pod Czterema Wiatrami, okupacyjną siedzibę Arbeitsamtu, skąd oddano strzały, które śmiertelnie raniły „Alka”.
Kiedy młodzież stanęła pod
pomnikiem Mikołaja Kopernika
na Krakowskim Przedmieściu,
przekonała się, jakim odważnym wyczynem było usunięcie
z niego niemieckiej tablicy, czego podczas okupacji dokonał
Aleksy Dawidowski. Wymagało
to również niemałej sprawności
fizycznej.
Wizyta na Powązkach to
ostatni punkt programu tej niezwykłej wycieczki. Reakcje
i opinie uczniów świadczyły
o tym, jak bardzo była ona potrzebna. Ci, którzy tam spoczywają, mieli niewiele więcej lat
niż ci, którzy się w ciszy za nich
tego dnia modlili... 
mst
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Panie z KGW Łaźniki na wieść o wygranej zareagowały wybuchem
radości.

Magdalena Szymańska-Topolska

Janek Bytnar, Maciej Dawidowski i Tadeusz Zawadzki to
postaci z lektury szkolnej, będące zarazem rzeczywistymi
uczestnikami walk o niepodległość Polski podczas II wojny
światowej. Nic tak nie przemawia do wyobraźni, jak osobiste spotkanie z historią, dlatego
młodzież z Gimnazjum w Łaguszewie wybrała się w podróż,
by odwiedzić te miejsca, place
i ulice, po których spacerowali
wspomniani bohaterowie.
Pierwszym celem podróży
było Gimnazjum i Liceum im.
Stefan Batorego przy ul. My-

Gimnazjum w Łaguszewie

32 uczniów z klasy II
i III Gimnazjum
w Łaguszewie wyruszyło
31 października do
Warszawy w historycznoliteracką podróż do
miejsc związanych
z życiem bohaterów
książki Aleksandra
Kamińskiego „Kamienie
na szaniec”.

28 listopada 2013

Członkowie zespołu Zumba Gold z Bełchowa pokazali, że zumba,
to taniec dający dużo radości.

jak jego członkowie to określają – „miejską muzykę podwórkową” z „elementami folkloru
miejskiego”. Zespół ten działa
od 2005 roku przy Gminnym
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach. Występuje na festynach, dożynkach,
imprezach lokalnych. Zdobył
nagrody na Przeglądzie Kapel
Folklorystycznych w Sieradzu
w 2009 i 2011 roku. W marcu
tego roku muzycy z Krośniewic
zagrali na Regionalnej Otwartej

Scenie Artystycznej w Łódzkim
Domu Kultury i – jak powiedziała menedżer zespołu – w nagrodę zostali zaproszeni na występ na scenie plenerowej Atlas
Areny w Łodzi, który odbył się
w czerwcu. Członkowie zespołu mają nadzieję, że wkrótce
uda im się nagrać płytę. Grają
głównie klasykę swojego gatunku, ale nieśmiało piszą muzykę
do tekstów poetyckich, ostatnio
do dwóch wierszy Marka Piotrowskiego. 
mst
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Kolejna zmiana
w radzie muzeum.

Aktualności

Kto i dlaczego? – str. 24

Łowicz | Patrocinium w Szkołach Pijarskich

Edukacja | Uczniowie szkół wyróżnieni

Rodzinna atmosfera
podczas dnia patrona

Dla kogo
stypendia premiera
20 listopada w LO im. Bolesława Prusa w Skierniewicach
odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa
Rady Ministrów. Wynoszą one 3 tys. zł miesięcznie i będą
wypłacane przez cały rok szkolny.

Tomasz
Matusiak
tomasz.matusiak@lowiczanin.info

Jest on patronem wszystkich
szkół katolickich, szczególnie
ważnym w szkołach pijarskich.
Także w Łowiczu, w Pijarskich
szkołach Królowej Pokoju, w tym
dniu obchodzono uroczyście Patrocinium – czyli święto patrona.
W tym roku postanowiono przy
tej okazji upamiętnić 260. rocznicę reformy szkolnictwa pijarskiego w Polsce wprowadzonej przez
ks. Stanisława Konarskiego.
O godzinie 9 uczniowie i cała
szkolna społeczność modlili się
na mszy świętej w kościele ojców pijarów, a odprawiał ją rektor łowickiego kolegium zakonu
o. Marian Galas. Po mszy uczniowie udali się do klas na posiłek.
O 11 rozpoczęły się uroczystości w sali gimnastycznej, w czasie których ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych
wszystkich trzech szkół (podstawówki, gimnazjum, liceum).
Ważnym punktem było wręczenie Stypendiów Kalasantyńskich
REKLAMA

za wyniki w nauce oraz nagród
w konkursach związanych z Patrocinium. Program słowno-muzyczny zaprezentowali uczniowie
klas I, a postać księdza Stanisława Konarskiego została przypomniana w przedstawieniu „Dokładajcie wszelkich starań...”. Po
uroczystościach rozegrano mecz
siatkówki, w którym reprezentacja uczniów zmierzyła się z drużyną nauczycieli. – Myślę, że
dzień patrona jest ważnym dniem
w życiu naszej szkoły – mówiła nam jedna z uczennic, Natalia
Wawrzyńczak. – Zbieramy się razem wszyscy, uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy, rodzice.
Jest tak rodzinnie. Nieczęsto, na
przykład, mamy okazję oglądać
mecze uczniów z nauczycielami,
a to jest bardzo sympatyczne.
Licealiści nagrodzeni za
sukcesy z gimnazjum
Stypendia kalasantyńskie są
fundowane przez Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju już po raz
czwarty. Otrzymali je tegoroczni uczniowie pierwszych klas liceum, którzy w ubiegłym roku
szkolnym byli finalistami lub laureatami gimnazjalnych konkur-

Tomasz Matusiak

25 listopada to dzień, w którym uczniowie szkół
pijarskich wspominają św. Jana Kalasancjusza –
założyciela i pierwszego generała zakonu pijarów,
twórcy pierwszych szkół bezpłatnych.

Justyna Jabłońska i Barłomiej Śmiałek.Oboje w ubiegłym roku
szkolnym byli finalistami konkursu przedmiotowego z WOS-u, a Justyna
także z historii. Od września są uczniami Pijarskiego LO w Łowiczu.

sów kuratoryjnych. W tym roku
ich beneficjentami są Justyna Jabłońska, finalistka aż dwóch konkursów przedmiotowych: z historii i z wiedzy o społeczeństwie
oraz Bartłomiej Śmiałek, który
doszedł do finału także w konkursie z WOS.
– Jestem w klasie matematycznej, ale przedmioty humanistyczne też lubię – mówiła nam Justyna Jabłońska. – Właściwie to
nie jestem jeszcze zdecydowana,
w czym konkretnie będę się
chciała kształcić po liceum. Na
razie staram się uczyć wszystkiego. Z kolei Barłomiej Śmiałek już

teraz myśli o studiach dziennikarskich. Z tego względu interesuje
go wszystko, o czym jest mowa
na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Interesuje się też piłką nożną, kibicując Realowi Madryt.
Stypendium kalasantyńskie
dla finalistów konkursów wynosi 900 zł, wypłacane jest jednorazowo. Gdyby finalista został laureatem, dostałby o 450 zł więcej.
Dyrektor Przemysław Jabłoński planuje w przyszłych latach
zmienić regulamin stypendiów
tak, by trafiały one do szerszej
liczby uczniów, o czym będzie
dyskutować rada pedagogiczna. 

Spośród 26 uczniów z trzech
powiatów: łowickiego, skierniewickiego i rawskiego, ośmiu jest
z Łowicza. Uczniowie nagrodzeni stypendiami stanowią tylko część spośród tych młodych
ludzi, którzy zdobywają wiedzę
w zakresie dużo szerszym niż
wymaga tego obowiązujący program nauczania. Podstawowym
kryterium przyznania takiego
stypendium jest najwyższa średnia ocen w szkole. – Dyrektor
szkoły może zgłosić tylko jednego ucznia. Nasza placówka
jest zespołem szkół, dlatego możemy poszczycić się aż dwiema stypendystkami – mówi Zo-

fia Szalkiewicz, dyrektor ZSP 4.
Dodatkowymi atutami kandydatów zgłoszonych do otrzymania
stypendium jest udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a także działalność społeczna.
Stypendyści z naszego powiatu to: Katarzyna Gołębiewska – II LO, Patrycja Janicka
–technikum przy ZSP 1, Anna
Stawińska – Pijarskie LO, Agata Trębska – I LO, Kacper Wilk
– technikum przy ZSP 2, Patrycja Zając – technikum przy ZSP
3, Anna Olejniczak – technikum
i Malwina Żuchniewicz – liceum przy ZSP 4. 
mst

Łowicz | 60 lat PTTK

Skromne uroczystości
na okrągłą rocznicę
30 listopada odbędą się obchody jubileuszu 60-lecia istnienia
oddziału Polskiego Towarzystwa
Turystyczno Krajoznawczego w
Łowiczu.
Program uroczystości przewiduje spotkanie o godz. 10. w Sali
Radzieckiej łowickiego ratusza,
gdzie w formie multimedialnej
członkowie organizacji zaprezentują dorobek PTTK w okresie

ostatnich 60 lat oraz działalność
kół i klubów obecnie funkcjonujących w strukturach oddziału.
Przewidziane jest także wręczenie okolicznościowych dyplomów i odznaczeń.Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego
roku jubileusz 50-lecia istnienia
obchodziło koło przewodników
turystycznych, działające przy
łowickim oddziale PTTK. 
tb
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Gmina Kiernozia | Złote Gody sześciu par

Małżeństwo to związek
na całe życie, na dobre
i na złe. Czasami było
trzeba niedowidzieć,
czasami niedosłyszeć,
żeby było dobrze...

REKLAMA

Marcin Kucharski

Cztery pary małżeńskie z terenu gminy Kiernozia, które w tym roku obchodziły bądź będą obchodzić
50-lecie pożycia małżeńskiego, otrzymały 21 listopada nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Dwie pary nie dotarły z powodów zdrowotnych.

Ewa Lachowicz z USC w Kiernozi składała życzenia wszystkim jubilatom. Na zdjęciu po wręczeniu
okolicznościowych dyplomów Elżbiecie i Henrykowi Okraskom z Kiernozi.

tury. Już gdy wchodzili do sali,
zagrała dla nich kapela zespołu Kiernozianie. – Jak na prawdziwym weselu... – ucieszyła się
jubilatka Marianna Szczypińska z Kiernozi. Rzeczywiście

tak było, każdy z muzyków kapeli przed laty grywał na weselach.
– Nasze wesele trwało dwa
dni. Mówiło się wtedy, że jest
to wesele „przejezdne” do Pana
Młodego. Najpierw bawili-

śmy się u mnie w Kiernozi,
a potem wesele przeniosło się
do rodziny męża do Osieka –
wspominała Elżbieta Okraska
z Kiernozi. Drugą część wesela
przygotowywała wspólnie pra-
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Rzut okiem

50 lat szybko minęło
Oficjalna część uroczystości odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kiernozi. Prezydenckie medale za długoletnie
pożycie małżeńskie otrzymali: Elżbieta i Henryk Okraska
z Kiernozi, Irena i Józef Pruchniewicz z Wiśniewa, Marianna
i Marian Szczypińscy z Kiernozi,
Eugenia i Julian Kosiorek z Sokołowa-Kolonii. Maria i Stanisław
Rogowieccy z Sokołowa-Kolonii
oraz Danuta i Tadeusz Wróblewscy z Lasocina, którzy nie dotarli na uroczystość, otrzymają oni
medale w innym terminie.
– Zawierając małżeństwo byliście Państwo ludźmi bardzo
młodymi. Na pewno nie bez
obaw podejmowaliście decyzję o wspólnej drodze przez życie – mówił wójt Zenon Kaźmierczak. – Było na pewno
w ciągu tych 50 lat wiele dni radosnych i pięknych. Były też może
i dni smutne. Myślę, że wszystkie te wspólne przeżycia związały Was jeszcze bardziej – dodała
Ewa Lachowicz z USC.
Nie każdemu jest dane, by po
50 latach wrócić we wspomnieniach do tamtych chwil. Jubilaci
z gminy Kiernozia mieli do tego
okazję w drugiej części spotkania – w Gminnym Ośrodku Kul-

28 listopada 2013

wie cała wieś i potem wspólnie
się na nim bawiono.
– Oczywiście musieliśmy
przyjechać w strojach ślubnych.
Nie mogło być inaczej – wspominała pani Elżbieta. – Panie
wójcie, to rozumiem, że jutro,
a może i pojutrze poprawiny
będą? – żartowali jubilaci.
– Moja mama z ojcem 42 lata
razem przeżyli i kiedyś wydawało mi się, że to bardzo długo było,
a tu się okazało, że my z mężem
jesteśmy razem już 50 lat. Tak
szybko to minęło. Nie wiadomo
kiedy. Mamy dziewięcioro wnucząt, jest 8 chłopaków i tylko jedna wnuczka – opowiadała Eugenia Kosiorek z Sokołowa-Kolonii.
O swoim długoletnim małżeństwie mówi, że był to dar dany im
od Boga. – Małżeństwo to związek na całe życie, na dobre i na
złe. Czasami było trzeba niedowidzieć, czasami niedosłyszeć,
żeby było dobrze... – wspominała.
Chętnie by zatańczyła na swoich
i męża Złotych Godach, ale
zdrowie na to nie pozwalało.
Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej oraz filmu
z wydarzenia na stronie internetowej www.lowiczanin.info. mak

Muzycy orkiestry
symfonicznej dla dzieci.
Dwa koncerty z udziałem
muzyków z Płockiej Orkiestry
Symfonicznej, przeznaczone
dla dzieci z przedszkola
samorządowego
w Sannikach oraz
młodszych klas ze szkół
z terenu tej gminy, odbyły
się 19 listopada w sali
koncertowej sannickiego
Gminnego Ośrodka Kultury.
Wykonawcami byli: Jolanta
Sieniewicz – sopran, Marek
Roszkowski – obój,
Stanisław Psarski
– akompaniament.
Koncert przygotowała (pod
względem doboru utworów)
oraz poprowadziła Anna
Piórkowska.
Kolejne audycje słownomuzyczne przeznaczone dla
przedszkolaków i uczniów
szkół z tej gminy planowane
są na początku przyszłego
roku. mak
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Mirosława Wolska-Kobierecka

Mirosława Wolska-Kobierecka

Reportaż

Od 1999 roku szkoła nosi imię Kard. Karola Wojtyły – Papieża Polaka.

Na widowni emerytowani pracownicy szkoły, za nimi pozostali zaproszeni goście oraz obecni nauczyciele.

Łowicz | Szkoła Podstawowa nr 3 świętowała swój jubileusz

50 lat nauki i pracy w budynku
przy ulicy Grunwaldzkiej

Zanim powstał obecny
budynek
Podczas przedstawienia historii szkoły nie ukrywano, że
sięga ona ponad 100 lat. Placówka przeznaczona dla dzieci
pracowników Fabryki Przetworów Chemicznych i Nawozów
Sztucznych, mieszczącej się
na Korabce, powstała bowiem
w 1906 roku. Wtedy jednak nie
mieściła się w tej dzielnicy miasta, ale przy ul. Glinki 4, czyli
w obecnych Al. Sienkiewicza.
Inicjatorką powstania szkoły
była Helena Szymkowska, nauczycielka języka polskiego.
Pierwotnie szkoła była prywatna, czterooddziałowa.
W 1908 roku przeniosła się
na ul. Chemiczną (obecnie Armii Krajowej) do nowo pobudowanego budynku, który powstał
w sąsiedztwie fabryki. Inicjatorem inwestycji była dyrekcja zakładu.
Po odzyskaniu niepodległości, szkoła została przekształcona
w Publiczną Szkołę Powszechną
nr 3, a od 1928 roku nauka w niej
trwała 7 lat. Siedziba zmieniana
była kilkakrotnie, a kadra peda-

Obecna siedziba
Zespołu Szkół
Obchodzący 50-lecie budynek powstawał 5 lat. 9 marca
1958 roku powstał Komitet Budowy Szkoły, a 13 czerwca tego

Jadwiga Darnowska (na pierwszym planie) uczyła języka
rosyjskiego i techniki w latach 1971-2000. Pracę w szkole bardzo
miło wspomina.

Lidia Szymczak – emerytowana
nauczycielka fizyki snuje
wspomnienie przygotowane
w gronie 7 osób pamiętających
dawne czasy szkoły.

samego roku, podczas Dni Łowicza, wmurowany został kamień węgielny pod budowę. Jak
już pisaliśmy na wstępie, odda-

nie szkoły miało miejsce 24 listopada 1963 roku. Tego też dnia
szkole nadano imię gen. Karola
Świerczewskiego, które nosiła
do lat 90. 17 stycznia 1990 roku
nadano jej nowy sztandar, na
którym widnieje imię i nazwisko
patrona, ale imię to nosiła jeszcze tylko do 19 listopada 1990
roku. Od 18 lutego 1999 roku
patronem Szkoły Podstawowej
nr 3 jest Kardynał Karol Wojtyła – Papież Polak, który osobiście poświęcił sztandar podczas
wizyty w Łowiczu, 14 czerwca
1999 roku.
W historii minionego 50-lecia
nie można pominąć budowy sali
gimnastycznej. Została ona rozpoczęta w 1985 roku, choć Komitet Społeczny tej budowy powołany został do życia już na
początku 1982 roku. Budowa nie
była łatwa, bo przypadła na czasy, w których brakowało i mate-

Mirosława Wolska-Kobierecka

mirka.wolska@lowiczanin.info

gogiczna również nie była stała.
W okresie międzywojennym nauka odbywała się m.in. w prywatnym mieszkaniu przy ówczesnej ul. Legionów 27. 21 czerwca
1939 Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego nadało
szkole imię 10. Pułku Piechoty,
a pułkownik Marian Krudnowski
odznaczył szkołę historyczną odznaką 10. PP w wersji oficerskiej
i udekorował nią sztandar szkoły.
Zaszczytne imię „Dziesiątki” nie było jej dane długo nosić. We wrześniu 1939 do szkoły wkroczyli Niemcy, zajmując
jej budynek. Lekcje początkowo
odbywały się w murach Szkoły
Podstawowej nr 1, potem ponownie przy ul. Chemicznej, rok później w Szkole Handlowej Sióstr
Bernardynek, również w prywatnym domu przy ul. Żymierskiego, w tzw. Korkowni na Blichu
oraz w obecnych pomieszczeniach Archiwum Państwowego
przy ul. 3 Maja. W lutym 1945
roku „Trójka” wróciła do swojej siedziby przy ul. Chemicznej,
ale władze nie pozwoliły jej nosić
imienia 10. Pułku Piechoty.

Mirosława Wolska-Kobierecka
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-KOBIERECKA

Mirosława Wolska-Kobierecka

24 listopada tego roku minęło 50 lat od otwarcia
obecnej siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 Łowiczu.
21 i 22 listopada w jej murach obchodzono ten
jubileusz - na czwartek do „Trójki” zaproszono gości,
w piątek świętowała urodziny cała społeczność Szkoły
Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 3. Jubileusz
przerodził się w prawdziwe święto szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej Wioletta Puszcz, obok
niej Mirosława Nowacka – kierownik delegatury Kuratorium Oświaty
w Skierniewicach oraz Danuta Zakrzewska – dyrektor OKE w Łodzi.

riałów budowlanych, i pieniędzy
na ich zakup. W 1989 roku sala
o wymiarach 30x18 m, z pełnym
zapleczem socjalnym, została
oddana do użytku.
W kościele i w sali
Ubiegłotygodniowa uroczystość rozpoczęła się mszą św.
w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce.
Potem wszyscy uczestnicy jubileuszu przeszli do budynku
szkoły na uroczystość. Przedstawiono na niej prezentacje
multimedialne na temat historii szkoły i dnia obecnego, ale
też przypomniano kierowników
i dyrektorów szkoły: od Heleny Szymkowskiej, poprzez Zofię Górską, Marię Bobotek, Jana
Grzegorego, Józefa Kolosa, Józefa Perzynę, Wacława Witwickiego, Bogdana Kacperskiego, Tadeusza Rutkowskiego, Agnieszkę

Rutkowską, aż po obecną dyrektor Wiolettę Puszcz.
Przed publicznością wystąpiły dzieci i młodzież, które w konwencji Polskiej Kroniki Filmowej przedstawiły historię szkoły
– gimnazjalistki wcieliły się
w role budowniczych, którzy
śpiewając piosenkę „Podaj cegłę”
przekazują sobie kartony imitujące cegły, a potem stawiają mury
i przecinają wstęgę otwierając
szkołę. Dzieci ze szkoły podstawowej krokiem marszowym weszły na salę bijąc w bębny, potem
odegrały sceny wyjazdu na wycieczkę, występu folklorystycznego. Wcieliły się też w pierwszaków, które pierwszy raz idą
do szkoły. W tej części programu, w imieniu emerytowanych
pracowników głos zabrała Lidia
Szymczak, niegdyś nauczycielka fizyki, wspominając pracę w
Trójce wieloletniego jej kierow-
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Cieszę się, że zrobiłem
coś dobrego
Józef Kolos pracował całe
życie jako nauczyciel mate-

matyki, techniki i przysposobienia obronnego, a w latach
1982-1983 był kierownikiem
szkoły. Zanim trafił do „Trójki” pracował w Różycach, Kocierzewie i Bolimowie. Od
1973 roku był wicedyrektorem
SP 3, skąd odszedł na dyrektora Zeposłu Ekonomicznego
w Wydziale Oświaty, który mieścił się przy ul. Stanisławskiego. Pracował tam do
emerytury, na którą przeszedł
w 1986 roku. Już jako urzędnik
często w niej bywał, zajmując
się prowadzoną na Korabce budową sali gimnastycznej. – Poszedłem tam m.in. dlatego, że
miałem większe możliwości.
Praca była trudna, a jeden człowiek nic w niej nie znaczył, ale
wiele osób pomogło w tym, aby
sala powstała. Na tamte czasy
to było coś wielkiego i dziś to
nadal jest powód do dumy. Bardzo mnie cieszy, że jest efekt tej
pracy. To się liczy, że zrobiliśmy coś dla młodzieży.
Wspomina architekta, który
ją projektował: inż. Stanisława
Strojewskiego. Był on łowiczaninem, ale pracował w Wojskowym Biurze Projektowym
w Warszawie. Jego nazwisko
pomogło w uzyskaniu zgody na budowę, jaką wówczas
udzielało kuratorium w Skierniewicach. Zezwolenie wydano
w ciągu tygodnia.
Wspomnień było oczywiście
więcej. Galerię zdjęć z uroczystości oraz film można obejrzeć
na naszym portalu www.lowiczanin.info w zakładce Edukacja/Wydarzenia. 

Wmurowywanie kamienia węgielnego, 13 czerwca 1958 roku. Cegiełkę wmurowuje uczennica klasy
pierwszej - Jaworska.

Zalewanie stropów obecnego budynku szkoły.

archiwum SP3 w Łowiczu

Byliśmy uniwersalni
– Jak tylko miałam dyżur na
korytarzu, to zawsze panował tu
porządek – wspomina Jadwiga
Darnowska, nauczycielka języka rosyjskiego w latach 19712000. Jak sama mówi, uczyła też
techniki i była wychowawczynią
w klasach młodszych. Mówiąc
o sobie i swoich koleżankach
podkreśla, że kiedyś nauczyciele mieli takie przygotowanie,
że wszędzie dawali sobie radę.
– Nie było tak jak teraz, że nauczyciele mają wąskie specjalizacje. Pracę w szkole wspomina
bardzo dobrze. Zanim jednak do
niej trafiła, przez miesiąc pracowała w księgowości. – Nawet gdyby mnie tam ktoś butaprenem do krzesła przykleił, to
bym stamtąd uciekła! – mówi
z uśmiechem. Gdy pytamy,
dlaczego, odpowiada: – Praca
w szkole jest znacznie ciekawsza, każdego dnia dzieje się
coś ciekawego – jak w teatrze.
A uczniowie są wspaniali. Kiedyś na mojej lekcji w sali nr 50,
tak wybuchnęli śmiechem, że
aż dyrektor Witwicki zajrzał,
bo się zaniepokoił. Jej zdaniem
każdy, kto lubi dzieci i młodzież, i nie jest naburmuszony,
jak będzie chciał pracować, to
da sobie radę.
Lidia Wielec była nauczycielką nauczania początkowego. Pracę zawodową rozpoczęła w 1963
roku, najpierw w szkole w Niedźwiadzie, z którą była związana
15 lat. Potem przyszła do „Trójki”. Wspomina ją jak najlepiej:

– Dzieci były grzeczne, a ja bardzo lubiłam tę pracę. Dlaczego zostałam nauczycielem? Ponieważ lubiłam dzieci. Jak dalej
mówi, jako dziewczynka często
bawiła się w nauczycielkę. Miała
dwóch wujków nauczycieli, którzy byli dla niej przykładem. Teraz w jej rodzinie nauczycieli jest
jeszcze więcej.
Obecna na jubileuszu Anna
Stępińska była absolwentką „Trójki”, potem pracowała w niej jako
sekretarka: Wacława Witwickiego i Bogdana Kacperskiego.
– Każdy z nich był wymagający, ale myślę, że dobrze im się
ze mną współpracowało. Koleżanki pani Anny dopowiadają:
– Była bardzo fajną sekretarką.
Nigdy nie odmówiła pomocy ani
uczniom, ani nauczycielom, choć
często jej głowę czymś zawracaliśmy.
Elżbieta Pietrzak również była
najpierw uczennicą szkoły na Korabce, a potem nauczycielką plastyki i techniki. Pracę rozpoczęła
w 1963 i jako jedna z nielicznych
obecnych na jubileuszu 50-lecia,
pamięta oddanie budynku. Koledzy pamiętają jej zapał, talent
plastyczny i to, że zawsze były
jej potrzebne materiały plastyczne, które – jak wszystko w PRL-u
– były towarem deficytowym.
– Nic nie zrobiłem w tej szkole ważnego – umniejsza swoje zasługi Bogdan Kacperski, dyrektor
w latach 1987-1991. Przyznaje, że
został dyrektorem w czasie, gdy
mówiło się o tym, aby zmienić
patrona, ale on stał na stanowisku,
że to nie szkoła podejmowała decyzję o jego wyborze, a więc i nie
szkoła powinna patrona zmieniać.
Sukcesem w czasie, gdy „Trójką”
kierował, była wymiana ogrzewania (poprzednie nie sprawdzało się i w szkole było za zimno),
a także zakończenie i oddanie budowy sali gimnastycznej. – Miałem też wiele problemów, gdy z 8
etatów sprzątaczek i 1 woźnej została mi jedna osoba, bo wszystkie pozostałe przeszły na „Kuroniówkę”, która wynosiła 605 zł,
a ich zarobki – 600 zł.

archiwum SP3 w Łowiczu

nika Józefa Perzyny i jego żony.
Na koniec uczniowie odśpiewali
piosenkę Marka Grechuty „Dni,
których nie znamy”. Wcześniej
był czas na przemówienia dyrektor Wioletty Puszcz i zaproszonych gości – burmistrza Krzysztofa Kalińskiego, wiceburmistrza
Bogusława Bończaka, Mirosławy Nowackiej – kierownik skierniewickiej delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi, Danuty
Zakrzewskiej – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Łodzi, Krzysztofa Górskiego
– przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego. Po części oficjalnej goście mogli porozmawiać przy kawie i herbacie.

Zespół nauczycieli tajnego nauczania, rok 1943-44.

archiwum SP3 w Łowiczu

Pielenie grządek w przyszkolnym ogródku, rok szkolny 1953/54.

archiwum SP3 w Łowiczu

archiwum SP3 w Łowiczu

Budynek przy ul. Chemicznej 6 (obecna A. Krajowej). Tutaj mieściła się
szkoła w latach 1908-1963, z przerwami w okresach wojennych.

Budynek szkoły wiosną 1963.
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Kultura
Łowicz | Łódzkie Spotkania Teatralne

Dwa dni z awangardowym teatrem w ŁOK
Dwa spektakle, w ramach 36. edycji Łódzkich Spotkań
Teatralnych, mieli okazję obejrzeć w miniony weekend
widzowie w Łowickim Ośrodku Kultury. Była to
okazja to obcowania z teatrem awangardowym
w różnych wydaniach, ale i do poznania aktorów także
poza teatralną sceną.

REKLAMA

dodatkowymi efektami scenicznymi.
Bartłomiej Ostapczuk zauważył, że w trakcie przedstawienia
w Łowiczu, po raz trzeci w swojej szesnastoletniej karierze spo-

Łowicz | Spotkanie z konserwatorami

Odnowione skarby baroku
Konserwatorzy
zabytków,
którzy przez cztery miesiące pracowali nad odnowieniem
części eksponatów łowickiego
muzeum, prezentowali efekty
swojej pracy podczas krótkiego
wykładu przygotowanego 20 listopada w sali św. Karola Boromeusza.
Wśród odnowionych eksponatów znalazły się zabytki doby

tkał się z sytuacją, że przez cały
spektakl widownia zachowywała całkowitą ciszę i nie reagowała
na sytuacje na scenie śmiechem
itp. Spotkanie prowadzone przez
Paulinę Ilską – kulturoznawstkę

Wszystkie te przedmioty zostały wystawione podczas wykładu, a niebawem trafią do stałej
ekspozycji muzeum. Anna Mikołajek, Anna Hohendolff, Krzysztof Dudek oraz Roland Róg
z Fundacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego opowiedzieli
przy tej okazji jak trudne i złożone były prace przy zabytkach,
zdradzili też niektóre z zastosowanych technik. Podkreślali jak
bardzo ważna jest w pracy konserwatorów współpraca z historykami sztuki Na spotkaniu pojawiło się przeszło 20 słuchaczy. tm

Konserwatorzy w rozmowie z dyrektor Muzeum w Łowiczu Marzeną
Kozanecką-Zwierz (pierwsza z prawej).

Victor Fleming (Michał Ligocki) i David Selznick (Norbert Zemler)
odgrywają sceny z powieści.

baroku, m.in: trzy malowidła na
desce, tzw. filungi, pochodzące
z przełomu XVII/XVIII w., malowidło na desce z motyw „Danse macabre” z tego samego
okresu oraz jedwabny pas kontuszowy wykonany w Manufakturze, w Kobyłce pod Warszawą ok. 1789-1790 r. i portret
prymasa Krzysztofa Szembeka
z XVIII wieku.

Tomasz Matusiak

To był czas na
pantomimę
Pierwszego dnia, w sobotę
23 listopada, na scenie pojawili
się aktorzy nietypowi, bo grający bez słowa. Warszawskie Centrum Pantomimy przygotowało
spektakl „Aqua de Lagrimas”,
na podstawie inspirowanej książką „Pachnidło” Patricka Suskinda sztuki Lionela Menarda.
Pantomima opowiadała historię mistrza perfumiarskiego Jeffersona (Paweł Kulesza),
który chcąc skoncentrować się
na stworzeniu nowego zapachu przyjmuje propozycję zajęcia się jego domem, złożoną przez odrażającego Frollo

(Bartłomiej Ostapczuk – twórca WCP), co prowadzi do nieprzewidzianych konsekwencji.
W pozostałych rolach na scenie
pojawiły się Ewelina Grzechnik
(Marie),MajaPieczerek(Garance)
i Marta Grądzka (Meredith).
Po zakończeniu spektaklu widzowie mogli spotkać się z aktorami w sali ślubów Urzędu
Stanu Cywilnego. Chętnych do
rozmowy z artystami było tak
wielu, że pracownicy ŁOK musieli dostawiać krzesła. Aktorzy
pytani byli m.in. o to, dlaczego
wybrali pantomimę, jak długo
trwają przygotowania do spektaklu i czy nie chcieliby wzbogacać swojej pantomimy żadnymi

Scenariusz hitu w pięć
dni
W drugim dniu spotkań, w niedzielę 24 listopada, na scenie wystąpił łódzki Teatr Gęsi i Róże,
który wystawił sztukę pod tytułem „Księżyc i magnolie” Rona
Hutchinsona. Jest to zabawna
opowieść o historii powstawania scenariusza do filmowego
hitu wszechczasów „Przeminęło
z wiatrem”.
Producent filmowy David Selznick (Norbert Zemler) pragnie
stworzyć prawdziwy filmowy hit
na podstawie powieści Margaret Mitchell. Do napisania scenariusza namawia pisarza i dziennikarza Bena Hechta (Jarosław
Płocki), który... nigdy nie czytał
powieści poza pierwszą jej stroną. Hecht stawia jednak warunek
– pracę wykonać zamierza w pięć
dni.

Jakub Lenart

Łódzkie Spotkania Teatralne odbywają się od 1964 roku
i są okazją do zapoznania się
z teatrem awangardowym – zarówno polskim, jak i zagranicznym. W tym roku, od września
do grudnia, widzowie w 10 miastach województwa łódzkiego
mają okazję obejrzeć 22 spektakle. Dwa z nich trafiły także do
Łowicza. W miniony weekend
na scenie Łowickiego Ośrodka
Kultury zaprezentowano „Aqua
de Lagrimas” Warszawskiego Centrum Pantomimy oraz
„Księżyc i magnolie” w wykonaniu Teatru Gęsi i Róże z Łodzi.

i recenzentkę teatralną z Łodzi
trwało około godziny.

W przygotowaniu scenariusza w tak krótkim czasie pomaga przyszły reżyser filmu Victor
Fleming (Michał Ligocki), a na
scenie pojawia się także sekretarka Selznicka Panna Poppenghul
(Aneta Krauze).
Zamknięci przez pięć dni
w jednym pokoju, jedząc orzeszki i banany („Dobre na myślenie”) Selznick i Fleming odgrywają przed Hechtem całą powieść
wcielając się m.in. w legendarne
postacie Scarlett O’Hary i Rhetta
Butlera.
Przedstawienie okraszone było
dużą dawką poczucia humoru
i absurdalnych sytuacji np. przy
planowaniu scen spoliczkowania
służącej Prissy i... porodu. Często było słychać głośny śmiech
widowni. Ciekawostką było wykorzystanie przez teatr ekranu kinowego, na którym wyświetlano
odgrywane przez aktorów sceny,
utrzymane w konwencji czarno-białego, niemego filmu.
Po spektaklu publiczność także
miała okazję spotkać się z aktorami, co jednak nie cieszyło się już
taką popularnością i miało raczej
charakter zadawania pytań przez
prowadzącą Paulinę Ilską. 
kl
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Łowicz | Dzień Kultury Koreańskiej w Muzeum

Nie tylko Taekwondo
specyfikę koreańskiego alfabetu
– hangeld i papieru – hanji. Jeśli komuś było na sali za gorąco,
mógł ochłodzić się przy pomo-

Tomasz Matusiak

15 listopada w muzeum
w Łowiczu, dzieci i dorośli mogli wziąć udział w warsztatach
z kaligrafii koreańskiej, poznając

Warsztaty z koreańskiej kaligrafii cieszyły się sporym
zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych.

cy specjalnego wachlarza, który
otrzymał każdy z gości (w Korei
taki wachlarz kosztuje równowartość ok. 10-25 zł). Panie mogły
też włożyć na siebie oryginalny
hanbok – strój z tego kraju. Jeśli chodzi o wymianę strojów, to
nie była ona tylko jednostronna
– podczas gdy łowiczanki przymierzały hanbok, Koreanki prezentowały się w tradycyjnym
stroju łowickim.
– Stroje są przede wszystkim wygodne, bardzo dobrze się
w nich czujemy – mówiły nam
Anna Mączyńska i Iwona Latoszewska. – Są też ładne, kolorowe,
po prostu super. Nie mogło być
prezentacji o Korei bez taekwondo. Zawodnicy Łowickiej Akademii Sportu przeprowadzili zajęcia dla najmłodszych, podczas
których uczyli podstawowych ruchów narodowej sztuki walki.
Największą atrakcją piątkowego Dnia Kultury Koreańskiej był

Tomasz Matusiak

Korea Południowa najczęściej kojarzy nam się z taekwondo, seriali zwanych
dramami oraz wieloma nowoczesnymi koncernami i technologią. Łowiczanie znów
mieli okazję poznać kulturę tego kraju nieco bliżej, a to za sprawą organizowanego
już po raz trzeci „Dnia Kultury Koreańskiej”, organizowanego przez Łowicką
Akademię Sportu i Centrum Kultury Ambasady Republiki Korei.

Barbara Siekiera, Anna Staniszewska i Joanna Bolimowska prezentują swoje imiona zapisane
w tradycyjnym, koreańskim alfabecie.

50-minutowy występ zespołu „Ty
i ja”, złożonego z czterech młodych artystek grających na starych, tradycyjnych koreańskich
instrumentach, jeden z ostatnich
podczas ich tournée po Polsce –
dzień później grupa powróciła do
Korei. W koncercie „Ty i Ja” nie
zabrakło jednak łączenia kultur
– Koreanki najpierw zrobiły niespodziankę, grając melodię „Szła
dzieweczka do laseczka”, po
czym zaskoczyły jeszcze bardziej

REKLAMA

łem uczestniczyli we wspólnych
grach i zabawach. Próbowali też swoich umiejętności tanecznych, ucząc się ludowych
łowickich tańców, np. klapoka
i oberka. W czasie każdego ze
spotkań przygrywała kapela ludowa, działająca przy zespole. Na
realizację programu zespół pozyskał za pośrednictwem Łowickiej Grupy Rybackiej pieniądze
z Unii Europejskiej – ponad
82 tys. zł. 
tb

Marzena Andrzejczyk/GOK Sanniki

Jak zawiązać łowicką chustę i nie tylko
wowe i gimnazja: w Bielawach,
Domaniewicach oraz w Popowie,
a także gimnazja w Kompinie
i Piątku.
Jak przekazała nam członkini zespołu Klaudia Michalska,
w każdej ze szkół Blichowiacy spotkali się z ogromną życzliwością. Uczestnicy warsztatów
z dużą ciekawością przyglądali
się występom, które za każdym
razem rozpoczynały spotkanie, a następnie razem z zespo-

pracowników ambasady Republiki Korei w naszym kraju. To dzięki nim wszystko było jak należy,
a atmosfera uśmiechu i życzliwości była wszechobecna.
Filmik video z tego wydarzenia można obejrzeć na naszej stronie internetowej lowiczanin.info.
Dzień później, w hali OSiR II odbyły się zawody o Puchar Poomsae Centrum Kultury Ambasady
Republiki Korei, które relacjonowaliśmy w ubiegłym tygodniu.tm

Rzut okiem | folklor już dla przedszkolaków

Łowicz | Blichowiacy w roli edukatorów
Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy” zakończył realizowanie
projektu edukacyjnego, w ramach
którego zespół odwiedził 14 placówek oświatowych na terenie
powiatu łowickiego. Członkowie zespołu opowiadali dzieciom
i młodzieży o łowickim folklorze.
Odwiedzili szkoły podstawowe w Oszkowicach, Skaratkach,
Nieborowie, Bednarach, Dąbkowicach Dolnych, Czernikowie
w gminie Piątek, szkoły podsta-

i postawiły na baczność, wykonując fragment „Mazurka Dąbrowskiego”.
Organizatorzy są zadowoleni
z przebiegu imprezy. – Choć było
mało czasu na organizację, myślę,
że Dzień Kultury Koreańskiej należy zaliczyć to tych bardzo udanych – przyznaje Kamil Sobol
z Łowickiej Akademii Sportu.
– Za przygotowanie warsztatów
w Muzeum należy wyróżnić panią Ena Yun i Rafała Denisiuka,

Spotkanie z folklorem dla dzieci
z samorządowego przedszkola
w Sannikach poprowadziły
13 listopada Aleksandra Głowacka
i Marzena Andrzejczyk
z sannickiego ośrodka kultury.
Panie przybliżyły dzieciom strój
sannicki, wycinankę, „pająki”,
papierowe firanki, opowiedziały
o wystrojach chat, pokazały stare
sprzęty, np. służące do wyciskania
sera i opowiedziały, do czego były
używane. Pokazały też kilka kroków
z tańca ludowego. Na koniec dzieci
przymierzały stroje ludowej. mak
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Powiat łowicki | Kolejna zmiana w Radzie Muzeum

Krzysztof Figat w miejsce
Maksymiliana Celedy
Zmiany w skaldzie Rady Muzeum w Łowiczu po raz kolejny wywołały emocje na forum Rady Powiatu
Łowickiego. 30 października stało się tak z kilku przyczyn: po pierwsze starosta wniósł ten punkt do
porządku obrad po ponad 7 godzinach obrad, po drugie – uchwała nie była opiniowana przez komisje
stałe Rady Powiatu, po trzecie: zaproponował do Rady Muzeum siebie, mówiąc, że „bierze to na klatę”.
eleganckie pytania – mówił
na sesji 30 października starosta Krzysztof Figat, wyjaśniając
przyczyny rezygnacji swojego
kandydata, dodając, że „z bólem ją przyjął”, ale po posiedzeniu Rady Muzeum, która odbyła się dzień wcześniej i w której
brał udział, postanowił „wziąć to
na klatę” i sam wejść do tej rady.
Wyjaśnić należy, że określenie „wzięcia na klatę” odnosiło
się do słów, jakie padły na tejże
sesji z ust byłego starosty Janusza Michalaka. W jego opinii

Zarząd kierowany przez starostę
Figata powinien był unieważnić
przetarg na wyłonienie banku,
który udzieli powiatowi kredytu w wysokości 4,4 mln zł. Michalak mówił, że starosta mógł
ponieść konsekwencje finansowe wynikające z naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
które – choć musiałby zapłacić
z własnej kieszeni – zdaniem Janusza Michalaka nie byłyby wysokie. Powinien był „wziąć to na
klatę”, ale tego nie zrobił.
W sprawie samego Maksymilina Celedy, Marcin Kosiorek przypomniał, że na sesji
nie padły żadne słowa, jakie by
jego obraziły. Powiedział tylko,
że starosta wprowadził radnych
w błąd, bo zataił pewne fakty
z jego życiorysu. – Ja tylko powiedziałem, że nie zagłosuję
i nikt z PiS tego nie zrobi. To
pan skrzywdził pana Celedę
– powiedział Kosiorek. Starosta
przyznał mu rację i dodał, że już
byłego członka Rady Muzeum
za to przeprosił.
W sprawie zmiany składu
Rady Muzeum głos zabrał też
Artur Michalak: – To nie jest
sprawa pilna, ta rada nie spotyka się częściej niż raz na kwar-

tał. Starosta obiecał, że tego typu
uchwały będą dyskutowane na
komisjach.
Członek Zarządu Powiatu,
Krzysztof Janicki odparł, że Rada
Powiatu jest wyższą instancją niż
pojedyncza komisja i może podejmować takie decyzje. – Idąc
tym tokiem rozumowania, trzeba rozwiązać wszystkie komisje,
a wynik każdego głosowania będzie: 13 za, 13 za, 13 za, itd. (bo
tylu radnych liczy koalicja rządząca) – mówił oburzony Janicki. Wcześniej, jeszcze dalej idącą
propozycję rzucił Marcin Kosiorek: – Rozwiążmy tę radę, niech
wasz kolega Bejda zrobi Figata
komisarzem!
Wynik głosowania był łatwy
do przewidzenia: 13 radnych było
za wejściem Krzysztofa Figata
do Rady Muzeum, 1 osoba się
wstrzymała od głosu, pozostali
nie wzięli w nim udziału.
Rada Muzeum jest ciałem doradczym i opiniotwórczym. Opinie wypracowane przez nią, nie
są dla placówki wiążące. Nie ma
reguły dotyczącej częstotliwości jej spotkań, choć miniumum
to jedno spotkanie w roku, które
opiniuje plan finansowy oraz plan
pracy na kolejny rok. 

stał Maksymilian Celeda, pochodzący z gminy Kiernozia emerytowany pracownik ministerstwa
kultury. Złożył on rezygnację po
tym, jak opinia publiczna dowiedziała się, że był on związany z aparatem propagandowym PZPR, do której zapisał się
w 1961 roku. Był kierownikiem
wydziału propagandy w łódzkim
PZPR, zastępcą szefa łódzkiego
ośrodka kształcenia ideologicznego PZPR.
– Padły tu słowa, które padły,
a potem prasa zadawała mi nie-

Zduny

Muzeum

Rzut okiem | Jubileusz Marii Stachnal i prezentacja hafciarek

Do piątku 29 listopada Dom
Kultury w Zdunach będzie przyjmował zgłoszenia od mieszkańców powiatu łowickiego chcących wziąć udział w III edycji
Powiatowego Festiwalu Piosenki.
Zgłoszenia solistów lub zespołów można przesłać tradycyjną
pocztą, pocztą elektroniczną na
adres: bdk@bdkzduny.pl, bądź
dostarczyć osobiście do DK
w Zdunach. Przesłuchania
uczestników, w różnych kategoriach wiekowych, odbędą się w
piątek 6 grudnia, gala finałowa
odbędzie się 8 grudnia. 
kp

Choć na co dzień zajmują się
głównie naukami ścisłymi, mają
też artystyczne dusze. Akademicka Orkiestra Politechniki Łódzkiej, pod batutą Ryszarda Jana
Osmolińskiego, zagra 1 grudnia o 18. w muzeum w Łowiczu. Orkiestra powstała w listopadzie 2005 r., a rok później była
na pierwszej zagranicznej trasie
koncertowej. Jej członkami są
studenci, absolwenci, doktoranci
i pracownicy Politechniki Łódzkiej, a także dzieci pracowników
oraz kilkoro studentów innych
uczelni. Wykonują muzykę zarówno klasyczną, jak i rozrywkową – i tak też ma być w Łowiczu.
Wstęp jest wolny. 
tm

mirka.wolska@lowiczanin.info

Zgłoszenia
przyjmowane będą
tylko do jutra

REKLAMA

Będzie klasycznie
i rozrywkowo

Urząd Miejski w Łowiczu

Obecna Rada Muzeum została
powołana na początku 2011 roku
w składzie: Bolesław Heichman
jako przedstawiciel starostwa,
Krzysztof Kaliński jako przedstawiciel Łowicza, Halina Anyszka
– przedstawiciel gminy Zduny,
Tadeusz Żaczek z Łowickiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
Marek Wojtylak z łowickiego

archiwum, Barbara Rzeczycka
ze Stowarzyszenia Muzealników
Polskich, oddział mazowiecki,
oraz Zbigniew Skuza ze Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym
Powietrzu w Polsce.
Kadencja jest 4-letnia, ale
pierwsza zmiana składu związana była ze śmiercią Bolesława
Heichmana. Początkowo koalicja rządząca proponowała, aby
zastąpił go Krzysztof Janicki,
jednak nie uzyskał on akceptacji
Rady Powiatu. Na wolne miejsce,
w maju tego roku wybrany zo-

MIRKA WOLSKA
-KOBIERECKA

Za nami przedostanie
z tegorocznych „Spotkań
z tradycją” w Muzeum
w Łowiczu, zorganizowane
16 listopada. Połączono
je z jubileuszem 50-lecia
działalności artystycznej
Marii Stachnal
– wycinankarki z Łowicza,
członkini Zespołu
Śpiewaczego „Ksinzoki”,
którego członkowie
prowadzili jubileusz. Swój
dorobek hafciarski, bo ów
haft miał być jego tematem
wiodącym, zaprezentowały
też: Krystyna Wielemborek,
Wanda Bogusz, Lucyna
Stachurska oraz Genowefa
Madanowska. tm

www.lowiczanin.info
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Aktualności
Gmina Nieborów | Spotkanie w szkole w Bobrownikach

Karolew | Mieszkańcy po latach mają swoje miejsce

Świetlica za milion,
będzie żyła

Wieś nie dysponowała
dotąd budynkiem,
w którym mogłyby się
odbywać zebrania
wiejskie czy środowiskowe
uroczystości i spotkania.
Przez 11 lat odbywały
się one u mnie w domu,
wcześniej przez 29 lat
u poprzedniego sołtysa.
Chcę, aby świetlica żyła.
W 2014 roku z funduszu
sołeckiego kupimy
stoły do bilarda i tenisa
stołowego, uruchomimy
też zajęcia aerobiku dla
pań. Wokół świetlicy
posadzone zostaną
krzewy, trawa, powstanie
miejsce na ognisko,
utwardzone miejsce na
zabawę taneczną i mały
plac zabaw. Mamy dużo
planów.

Wójt gminy NIeborów Andrzej Werle w towarzystwie starosty powiatu
łowickiego Krzysztofa Figata przecina wstęgę, otwierając świetlicę
środowiskową w Karolewie.

czącym Andrzejem Myczką oraz
wójt gminy Andrzej Werle, który
obszernie opowiedział o kulisach
decyzji o budowie świetlicy jak
i o późniejszym przebiegu prac.
Inwestycja rozpoczęta została
28 sierpnia 2012 roku i trwała niemal 14 miesięcy. Wykonawca,
firma Marbudex Marka Kiernalczyka ze Skierniewic, zakończyła roboty 4 października. Świetlica kosztowała w sumie 921 tys. zł,
w tym prace budowlane 866 tys. zł,
w kwocie tej znalazła się dotacja
z Unii Europejskiej w wysokości
351 tys. zł.
Świetlica jest budynkiem parterowym, w którym znajduje się
duża sala służąca do spotkań,
w pełni wyposażone pomieszczenia sanitariatów, kuchni oraz
kotłowni. Łączna jego powierzchnia użytkowa to 221 m². W przyszłości jest możliwość zagospodarowania poddasza, obecnie
nie jest ono wykorzystywane.
Budynek będzie służył 150 mieszkańcom wsi, którzy dotąd nie
mieli pomieszczenia, w którym
mogłyby odbywać się zebrania
wiejskie, jak i środowiskowe uroczystości.
Radny Tadeusz Kozioł z Sypnia podziękował Radzie Gminy
za poparcie wniosku Rady So-

łeckiej o umieszczenie świetlicy
w budżecie gminy na miniony
rok. Szczególne słowa podziękowania skierował w stronę wójta
Andrzeja Werle, umieścił inwestycję w prowizorium budżetowym, a potem w czasie dyskusji
nad ostatecznym kształtem budżetu starał się o jej pozostawienie w nim.
Wójt Werle przyznał, że o potrzebie inwestycji mówiono wiele
w przeszłości, wielokrotnie Rada
Sołecka zgłaszała taką potrzebę,
gmina nie mogła jej spełnić ze
względu na inne palące potrzeby, przede wszystkim wynikające
z realizowanych dużych inwestycji w oświacie. Ostatecznie o realizacji zdecydowała możliwość
sięgnięcia po środki z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Jak podkreślił, była to ostatnia
pula umożliwiająca inwestowanie w tego typu zadanie w ramach
unijnych pieniędzy przyznanych
w latach 2007 – 2013.
Po przemowach wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek
przygotowany przez panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Po południu w świetlicy
spotkali się już wyłącznie mieszkańcy na przygotowanej przez
siebie biesiadzie.
tb

Na początku gości powitała obecna dyrektor bobrownickiej szkoły Ewa Zabrzewska,
która również jest absolwentką najstarszego rocznika dawnych uczniów. Dwie absolwentki szkoły: bibliotekarka Janina
Skowron i Julia Szymkowicz –
obecnie będąca uczennicą 3 klasy gimnazjum pijarskiego w Ło-

Marcin Kucharski

Uczniowie klasy I
Szkoły Podstawowej
w Bobrownikach złożyli
w ostatnią sobotę
23 listopada ślubowanie
podczas uroczystości
Dnia Patrona. W szkole
odbył się też zjazd
absolwentów, tym razem
roczników 1982/1983
– 1987/1988. Zjazdy
różnych roczników,
które opuściły szkołę,
odbywają się
w Bobrownikach co roku.
Ten był już ósmy.

Po wielu latach odnalezienie siebie, kolegów i kleżanki na klasowych
listach wcale nie było takie łatwie.

wiczu – przedstawiły biografię
patronki. Została ona przygotowana na podstawie pracy „Wierna Patronce” napisanej przez Julię na konkurs zorganizowany
przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty „Losy dalekich i i losy
bliskich” w 2009 roku.
Wiele radości sprawiło gościom wyczytywanie list klasowych zaproszonych absolwen-

Marcin Kucharski

Teresa Blus
sołtys Karolewa

TOMASZ BARTOS

– Myślę że jest dzień dla was
szczególny, bo każdy pewnie by
się cieszył, mogąc się wprowadzić do nowego domu. A to, że
możecie się dziś spotkać w tej
świetlicy, to tak jakby cały Karolew wyprowadził się do nowego domu – powiedział starosta
łowicki Krzysztof Figat do mieszkańców Karolewa 22 listopada,
w czasie otwarcia tam świetlicy
środowiskowej.
W uroczystości udział wziął
także wicestarosta powiatu łowickiego Dariusz Kosmatka, radni gminy Nieborów z przewodni-

Zjazd i ślubowanie w Dzień Patrona

Wychowawczyni Barbara Gajda dostała od swoich dawnych uczniów
bukiet kwiatów.

Marcin Kucharski

REKLAMA

W przerwie spotkania powodzeniem cieszyły sie szkolne kroniki sprzed lat.
REKLAMA

tów. – Zadziałała magia szkoły
i wszyscy na powrót czuli, jakby mieli po 15 lat – powiedziała
nam dyrektor Ewa Zabrzewska.
Do swoich dawnych uczniów
dołączyli także dawni wychowawcy klasowi: Barbara Gajda
i Artur Zimny. Otrzymali bukiety kwiatów wraz z podziękowaniami. Nieobecnym wychowawcom Józefowi i Zofii
Macioszkom przekazano kwiaty
i życzenia na ręce nauczycielki,
która obecnie pracuje w szkole,
Anny Macioszek.
Podczas ślubowania pierwszoklasistów goście wysłuchali
urokliwych wierszyków i piosenek. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe książki, a Rada
Rodziców w czasie przerwy zaprosiła na słodki poczęstunek.
Po przerwie można było obejrzeć prezentację multimedialną,
którą przygotowała nauczycielka Iwona Charążka. Uczniowie
klas IV-VI przygotowali program artystyczny, w którym wystąpił też absolwent szkoły Tomasz Płuszka. Absolwentom
i nie tylko spodobał się koncert
pt. „Miłość w piosence”. Uczniowie śpiewali polskie przeboje.
Absolwenci wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły
róże. Absolwentka Justyna Więcek – obecnie będąca pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, tak podsumowała lata spędzone w szkole w Bobrownikach. – Dzięki solidnym
korzeniom zaszłam tam, gdzie jestem dzisiaj. Wszystkim uczniom
życzę wspaniałych wyników
w nauce i wytrwałości w dążeniu do obranych celów. Każdy
człowiek dochodzi tam, dokąd
sięgają jego marzenia – mówiła.
Po spotkaniu w szkole absolwenci udali się na wspólne biesiadowanie do restauracji Biała
Dama w Nieborowie.
mak
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OPEL

Zafira, 1999 rok, tel. 512‑443‑751.
OPEL

Zafira, 1.6 16V benzyna, 2003
rok, tel. kom. 600‑382‑140.
OPEL

Zafira diesel, 2000 rok, kolor
czarny metalik, wersja Elegance, pełne
wyposażenie, II właściciel, tel. kom.
606‑242‑154.

samochodowe
kupno
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.
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.
Absolutnie

auta kupię, tel. kom.
530‑900‑868.
Absolutnie

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

aktualnie auta kupię, tel.
kom. 690‑694‑705.

sprzedaż
AUDI

A4, 2004 rok, kombi, tel. kom.
788‑293‑343.
AUDI

A4, 1.9 TDI, 1997 rok, kombi,
czerwony, tel. kom. 604‑597‑493.
AUDI

A4 benzyna, 2009 rok, sedan, tel.
kom. 788‑293‑343.
AUDI

A6 avant 4x4, 1999 rok, tel. kom.
691‑745‑504.
BMW

525 benzyna/gaz, 1989 rok, tel.
kom. 501‑762‑922.
BMW

E46 320D, 2001 rok, granatowy,
bogate wyposażenie, tel. kom.
604‑706‑309.
CITROËN

Berlingo, 1.9 Diesel,
1999 rok, niebieski metalik,
I właściciel, hak, stan bdb., tel. kom.
511‑381‑992.
CITROËN

Berlingo, 1.9 Diesel,
2002 rok, VAN, pełna FVAT, tel. kom.
728‑508‑073.
CITROËN

C3, 1.1, 2003 rok, tel. kom.
601‑419‑747.
CITROËN

C3, 2009 rok, tel. kom.
695‑671‑050.

FIAT

Punto, 1998 rok, tel. kom.
513‑876‑180.

NISSAN

Micra, 2004 rok, tel. kom.
505‑056‑590.

FIAT

Seicento, 1999 rok, stan bdb, tel.
kom. 660‑172‑866.

NISSAN

Micra, 1.0, 1995 rok, 2 200 zł,
tel. kom. 696‑886‑742.

FIAT

Siena, 1.6 benzyna/gaz, 1998 rok,
tel. kom. 604‑634‑396.

NISSAN

Primera, 2.0 diesel, 1997 rok,
tel. kom. 509‑328‑033.

FIAT

Uno, 1998 rok, 80.000 km,
autentyczny, tel. kom. 511‑350‑002.

NISSAN

Primera, 1.6, benzyna/gaz,
1995 rok, bordowy, centralny zamek,
alarm, tel. kom. 696‑984‑447.

FIAT

Uno, 1.0, 1994 rok, stan dobry, tel.
kom. 501‑514‑046.
FORD

Escort, 1998 rok, kombi, tel.
kom. 883‑385‑505.
FORD

Fiesta, 2004 rok, tel. kom.
788‑293‑343.
FORD

Fiesta, 1.2, 1998 r., cena do
uzgodnienia, tel. kom. 503‑377‑475.
FORD

Focus, 1.8, 2003 rok, tel. kom.
533‑179‑189.
FORD

Focus, 2004 rok, tel. kom.
695‑671‑050.
FORD

Focus, 2006 rok, kombi, tel.
kom. 788‑293‑343.
FORD

Focus benzyna, 2008 rok,
kombi, tel. kom. 788‑293‑343.

NISSAN

Primera, 1997 rok, do
remontu, tel. kom. 600‑678‑503.
NISSAN

Primera, 1.9 DCI, 2003 rok,
253.000 km, kombi, full opcja, tel. kom.
502‑268‑513.
OPEL

Astra, 1997 rok, tel. kom.
785‑530‑814.
OPEL

Astra II, 1.7 DTI, 2001 rok, tel.
kom. 608‑591‑942.
OPEL

Astra II, 1.7 DTL, 2000 rok, tel.
kom. 605‑159‑165.
OPEL

Astra II D, 2003 rok, 101 KM,
hatchback, klima, srebrny metalik,
elektryka, abs, kontrola trakcji, cena
do negocjacji, 9.900 zł, tel. kom.
503‑380‑780.

FORD

Transit, 2005 rok, tel. kom.
721‑169‑137.

OPEL

Astra II, 2.0 DTL, 2000 rok,
kombi, granatowy metalik, bogate
wyposażenie (możliwa zamiana na
tańszy), tel. (46) 831-02-44, tel. kom.
604‑706‑309.

DAEWOO

Lanos, 1.5/16 benzyna/gaz,
2000 rok, tel. (46) 838‑59‑16.

HYUNDAI

Accent, 1998 rok,
tel. (46) 838‑44‑16.

OPEL

Astra, 2006 rok, kombi, tel. kom.
788‑293‑343.

DAEWOO

Lanos, 1.5 16V, benzyna/
gaz, 2000 rok, zielony metalik, 3.500 zł,
tel. kom. 781‑862‑816.

HYUNDAI

Atos, 2001/2003 rok, 4200
zł, tel. kom. 888‑822‑173.

Absolutnie,

aktualnie kupię każde
auto niezależnie od stanu, rocznika,
przebiegu, tel. kom. 691‑209‑493.

CITROËN

C4, 1.6 HDI, 2005 rok,
3-drzwiowy, sprowadzony,
nie rejestrowany, tel. kom.
600‑428‑743.

Auta

bezwypadkowe, tel.
795‑297‑763.

FORD

Mondeo, 1.8 benzyna/gaz, 1996
rok, tel. kom. 608‑604‑346.

SEAT

Cordoba, 1.6, gaz, 1999 rok,
tanio, tel. kom. 695‑537‑332.
SEAT

Ibiza, 1.4, benzyna, 1998 rok,
czarny, 3-drzwiowy, tel. kom. 668‑179‑329.
Fabia, 1.4 MPI, 2000 rok, tel.
SKODA

kom. 504‑209‑767.

307 SW, 2.0 D, 2002 rok, tel.
PEUGEOT

kom. 728‑988‑985.

Fabia, 1.4, benzyna/gaz,
SKODA

2003 rok, srebrny metalik, tel. kom.
603‑839‑291.

307, 2003 rok, kombi, tel.
PEUGEOT

kom. 788‑293‑343.

Fabia, gaz, 2011 rok, tel. kom.
SKODA

668‑751‑098.

PEUGEOT

407, 2005 rok, tel. kom.
788‑293‑343.

Fabia, 2005 rok, tel. kom.
SKODA

505‑056‑590.

PEUGEOT

407 Sedan, 2.0 16V
benzyna, pełne wyposażenie, salon
Polska, serwisowany w ASO, atrakcyjny
wygląd, tel. kom. 606‑242‑154.

Fabia, 1.9 TDI 115 KM, 2004
SKODA

rok, bogate wyposażenie (możliwość
zamiany na tańszy), tel. (46) 831-02-44,
tel. kom. 604‑706‑309.

407, kombi, tel. 606‑819‑096.
PEUGEOT


Fabia, 2003 rok, kombi, tel.
SKODA

kom. 609‑355‑534.

Partner, 2.0 HDI, 2002 rok,
PEUGEOT

czerwony, I-właściciel, klimatyzacja, hak,
stan bardzo dobry, tel. kom. 508‑184‑066.
Partner, 1.9 Diesel, 2003
PEUGEOT

rok, 171.000 km, I właściciel, oryginalny
lakier, stan bdb., tel. kom. 508‑184‑066.

Fabia, 1.4 TDI, 2007 rok,
SKODA

kombi, biały, tel. kom. 886‑397‑434.
SKODA

Felicia, 1.3, 1997 rok, tel. kom.
501‑342‑174.

POLONEZ

Atu, 1.6, 1996 rok, 68.000
km, stan dobry, tel. (46) 839‑22‑65.

SKODA

Felicia, 1.6 benzyna, 1997 rok,
157.000 km, czerwona, 3.300 zł, tel. kom.
694‑547‑204.

POLONEZ

Cargo gaz, 1.800 zł, tel.
kom. 889‑007‑076.

Octavia, 1.9 TDI, 2003 rok, tel.
SKODA

kom. 697‑648‑772.

POLONEZ

Caro, 1992 rok, tel. kom.
693‑138‑330.

Octavia, 1.9 TDI Ambiente,
SKODA

2007 rok, 24.800 zł, tel. kom.
662‑204‑983.

POLONEZ

Caro gaz, 1996 rok, nowe
opony zimowe, tel. (46) 838-60-89, tel.
kom. 669‑019‑983.
POLONEZ

Caro, stan bdb., tel. kom.
609‑656‑826.
306, 2.0 HDI, 2000 rok,
RENAULT

kombi, tel. kom. 606‑171‑075.

2002 rok, tel. 788‑293‑343.
SMART,

komplet opon zimowych
Sprzedam

z felgami Fulda do C3 185/60
R15 84T, bieżnik 6 mm, tel. kom.
601‑261‑702.

RENAULT

Kangoo benzyna, 1999 rok,
osobowy, tel. kom. 788‑293‑343.

TOYOTA

Corolla E10, 1.3, 1997
rok, 3-drzwiowa, klimatyzacja,
wspomaganie, elektryczne szyby, 2
600 zł, tel. kom. 696‑886‑742.

Kangoo, 1.4, benzyna, 1998
RENAULT

rok, stan dobry, tel. kom. 691‑499‑825.

TOYOTA

Corolla, diesel, 2005 rok,
kombi, srebrna, tel. kom. 726‑843‑466.

Laguna, 1.9 DTI, 1998 rok,
RENAULT

tel. kom. 792‑335‑021.

TOYOTA

Corolla, 1.6 16V, 1997 rok,
123.000 km, sedan, tel. (46) 831-02-44,
tel. kom. 604‑706‑309.

RENAULT

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

TOYOTA

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

Laguna, 1.9 DCI, 2002 rok,
RENAULT

8000 zł, tel. kom. 603‑313‑527.

TOYOTA

Yaris, 1.0, 2001 rok,
5-drzwiowy, tel. (46) 831-02-44, tel. kom.
600724311.

RENAULT

Megane Scenic, 1.9 DCI,
2005r, wiśniowy metalik, tel. 603‑839‑291.

OPEL

Astra, 1.4, 1993 rok, salon, I
właściciel, tel. kom. 733‑248‑966.

TOYOTA

Yaris, stan idealny, tel. kom.
606‑819‑096.

RENAULT

Megane Scenic, 1998 rok,
tanio, tel. kom. 692‑694‑085.

HYUNDAI

Coupe, 1.6, 1998 rok, tel.
kom. 697‑365‑652.

OPEL

Combo, 2009 rok, osobowy, tel.
kom. 788‑293‑343.

VOLVO

S40, 2.0, 1998/99 rok, tel. kom.
607‑076‑010.

RENAULT

Megane, 1.4 16V, 2001 rok,
sedan, tel. kom. 665‑718‑509.

IVECO

Daily, 3510, rozbite na części
lub na pa.., tel. kom. 600‑237‑175.

VOLVO

S40, benzyna/gaz, 2000 rok,
tanio, tel. kom. 726‑700‑729.

OPEL

Corsa, 1.3 TDI, 2005 rok, tel.
kom. 660‑478‑551.

DAF

45, 1998 rok, z kontenerem
i windą, cena złomowa, tel. kom.
600‑237‑175.

KIA
 Rio, stan idealny, tel. kom.
606‑819‑096.

OPEL

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

RENAULT

Megane benzyna/gaz, 1998
rok, 3.700 zł, tel. (46) 838-37-53, tel. kom.
666‑237‑534.

VW
 Caddy, 1.9 TDI, 2007 rok, srebrny
metalik, serwisowany, bezwypadkowy,
kupiony w polskim salonie, tel. kom.
600‑944‑728.

FIAT

126p, tel. kom. 517‑824‑586.

DODGE

Caliber, 2007 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 695‑732‑755.

LUBLIN

II 3504, 1998 rok, wywrotka,
Bielawy, ul. Warszawska 1, tel. kom.
602‑630‑920.

OPEL

Corsa, 1994 rok, tel. kom.
511‑350‑002.

Kupię

każde auto, tel. kom.
690‑694‑705.

FIAT

126p, tel. (46) 838‑06‑32.

Auta

kupię, gotówka, tel. kom.
501‑196‑901.
Auto

skup, tel. kom. 886‑802‑487.
Auto-skup,

płacimy za auta
powypadkowe, uszkodzone, najwyższe
ceny, wszystkie marki, tel. 604‑191‑186.
Chcesz

sprzedać samochód,
zadzwoń, tel. kom. 533‑193‑743.
Dostawcze,

tel. kom. 500‑812‑312.

Kupię

każdego VW T4 i Fiata Ducato
Doka, tel. kom. 506‑173‑284.
Skup

aut całych i powypadkowych.
Gwarancja najlepszej ceny, tel. kom.
531‑768‑728.
Skup

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

samochodów.
Możliwość odbioru. Sprzedaż
części. Złomowanie pojazdów.
Zaświadczenia do WK. Nieborów,
tel. kom. 605‑695‑882.
Uszkodzony

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

DAEWOO

Tico, 1996 rok, sprawny,
rejestrowany, mały przebieg, tel. kom.
667‑329‑720.

FIAT

126p, zarejestrowane, opłacone
(2 szt.), tel. kom. 501‑342‑174.
FIAT

Brava benzyna/gaz, 2000 rok, tel.
kom. 506‑267‑923.
FIAT

Linea benzyna/gaz, 2008 rok,
złoty metalik, tel. kom. 605‑846‑163.
FIAT

Panda, 1.1, 2007 rok,
67.000 km, kupiony w polskim
salonie, bogate wyposażenie, tel. kom.
600‑944‑728.

MAZDA

323, 1994 rok, tel. kom.
600‑880‑267.
MERCEDES

124, 2.0 D, 1987 rok, tel.
kom. 509‑961‑576.
MERCEDES

Bus Benz, AUDI 80, w
całości lub na części, tel. (42) 719-18‑44,
po 18.00.
MERCEDES

C250, 2.5 Diesel, 1994
rok, do poprawek lakierniczych, 4.500 zł,
tel. kom. 511‑970‑891.

FIAT

Punto gaz, 2000 rok,
tel. (46) 830‑31‑06.

MERCEDES

E 270, 2CDI, 2004 rok,
bogate wyposażenie, (w rozliczeniu
mogę przyjąć tańszy), 27.800 zł, tel. kom.
604‑706‑309.

FIAT

Punto, 2001 rok, tel. kom.
606‑819‑096.

MERCEDES

E220, 2.2CDI, 2005 rok,
tel. kom. 608‑420‑169.

OPEL

Corsa C, 1.4, 2002 rok, tel. kom.
601‑419‑747.
OPEL

Corsa, 1.0, 2004 rok, 8.000 zł,
tel. kom. 696‑144‑023.
OPEL

Corsa, 1.2, 1995 rok, stan dobry,
tel. kom. 608‑263‑951.
OPEL

Movano, 2.5, tel. kom.
664‑471‑012.

RENAULT

Scenic, 1.9 DCI, 2001 rok,
6.200 zł, tel. kom. 601‑419‑747.
RENAULT

Scenic, 1.9 DCI, 2002
rok, cena do negocjacji, zadzwoń,
porozmawiaj, zobacz, tel. 602‑201‑923.
Thalia, 2001 rok, I właściciel,
RENAULT

tel. kom. 792‑261‑009.
Thalia, 1.4 benzyna/
RENAULT

gaz (2-letni), 2001 rok, stan bdb., 2
komplety opon, mały przebieg, tel. kom.
507‑275‑624.

VW
 Golf, 1.3 gaz, 1990 rok, tel. kom.
518‑023‑590.
VW
 Golf III, 1.4 benzyna/gaz, 1994
rok, tel. kom. 731‑765‑139.
VW
 Golf III, 1.9 TDI, 1997 rok,
ABS, klima, elektryka, 2200 zł, tel.
601‑317‑076.
VW
 Golf IV, 1.6, 2001 rok, tel. kom.
602‑557‑473.

214, 1997 rok, 143.000 km,
ROVER

tanio, tel. kom. 603‑439‑021.

VW
 Golf V benzyna, 2004 rok, tel.
kom. 788‑293‑343.

OPEL

Vectra B, 2.0 DTL, 2000 rok,
6800 zł, tel. kom. 603‑313‑527.

Seat

Alhambra, 1.9 TDI, 2001 rok,
srebrny metalik, tel. kom. 508‑953‑694.

OPEL

Vectra B, 1.8 gaz sekwencja,
1997 rok, kombi, tel. kom. 880‑353‑819.

SEAT

Altea benzyna, 2005 rok, tel.
kom. 788‑293‑343.

VW
 LT-35 Bus, 2.5 TDI, 2001 rok, 110
KM, FVAT, 3-osobowy, średni, tel. kom.
667‑187‑902.

OPEL

Vectra, 1.6 benzyna, 2000
rok, kombi, srebrny metalik, tel. kom.
600‑038‑710.

SEAT

Cordoba, 1.4 gaz, 1998 rok,
alufelgi, opony zimowe, kolor czarny,
tanio, tel. kom. 512‑598‑285.

VW
 Multivan T5, 2003 rok, 170 KM,
bogate wyposażenie, tel. 608‑420‑169.
VW
 Passat, 1.9 TDI, 2005 rok, tel.
kom. 501‑963‑867.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”: Biuro ogłoszeń łowicz, ul. Pijarska 3a; Bednary, sklep p. Papiernik 24A; Bielawy, ul. parzew, sklep „Budomix” p. Frączak; Bobrowniki 27, sklep
p. Pacler; Bolimów, ul. Rynek Kościuszki 17, sklep „Ewa”, P.Papiernik; Domaniewice, ul. Główna 26, sklep p. jakubiak; Gągolin Południowy, sklep „KOS”; Humin 1a, sklep p. Grefkowicz; Iłów: pl. Rynek Staromiejski 2a; sklep p. Papierowskiego; Kiernozia, Rynek kopernika, kiosk p. Wesołowskiej; Kocierzew Płn., sklep P. Dragańskiej; Krępa 155, sklep p. Marczaka; KuraBka 17a, sklep p. Topolskiej; ŁOWICZ,
os. Bratkowice, Kiosk Lotto; ŁyszkowicE, sklep „Duet”, ul. Gminna 6; Nieborów, Al. Leginów Polskich 18, sklep p. Figata; nowa sucha 22, sklep p. Siewiery; Ostrów 20, sklep p. Bejdy; Osmolin, ul. Rynek
2, sklep p. Serwach; parma 57, Sklep p. gajA; Sanniki, ul. Warszawska 183, sklep p. Olkowicz; Sobota, Pl. Zawiszy Czarnego 12, Sklep p. bińczak; sokołów 19, sklep p. głowackiego; Stachlew 113a, sklep
p. Wierzbickiej; Śleszyn, ul. Górna 5, sklep P. Mączyńskiej; waliszew stary 19, sklep p. pabijańczyk; Zabostów Duży 51, sklep P. Szaleniec; Zawady 67, sklep p. Sokalskiej; Złaków Borowy 139a, sklep p. Piecki.
punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”: biuro ogłoszeń Głowno, ul. łowicka 40; ul. kopernika 23, kiosk żerkowska marzena; Dmosin 1, Bożena krzeszewska, piekarnia: STRYKów: Sklep z
art. spożywczo-przemysłowymi, Stary rynek; sklep ZOSIA, ul. Targowa 25/27.
punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł dla żychlina, oporowa, bedlna i pacyny”: Bedlno 28, sklep mini-mag; Dobrzelin, ul. Wł. Jagiełły, sklep magda; Pacyna, ul. Towarowa 4, sklep durka
magdalena; plecka dąbrowa, sklep monika; szewce owsiane, sklep mar-mon; Śleszyn, ul. Górna 5, sklep P. Mączyńskiej; Żychlin, ul. łąkowa 9a, sklep magda; ul. narutowicza 85F, sklep Magda; ul. 29
listopada 25-26, sklep elemis.

www.lowiczanin.info
VW
 Passat B4, 1.8, benzyna/gaz, 1996
rok, 5.300 zł, tel. kom. 608‑573‑436.
VW
 Passat B5 SL, 2.0, gaz, 2002 rok,
kombi, 115 KM, tel. kom. 608‑591‑942.
VW
 Passat B5, 1.9 TDI, 1998 rok,
228.000 km, kombi, stan bdb, tel. kom.
662‑112‑121.
VW
 Passat B5, 1.6 gaz, 1997 rok, stan
bardzo dobry, bogate wyposażenie, tel.
kom. 692‑787‑376.
VW
 Passat B6, 1.9 TDI, 2007 rok,
kombi, 34.400 zł, tel. kom. 502‑095‑748.
VW
 Passat, 1.9 TDI, 2000 rok,
kombi, tel. kom. 602‑249‑820.
VW
 Passat, 1.9 TDI, 1998 rok, kombi,
tel. kom. 607‑809‑703.
VW
 Passat, 2.0, 2008 rok, 180.000 km,
kombi, tel. kom. 604‑911‑604.
VW
 Polo, 1.0, benzyna, 1997 rok, tel.
kom. 661‑820‑474.
VW
 Polo, 1.9 SDI, 2001 rok, tel. kom.
691‑648‑099.
VW
 Polo, 1.4 TDI, 2005 rok, (lub
zamienię na Galaxy, Sharan, Alhambra),
tel. kom. 661‑709‑954.
VW
 Polo 1.0, 1993, sprawny, tel. kom.
604‑914‑387.
ŻUK,

tel. kom. 502‑745‑365.

inne
Koła

zimowe R14/175/80 5x100, tel.
kom. 510-738‑051, po 16.00.
Opony

zimowe 175/60/14;
195/65/15, tel. kom. 501‑930‑953.


Opony

zimowe 155/80 R13, tel. kom.
606‑134‑102.

motorowe
kupno
Kolekcjoner

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

sprzedaż
Skuter

King Way Coliber, stan bdb, tel.
kom. 602‑731‑582.
Yamaha

Aerox 70 cc, 2003 rok, tel. kom.
608‑263‑951.

garaże
kupno
Kupię

garaż blaszak 3x5, tel. kom.
600‑779‑659.

sprzedaż

REKLAMA

Działki

budowlane w Nieborowie, tel.
kom. 606‑214‑678.
Os.
 Dąbrowskiego, 71 mkw., tel. kom.
503‑327‑347.

Sprzedam

4,6 ha ziemi ornej, IV klasa,
tel. kom. 535‑853‑213.

nieruchomości
kupno
Kupię

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

sprzedaż

Działka

budowlana, Julianów, k./
Nieborowa, tel. kom. 661‑333‑735.

Działka

1ha z budynkami, Boczki, tel.
kom. 604‑416‑123.

Cztery

koła zimowe do Forda
185/60/14, tel. kom. 504‑772‑768.

Siedlisko

0,92 ha, Tomczyce 20, gmina
Bedlno, tel. kom. 609‑688‑542.

Dom

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

Opony

Interstate Winter IWT-2,
195/65/15, tel. kom. 606‑286‑418.

Sprzedam

opony 165/70/14 zimowe,
4 szt z felgami do Fabii, tel. kom.
726‑497‑756.

działkę budowlaną
Sprzedam

w Mysłakowie, tel. kom. 692‑363‑474.

Garaż

przy Intermarche, tel. kom.
501‑247‑715.

Felgi

13; Ford, 4 szt., 80 zl.

Felgi,

alufelgi, koła zimowe, tel. kom.
601‑419‑747.

M-4,

60 mkw., os. Dąbrowskiego, II
piętro, tel. kom. 603‑767‑775.

Dom

Gaj, tel. kom. 603‑980‑206.

Działka

budowlana, 640 mkw., Łowicz,
Górki, ul. 17-go Stycznia, tel. kom. 500478‑800, po 18.00.

Sprzedam

opony zimowe 13 185/70
Dębica, tel. (46) 838‑67‑57.

Mieszkanie

49 mkw., III pietro, os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 793-743‑243,
po 16.00.

wynajem

Sprzedam

kamienicę, Łowicz,
Nowy Rynek, tel. kom. 604-695-389,
606‑288‑540.

Sprzedam

tylni most do Żuka, dwa koła,
tel. kom. 794‑226‑261.

Mieszkanie

72 mkw., Bratkowice, po
remoncie, wysoki standard, urządzona
kuchnia, tel. kom. 606-633‑490, po 18:00.

Okazja!

Tanio sprzedam siedlisko Popów gmina Głowno, tel. 605‑578‑500.

Sprzedam

przyczepkę samochodową,
zarejestrowaną, tel. kom. 794‑365‑825.

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.

Wulkanizacja,

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

Wynajmę

lokal usługowy, Plac
Wolności, Głowno, tel. kom. 516‑180‑211.

Dom

do zamieszkania, 220.000 zł. koło
Łowicza, tel. kom. 604‑241‑144.

Działki

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

Opony

zimowe 15, tel. 726‑700‑729.

Starzyńskiego,

58 mkw., III piętro, tel.
kom. 791‑509‑321.

Mieszkanie

48 mkw., os.
Noakowskiego, II piętro,
tel. (46) 862‑75‑04.

Garaż,

Czajki, tel. kom. 606‑397‑574.

Sprzedam

tanio opony zimowe po 1
sezonie 205/55R16, 91T Kelly Winter ST,
tel. kom. 693‑136‑348.

Sprzedam

akumulator 75, gwarancja, tel.
kom. 601‑785‑433.

Działka

budowlana w Zielkowicach,
4.000 mkw, tel. kom. 607‑508‑288.

20 mkw., Sikorskiego bl. 8,
Kawalerkę

m. 3, Głowno, tel. kom. 511‑505‑464.

lub wynajmę mieszkanie
Sprzedam

73 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
603‑878‑828.

Sprzedam

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

Używane

opony 215/70/16 zimowe
Dunlop i letnie Toyo, skrzynia biegów do
Punto 1.1, tel. kom. 791‑786‑755.

M-4, 60 mkw., tel. kom.
Sprzedam

694‑200‑132.

Lokal

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

Ziemia

7,2 ha, Żychlin, Głowackiego 15,
tel. (24) 285-30-75, tel. kom. 729‑674‑534.

Sprzedam

4 opony z felgami, zimowe,
mało używane, 185/70R13, Kompina 36,
tel. (46) 838‑63‑16.

Sprzedam

opony zimowe 205/55/16,
bieżnik 7 mm, tel. kom. 602‑344‑092.

mieszkanie 94 mkw.,
Sprzedam

Głowno, 2.850 zł/mkw., tel. kom.
516‑180‑211.

ziemię 2,7 ha, Brzezia gm.
Sprzedam

Sanniki, tel. kom. 506‑594‑972.

Garaż,

Bratkowice, tel. kom.
606‑397‑574.

Opony

używane, tel. 602‑133‑182.

Sprzedam

drzwi do Astry I kombi, tel.
kom. 661‑268‑316.

Sprzedam

mieszkanie 48 mkw.,
Głowno, tel. kom. 516‑180‑211.

Działki

budowlane w Otolicach 1.400
mkw., 1.000 mkw., 990 mkw. uzbrojone,
z możliwością łączenia na większe, tel.
kom. 606‑949‑637.
Działka

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

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

mieszkanie 53 mkw., ul.
Kopernika, Głowno, tel. kom. 506033-000, 509‑260‑360.
Sprzedam

działkę w Głownie o
powierzchni 900 mkw. z rozpoczętą
budową domu, tel. kom. 601‑814‑018.
Działka

budowlana, 1620 mkw.,
Głowno, ul. Ostrołęcka. Cena 60 zł/m2,
do negocjacji. Więcej informacji:, tel. kom.
513‑494‑494.
Działka

budowlano-rolna, 0,55 ha,
29 m szer., Niedźwiada, tel. kom.
603‑772‑771.
Nieruchomość

dom 75 mkw., działka
427 mkw., Łowicz, Chrobrego, tel. kom.
606-910‑158, po 18.00.

Mieszkanie

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

mieszkanie 60 mkw., 3
pokoje z kuchnią, duży balkon, c.o.,
Głowno. Możliwość zakupu garażu, tel.
kom. 609‑310‑956.
Działki

budowlane obramowane
dorodnymi świerkami od 850 mkw.,
4 km od centrum Łowicza, tel. kom.
510‑521‑225.
Gospodarstwo

rolne, 7,07 ha, z
budynkami, tel. kom. 661-894-028,
Bąków Górny.
Mieszkanie

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

w Łowiczu, tel. kom.
888‑223‑036.
Sprzedam

posiadłość rolną z
zabudowaniami o powierzchni 1,80 ha
(okolice Żychlina), tel. (24) 285-27‑76,
po 16.00.
Gospodarstwo

rolne z budynkami,
6,5 ha, tel. kom. 692‑216‑584.
Pół
 bliźniaka, Łowicz, tel. kom.
604‑189‑085.

REKLAMA

Super

centrum Łowicza: lokal
handlowy 50 mkw. wynajmę. Wszystkie
media, tel. kom. 604‑107‑760.

6,5 ha, 3 zł/m2 w Nadolnej,
Sprzedam

tel. kom. 503-742-881, 510‑297‑491.

Sprzedam

las, tel. kom. 608‑815‑516.

Wynajmę

garaż, blaszak, Tkaczew, tel.
kom. 790‑524‑034.

Sprzedam

części do Nexii, tel. kom.
693‑944‑451.

Dwie

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

gospodarstwo 2,8 ha ziemi
i dom, Witusza gm. Kiernozia, tel. kom.
506‑594‑972.

Garaż

w centrum Łowicza, tel. kom.
509‑775‑218.

Pomoc

drogowa, tel. 608‑532‑321.

Sprzedam

opony zimowe,
używane ze Skandynawii, tel. kom.
504‑072‑467.

Sprzedam

dom (1/2 bliźniaka),
Głowno, tel. kom. 882-944-780,
887‑296‑757.

26 mkw. w Strykowie, tel.
Kawalerka

kom. 503‑028‑208.
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Mieszkanie

51 mkw, tel. kom.
604‑775‑340.

Garaż

murowany, os. Młodych, Zatorze,
tel. kom. 791‑601‑166.

Garaż

os. Bratkowice, tel. kom.
609‑111‑509.

Opony

zimowe z Niemiec, montaż na
miejscu, tel. kom. 730‑786‑334.

Mieszkanie,

33 mkw., Warszawa Praga,
dobra cena, tel. kom. 604‑622‑484.

Mieszkanie

50 mkw., z dwoma
komórkami, I piętro, Łyszkowice, tel. kom.
512‑890‑250.

Działka

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

Części

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

Auto

laweta: pomoc drogowa, Sprinter,
tel. kom. 796‑199‑706.

Mieszkanie

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

nr 48

Sprzedam

łąkę 0,53 a, tel. kom.
722‑160‑488.

Działka

rekreacyjna, tel. kom.
608‑580‑065.
Tanio

72 mkw., tel. kom. 691‑711‑397.
Sprzedam

dom na działce 16
arów koło Kiernozi, cena 80.000 zł,
tel. (46) 837‑72‑55.
Sprzedam

3,700 ha, lub 5,035 ha,
gmina Stryków, tel. kom. 515‑985‑655.
Mieszkanie

3-pokojowe, 60 mkw.,
Kostka, tel. kom. 600-248-791,
668‑599‑646.
Sprzedam

3 ha z budynkami, tel. kom.
666‑287‑727.
Łąka

2.5 ha, obręb Borówek, gmina
Bielawy, tel. kom. 608‑109‑634.
Pilnie

sprzedam dom z działką, tel.
kom. 691‑063‑049.
Dom

Stryków, okolice, 140 mkw., do
zamieszkania, media, osiedle, 399 tys.,
tel. kom. 519‑574‑413.
Sprzedam

dom 130 mkw., z pięknym
ogrodem w Sannikach, tel. kom.
695‑732‑755.
Sprzedam

działkę budowlaną w
Chąśnie, 10 km od Łowicza, 778 mkw.,
centrum gminy Chąśno, tel. kom.
604‑615‑557.

Działki

budowlane w Strzelcewie, tel.
kom. 501‑782‑451.
Sprzedam

działkę 60 arów lub mniej
z dwoma budynkami gospodarczymi i
drewnianym domem do remontu, Łaźniki,
tel. kom. 608‑525‑976.
Sprzedam

lub wydzierżawię
gospodarstwo rolne 14,49 ha, Zawady,
k./Łowicza, tel. kom. 694‑232‑810.
Mieszkanie

48 mkw., 2-pokoowe,
parter, Skierniewice Widok, tel. kom.
608‑724‑299.
Sprzedam

M-4 lub wynajmę Łowicz,
atrakcyjna cena, tel. kom. 512-140-949,
792‑192‑450.
Atrakcyjne

działki budowlane, 707
mkw., Pilaszków, Otolice, przy trasie
Łęczyckiej, tel. kom. 607‑032‑462.
Dom

w Łowiczu, tel. kom. 601‑050‑895.
Mieszkanie

3-pokojowe, 60,5 mkw. 145
000 zł, tel. kom. 608‑409‑694.
Pilne,

działki budowlane z planem
zagospodarowania, Klickiego, tel.
kom. 609‑506‑570.
Sprzedam

mieszkanie na parterze 45
mkw., Łowicz ul. 11 Listpada 5, tel. kom.
608‑320‑347.
Działka

budowlana, 1028 mkw.,
Bednary, tel. kom. 881‑087‑816.
Nowoczesne

domy 120 mkw., stan
developerski, wszystkie media, działki
ogrodzone. Budujemy także na działkach
klienta, tel. kom. 606‑379‑346.
Sprzedam

mieszkanie w Łowiczu
M-3, 50 mkw. I piętro, środkowe po
gruntownym remoncie. Blok z cegły, duża
piwnica, tel. kom. 602‑600‑192.
Tanio

sprzedam dom z budynkami
gospodarczymi, 1,5 ha ziemi, Wiskienica
Górna 15, tel. kom. 604-109-971,
502‑263‑003.
Sprzedam

ziemię 2,21 ha Bobiecko
oraz 1,72 ha Świeryż, tel. kom.
694‑517‑481.
Sprzedam

dom na ul. Krakowskiej, 272
mkw., tel. kom. 694‑419‑658.

wynajem
Kwatery

tanio, Łowicz, tel. kom.
606‑884‑162.

Do
 wynajęcia lokale, centrum Łowicza,
tel. kom. 509-837-566, 509‑659‑963.

Wynajmę

lokal pod działalność
gospodarczą, hale magazynowe
wraz z terenem, Głowno, tel. kom.
516‑180‑211.
Wynajmę

mieszkanie, os.
Starzyńskiego, tel. kom. 692‑925‑222.
Hala

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

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

3- pokojowe, os.
Konopnickiej, tel. kom. 886‑035‑141.
Pokój,

tel. kom. 535‑993‑153.
Wynajmę

ogrzewany lokal
gospodarczy, 35 mkw., duże witryny
okienne, centrum Łowicza, tel. kom.
600‑415‑454.
Wynajem

pomieszczeń biurowych,
dobre warunki lokalowe i finansowe, tel.
kom. 605‑539‑256.
Mieszkanie

3-pokojowe, Starzyńskiego,
tel. kom. 663‑766‑584.
Budynek

parterowy jednorodzinny,
pokój, kuchnia, łazienka, tel. kom.
668‑551‑398.
Poszukuję

mieszkania do wynajęcia
50-70 mkw., w dobrym stanie, tel. kom.
609‑221‑021.
Domek

85 mkw., tel. kom. 692‑975‑632.
Lokal

pod działalność 30 mkw. Łowicz,
dogodny dojazd, tel. kom. 600‑741‑174.
Wynajmę

lokal na działalność
gospodarczą, tel. kom. 693‑699‑784.
Wynajmę

kawalerkę, os.
Noakowskiego, tanio, tel. kom.
609‑713‑358.
Lokal

do wynajęcia, Łowicz, centrum,
Zduńska, tel. kom. 501‑503‑358.
Wynajmę

mieszkanie, niepalącemu
małżeństwu, Łowicz, tel. kom.
604‑362‑195.
lokal na targowicy, tel. kom.
Wynajmę

604‑123‑630.
Wynajmę

mieszkanie, umeblowane, tel.
kom. 793‑986‑997.
Dwa

pokoje, kuchnia, AGD,
umeblowane, Łowicz, tel. kom.
697‑924‑032.

Kwatery,

Głowno, tel. (46) 874‑64‑68.

Kawalerka

26 mkw. w Strykowie, tel.
kom. 503‑028‑208.

Lokal

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

M-4,

64 mkw., Łowicz, tel. kom.
506‑891‑289.

28

28 listopada 2013

Kawalerka

na Noakowskiego, tel. kom.
696-023‑892, po 18.00.

Akordeon

Hohner Tango VM 120
basów, Musette, tel. kom. 665‑243‑247.

Kawalerka,

os. Noakowskiego, tel. kom.
602‑491‑984.

Sprzedam

gruz, tel. kom. 730‑786‑334.

Kawalerka,

tel. kom.
692‑101‑989.
Mieszkanie

os. Starzyńskiego, I piętro,
tel. kom. 793‑609‑653.
i M-3 po remoncie
Kawalerka

do wynajęcia w Głownie, tel. kom.
511‑740‑483.
Głowno,

dom do wynajęcia,
również dla pracowników, tel. kom.
794‑608‑724.

Akacja

kominkowa, tel. kom.
605‑142‑474.
Wiertarka,

przecinarka do metalu,
kowadło, gwintownica elektryczna do rur,
tel. kom. 693‑036‑673.
Kocioł

olejowy Viessman, 27 kW,
zintegrowany ze 150-litrowym zbiornikiem
na wodę i automatyką, 2003 rok, 3.300
zł, tel. kom. 510‑521‑225.
Drewno

opałowe, dębowe, suche, tel.
kom. 885‑122‑144.

Wynajmę

pokój, tel. kom.
883‑363‑814.

Sprzedam

silnik elektryczny 5,5 kW, tel.
kom. 885‑459‑698.

Tanio

mieszkanie ok. 50 mkw., I piętro,
ogrzewanie piecowe Łowicz, Stary
Rynek, tel. kom. 604‑908‑664.

Kręgi,

pokrywy, przepusty, tel. kom.
531‑467‑981.

Szukam

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

zamiana
Dom,

budynki gospodarcze, Dzierzgów
zamienię na bloki Łowicz, tel. kom.
605‑190‑441.
Mieszkanie

dwa pokoje, na obrzeżach
Głowna przy lesie, zamienię na kawalerkę
Głowno, Bratoszewice, Stryków, tel. kom.
662‑846‑112.

kupno różne
Kupię

płyty winylowe, tel. kom.
503‑133‑524.
Kupię

topolę na pniu, tel. 515‑925‑534.
Kupię

orzechy włoskie, tel. kom.
793‑682‑021.
Kupię

kuchnię węglową w dobrym
stanie, lewą, tel. kom. 885‑170‑917.
Kupię

topolę i inne tartaczne, tel. kom.
696‑379‑599.
Spawacz-ślusarz,

także do przyuczenia,
tel. kom. 782‑730‑137.
Kupię

aparat słuchowy, prawe ucho,
tel. (42) 710‑91‑87.
Drewno

opałowe, może być na pniu, tel.
kom. 506‑271‑866.
Akumulatory

zużyte, tel. kom.
785‑405‑552.

sprzedaż różne
Sprzedaż

jaj wiejskich, Osiny 2, gmina
Kiernozia, tel. kom. 697‑736‑673.
opałowe, kominkowe i w
Drewno

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

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

części zamienne, naprawa,
rusztowania, tel. kom. 510‑124‑700.
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Huśtawki

ogrodowe, akacjowe, stoły,
ławki, altanki, piaskownice, budy dla
psów, toalety, tel. kom. 502‑981‑959.
Xbox360,

tel. kom. 793‑567‑040.
Sprzedam

akumulatorowy wózek
inwalidzki, tel. kom. 661‑274‑690.
Podkłady

kolejowe, drewniane, tel.
kom. 609‑111‑509.
Drzewo

na strop drewniany lub
krokwie, tel. kom. 600‑894‑749.
Większą

ilość rur stalowych,
grubościenne, 2 i 2,5 cala, tregry 12
metrów dł, tel. kom. 668‑028‑640.
Rękaw

ciśnieniowy do masażu, tel.
kom. 506‑198‑171.
Krajzega,

pilarka do metalu, tel. kom.
503‑830‑451.
Sprzedam

bieżnię, spawarkę Migomag,
rozdrabniacz gałęzi spalinowy, tel. kom.
724‑069‑909.

Sprzedam

tanio chłodziarkę
dwustronnie oszkloną dł.190 wys.197
szer.67, tel. kom. 606‑328‑401.
drewno kominkowe, tel.
Sprzedam

kom. 516‑735‑081.
2 dęby, tel. (046) 838‑16‑42.
Sprzedam

Sprzedam

tanio odzież używaną, tel.
kom. 501‑503‑358.
Wóz,

kowadło, mniech,
kantówki tanio,imadło, cheblarkę,
sieczkarkę, wózek spacerowy,
regał pokojowy, tel. kom. 792-174381, 536‑898‑809.
Drzwi

balkonowe, drewniane
Urzędowski; 146/210, tel. 607‑328‑032.
Rower

młodzieżowy, tapczan
1-osobowy, overlock 4-nitkowy, kołdra
puchowa, wciągarka murarska, tel. kom.
511‑890‑362.
Pralka,

wirówka, tel. kom. 783‑027‑102.
Sprzedam

drzewo opałowe,
tel. (24) 277‑43‑43.
Drewno

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

rozkładany, 6 krzeseł; rower 3
kołowy, tel. kom. 532‑454‑047.
Kamienie

ze starego budynku, tel. kom.
721‑881‑292.

płyta z piekarnikiem do
Elektryczna

zabudowy, kuchnia gazowa, łyżwy, tel.
kom. 518‑103‑837.
Sprzedam

sprężarkę dwutłokową, cena
700 zł, tel. kom. 513‑019‑004.
Tanio

sprzedam sofę 3-osobową z
dwoma fotelami (w fotelach znajdują
się szuflady), stan bdb., tel. kom.
502‑263‑003.
Sprzedam

wózek spacerowy, chodzik,
łóżeczko i fotelik samochodowynosidełko, tel. kom. 505‑073‑277.
Płyta

ceramiczna Electrolux
EKC511501 4 pola 2x1800 V, 2x1200 V,
cena 500 zł, tel. kom. 792‑212‑131.
Karpie

- tołpygi, sprzedaż,
Rudniczek 26, Głowno, tel. (42) 71910-55, tel. kom. 508‑100‑454.
Kominek

zasilany gazem, tel. kom.
609‑524‑676.
Spacerówka

za pampersy, ławostół
plus krzesła, tel. kom. 796‑017‑144.

praca

Przyjmę

kierowcę, kat. C+E, kraj, tel.
kom. 662‑182‑714.

Zatrudnię

szwaczkę, prasowaczkę,
brakarkę, sukienki Głowno, tel. kom.
509‑571‑801.
Kierowca

C+E wywrotka, tel. kom.
503‑508‑772.

Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, tel. kom.
723‑688‑857.

Przyjmę

dziewczynę do pracy w
charakterze kasjerki-kelnerki w pizzerii w
Głownie, tel. kom. 503‑147‑273.

Zatrudnię

fryzjera, tel. kom.
508‑121‑463.

Zatrudnię

kierownika magazynu w
hurtowni papierniczej, ikuleta@papirus.
low.pl.
Kierowca

C+E, z doświadczeniem, tel.
kom. 601‑239‑804.
Potrzebna

opiekunka do starszej pani z
okolic Tkaczewa, tel. kom. 781‑289‑983.
pomoc kuchenną, wymagane
Przyjmę

prawo jazdy kat. B, Łowicz „Cafe Brama”,
tel. kom. 668‑262‑741.
Z
 Oriflame jako konsultantka:
dorobisz, zarobisz. Wyślij SMS na numer
603-959-031 z imieniem i nazwiskiem.
Oddzwonimy.

dam pracę

kuchnię węglową, pralkę
Sprzedam

wirową, tel. kom. 794‑226‑261.

Zatrudnię

kosmetyczkę do salonu
fryzjerskiego, tel. kom. 783-787-067

Zatrudnię

kierowcę C+E, transport
krajowy, tel. kom. 601‑360‑267.

Silnik

elektryczny nowy 1,1 kW, 250 zł;
przewód miedziany do spawarki, tel. kom.
888‑822‑173.

Przyuczę

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

Zatrudnię

fryzjerkę z doświadczeniem
lub do przyuczeniana, stanowisko
kolorysty, CV i potwierdzenie kwalifikacji
zawodowych mile widziane, tel. kom.
602‑728‑864.

Spawarka

elektrodowa, tel. kom.
501‑930‑953.
Pralka

Beco, tel. (46) 838‑90‑27.
Szafki

segmentowe tanio,
tel. (46) 838‑88‑05.

Sprzedam

skrzynki plastikowe 15kg,
nowe, tel. kom. 881‑707‑059.

Tapczanik

1-osobowy z pojemnikiem
na pościel, jak nowy, tel. kom.
607‑627‑775.

Zatrudnimy

kierowców C+E
transport międzynarodowy, również z
małym doświadczeniem, atrakcyjne
wynagrodzenie, nowe samochody,
tel. (43) 828-68-14, tel. kom.
694‑557‑444.
Szwalnia

w Głownie zatrudni
szwaczki, dzianina, tel. (42) 710-7331, tel. kom. 608‑496‑344.

Dwa

fotele, tel. kom. 781‑219‑539.

Przyjmę

kierowcę w transporcie
międzynarodowym, kat. B, tel. kom.
516‑558‑510.

Łóżko

sosnowe 90x190 stelaż i biurko,
Głowno, tel. kom. 604‑661‑282.

Sprzedam

dużą budę dla psa, tel. kom.
534‑702‑001.

Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, z
praktyką, tel. kom. 605‑094‑165.

Akwarium

panoramiczne 280 l. z
rybami, roślinami; pełny osprzęt, 600 zł,
tel. kom. 501‑541‑876.

perfumy i kosmetyki
Oryginalne

Rimmela za pół ceny, tel. kom. 884-856622, 661‑625‑245.

Zatrudnię

krojczego, tel. kom.
602‑457‑089.

Sprzedam

sanie konno-ciągnikowe i
oddam gruz, tel. (46) 835‑32‑05.

Sprzedam

polskie nowe uchwyty
tokarskie 160, 200 i nowe wiertła na SDS
Max, tel. kom. 606‑974‑005.

Kuchnia

węglowa Jawor, tel. kom.
661‑477‑838.

Sprzedam

choinki, tel. kom.
517‑278‑337.

Zlewozmywak

2-komorowy z
ociekaczem, naszafkowy, wanna 1,7 m,
tel. kom. 501‑247‑595.

Sprzedam

okna i drzwi balkonowe
używane w bardzo dobrym stanie, tel.
kom. 601‑378‑895.

Używana

nagrzewnica olejowa 20 KW
jak nowa, tel. kom. 667‑133‑728.

Brama,

tel. kom. 795‑285‑021.

Lada

chłodnicza, półki sklepowe białe,
gabloty szklane, tel. kom. 605‑376‑838.

Modrzew

na pniu, tel. kom.
502‑323‑404.

Duża,

ocieplona buda dla psa, tel. kom.
600‑741‑174.

Kanapa

2-osobowa, dwa dywany; 2/3
m. i mniejszy, tel. kom. 500‑820‑226.

Opał

ekologiczny Pellet, wyrób i
sprzedaż, tel. kom. 693‑699‑784.

Sprzedam

wypoczynek, tel. kom.
660‑493‑119.

Telewizor

LG 28”, tel. (46) 830-34‑29,
po 16.00.

Sprzedam

8 regałów 7 półkowych
w stanie dobrym 80/30/204 cm, regał
metalowy używany 224/57/226,5
cm cena do negocjacji, tel. kom.
606‑328‑401.

Piec

c.o. 17 kW, tel. kom. 721‑737‑343.

Pakamera,

kontener (na budowę), okna
drewniane nowego typu 147x116 cm, 5
szt., tel. kom. 602‑688‑854.

Laptop,

tel. kom. 500‑204‑559.

Stół

rozkładany, tel. kom. 609‑552‑503.

Piec

miałowo-węglowy, dmuchawa+
sterownik; używany dwa sezony.

Skrzynki

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

Drzewo

opałowe, kominkowe, tel. kom.
693-636-233, 691‑040‑619.

Altanka

nowa, tanio, tel. kom.
511‑311‑145.

REKLAMA

Firma

dziewiarska poszukuje
technologa-chemika do pracy w farbiarni.
Mile widziane doświadczenie i znajomość
języka obcego. CV prosimy wysyłać na
adres: praca@steven.pl.
Firma

dziewiarska poszukuje osoby do
serwisowania i programowania maszyn.
Zapewniamy szkolenie. Wymagana
znajomość języka angielskiego w stopniu
komunikatywnym. CV prosimy wysyłać
na adres: praca@steven.pl.

Zatrudnię

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

Zatrudnię

szwaczki do szycia
kostiumów kąpielowych. Praca cały
rok, Głowno, tel. kom. 602‑457‑089.

metalowe, linka stalowa, silniki,
Regały

przekładnietel./fax (42) 719‑59‑36.

Używane:

biurko, stoliczek kawowy,
krzesła, wersalka, tel. kom. 501‑074‑060.

Zatrudnię

panią jako pomoc na
szwalnię i krojownię (dyspozycyjną, z
Głowna), tel. kom. 532‑006‑212.

drzwi garażowe
Sprzedam

automatyczne, tel. kom. 607‑320‑808.

Zbiorniki

plastikowe, 1.000-litrowe, tel.
kom. 502‑919‑192.
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Pilnie

sprzedam łóżko
dziecięce w kształcie sportowego
samochodu. Wym: 90/180. Nie
widać śladów użytkowania., tel.
kom. 509‑706‑536.

do pracy do kwiaciarni,
Przyjmę

możliwy staż, tel. kom. 608‑051‑235.
Mechanika

z doświadczeniem do
pracy w nowoczesnym zakładzie, cv:
biuro@myjnialowicz.pl.
Zatrudnię:

kierowcę kat. C+E, operatora
koparki, tel. (42) 719-96-95, tel. kom.
603‑052‑994.

Zatrudnię

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

doświadczone ekspedientki
w sklepie spożywczym, Łowicz, tel. kom.
512‑088‑422.
Zatrudnię

pizzermana, kelnerkę,
pomoc na weekendy, Łowicz, tel. kom.
660‑733‑348.
Zatrudnię

mechanika samochodów
ciężarowych, tel. kom. 608‑059‑817.
Firma

zatrudni kierowcę kat. C+E
w transporcie krajowym, tel. kom.
515‑213‑814.
Ubojnia

zatrudni pracowników
do uboju żywca wieprzowego,
tel. kom. 665-091-883tel./
fax (42) 719‑59‑21.
Firma

transportowa zatrudni
kierowcę z doświadczeniem w
transporcie międzynarodowym
(podwójna obsada), bardzo dobre
zarobki, tel. kom. 604‑237‑423.
Zatrudnię

wykwalifikowanych
pracowników budowlanych, na
dobrych warunkach - praca w
delegacji, tel. (46) 838-31-62, tel. kom.
533‑660‑088.
Zatrudnię

krawcową Galeria Sukien
Ślubnych w Łowiczu, tel. (46) 838-31-62,
tel. kom. 533‑660‑088.
Przyjmę

szwaczki, tel. kom.
781‑315‑399.

Przyjmę

do zbioru kapusty, tel. kom.
609‑165‑855.

Zatrudnimy

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

Zatrudnię

piekarza, do pieca
mechanika i cukierniczkę, tel. kom.
509‑877‑081.

Zatrudnię

kierowcę C+E w
transporcie międzynarodowym, tel.
kom. 512‑499‑388.
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Piekarnia

- Hurtownia J. Gocek
w Głownie zatrudni osobę
niepełnosprawną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, tel. kom.
603‑610‑512.
Zatrudnię

kierowce C+ E,
transport międzynarodowy, tel. kom.
505‑093‑604.
Zatrudnię

kobiety do formowania
skarpet (Strzelcew), CV proszę
przesyłać na adres: slawekbratex@
interia.pl.
Zatrudnię

szwaczkę do szycia skarpet
na Rosso (praca Strzelcew), kontakt:
slawekbratex@interia.pl.
produkująca skarpety
Firma

poszukuje osoby na stanowisko
brygadzistki wykańczalni, kontakt:
slawekbratex@interia.pl.
InPost zatrudni doręczyciela
Firma

na stałe w pełnym wymiarze godzin, z
własnym rowerem i samochodem. CV
prosimy wysyłać na adres: rekrutacje.
cv@gmail.com.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, transport
międzynarodowy, tel. kom. 505‑083‑574.
Klawiszowiec,

akordeonista, tel. kom.
790‑289‑299.
Zatrudnię

szwaczki na
overlock, dwuigłówkę, zyg-zag z
podkrawaczem, praca cały rok,
możliwość rejestracji, tel. kom.
606‑988‑027.
szwaczki do szycia dzianiny,
Zatrudnię

praca cały rok, tel. kom. 790‑698‑622.
kierowców kat. C i C+E, kraj,
Zatrudnię

chłodnia, tel. kom. 790‑803‑388.
kierowców kat. C+E do
Zatrudnię

obsługi magazynu Lidl w Strykowie,
codzienny zjazd do domu (możliwość
pracy tylko w weekend), tel. kom.
606‑481‑899.
APT

Beetsma poszukuje pracowników
do pracy przy wykładaniu towaru i
pracy na kasie. Praca od zaraz, tel. kom.
508‑569‑317.
kierowcę w transporcie
Zatrudnię

międzynarodowym kat. C+E, tel. kom.
608‑071‑798.
do pracy na stację paliw,
Przyjmę

stanowisko podjazdowy 1/2 etatu;
praca pn.-pt. 15.00-19.00, tel. kom.
605‑199‑148.
tokarza, frezera, ślusarza,
Mechanika,

spawacza - zatrudnię, tel. kom.
601‑470‑307.
Przyjmę

do pracy: technik-mechanik,
Kiernozia, tel. kom. 606‑410‑952.
szwaczki do zakładu oraz
Zatrudnię

pomoc szwalni w Głownie, tel. kom.
668‑008‑211.
Salon

fryzjerski „Pracownia Stylu”
podejmie współpracę z kosmetyczką.
Nowy lokal, atrakcyjny wystrój, niski
czynsz, tel. kom. 509‑109‑507.
spawacza, tel. kom.
Pomocnika

887‑746‑410.

REKLAMA



szukam pracy
Okolice

Strykowa, średnie wykształcenie,
szuka pracy, tel. kom. 507‑682‑055.

remontowobudowlane

Szukam

pracy, tel. kom. 798‑108‑454.

usługi

Rencista

szuka pracy, tel. kom.
606‑763‑405.

Wylewki

agregatem, tel. kom.
531‑402‑222.

Sprzątanie,

mycie okien, tel. kom.
606‑186‑997.

Tynki,

tel. kom. 503‑077‑863.

Kierowca

z praktyką poszukuje pracy
na busa do 3,5 tony lub wywrotkę, Łowicz
teren, tel. kom. 723‑593‑849.
Przyjadę,

zawiozę do lekarza na
dyskotekę itp. o każdej porze dnia i nocy,
tel. kom. 781‑219‑539.
Szukam

pracy podejmę każdą pracę
oraz zawiozę do lekarza i przywiozę itp., tel.
kom. 694‑937‑062.
Poszukuję

pracy w charakterze kierowca
kat. B, tel. kom. 668‑266‑805.
Podejmę

sprzątanie, tel. kom.
609‑158‑745.

inne
Zwrot

podatku z pracy, rodzinne,
urlopowe, emerytalne, Niemcy, Anglia,
Irlandia, Holandia, Dania, Belgia,
Norwegia, tel. (71) 385-20-18, tel. kom.
601‑759‑797.
Przyjmę

chałupnictwo, stebnówka,
dwóigłówka+ rendelka, overlock, tel. kom.
889‑360‑218.

usługi wideo
Studio

Kroton - filmowanie, HD, zdjęcia,
tel. (46) 837-47-48, tel. kom. 504‑057‑550.
Cyfrowe

wideofilmowanie,
fotografowanie, Blu-ray, tel. (46) 83794-85, tel. kom. 608‑484‑079.
Wideofilmowanie

cyfrowe, Blu-ray, tanio,
tel. kom. 606‑852‑557.
Studio

Wideo Kadr, HD, tel. kom.
607‑916‑001.
fotografia, tel. kom.
Wideofilmowanie,

600‑447‑843.
a-online.pl, tel. kom.
Wideofilmowanie,

600‑287‑992.

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.
Wylewki

betonowe agregatem, tel. kom.
600‑872‑737.
Tynki,

docieplenia, tel. 698‑669‑433.
Docieplenia

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

agregatem, tel. kom.
662‑023‑030.
Cyklinowanie,

układanie, olejowanie,
lakierowanie parkietów, tel. kom.
505‑072‑638.
Usługi

remontowo-budowlane,
krycie dachów, docieplenie budynków,
sprzedaż pokryć dachowych, tel. kom.
694‑470‑514.
Wylewki

agregatem, tel. kom.
509‑038‑623.
Wylewki

betonowe, tel. kom.
511‑440‑509.
Stolarstwo,

schody, parkieciarstwo,
cyklinowanie, tel. kom. 607‑789‑345.

uroczystości, tel. kom.
Videofilmowanie

723‑574‑228.

Usługi

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

FotoVideo

HDślubne, www.
studionadachu.pl, tel. kom.
604‑101‑516.

Meble

kuchenne, szafy wnękowe,
garderoby, tel. kom. 888‑978‑225.

Filmowanie,

HD, wieloletnie
doświadczenie, konkurencyjne ceny, tel.
kom. 502‑402‑210.
Foto-wideo,

tel. kom. 604‑330‑036.
Wideofilmowanie

DVD, Blu-Ray, tanio,
tel. kom. 698‑535‑780.
receptę na niezapomniany
Znamy

film. Videofilmowanie full HD, www.
studiovideopixel.pl, tel. kom. 787‑878‑564.

Budowa

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

maszynowe mixokret, tel. kom.
517-032-915, 606‑314‑749.

Stawianie

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

tynkowanie cementowo-wapienne, tel.
kom. 531‑842‑123.
Budowa

domów, budynków
gospodarczych, garaży, remonty, tel. kom.
512‑924‑857.
Kierowanie

budowami, ekspertyzy,
orzeczenia, przeglądy techniczne,
projekty indywidualne, adaptacje,
certyfikaty energetyczne, tel. kom.
693‑184‑322.
Okna,

drzwi, parapety, regulowanie,
malowanie, tel. kom. 501‑930‑953.
Schody,

parapety, kuchnie, szafy
wnękowe, tel. kom. 793‑297‑933.
Wykończenia

wnętrz, poddaszy,
glazura, malowanie, gipsy, tynki
tradycyjne z piaskiem kwarcowym, tel.
kom. 603‑164‑156.
Docieplanie

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

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

tapetowanie, płyty
k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakota, tel. kom. 693‑824‑684.
Docieplenia

budynków, tel. kom.
693‑824‑684.
Budowy;

remonty, tel. kom.
794‑230‑700.
Usługi

koparko-ładowarką JCB, tel.
kom. 604‑411‑266.
Docieplenia

poddaszy, gipsowanie,
malowanie, glazura, terakota, tel. kom.
609-101-617, 886‑754‑134.
Cyklinowanie,

układanie parkietu, tel.
kom. 668‑750‑437.
Schody

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

mieszkań, układanie paneli,
tel. kom. 668‑342‑534.
Malowanie,

gładzie, remonty, tel. kom.
726‑022‑431.
Układanie

opaski wokół nagrobków,
malowanie wnętrz, tel. kom. 726‑257‑013.
Układanie

kostki brukowej, tel. kom.
508‑286‑519.
Solidnie

i uczciwie pełna budowlanka
wewnątrz i na zewnątrz, tel. kom.
662‑636‑878.

Malowanie,

gipsowanie, płyty k/g,
glazura, terakota. Tanio, tel. kom.
668‑181‑142.

Kompleksowe

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

Docieplenia

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

Malowanie,

tapetowanie, gładź, płyty
g/k, glazura, tel. kom. 608‑685‑867.
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Glazura,

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

agregatem, tel. kom.
605‑416‑083.
Usługi

nową koparko-ładowarką,
solidnie, tanio, tel. kom. 790‑606‑451.
Glazura,

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

tynkowanie, glazura,
ocieplanie, tel. kom. 887‑818‑290.
Piotr-Bud:

ocieplanie elewacji,
glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, tel. kom. 602‑814‑481.
Cyklinowanie

bezpyłowe, układanie
podłóg, tel. kom. 509‑807‑319.
Budowa,

remonty, tel. 601‑662‑944.
Balustrady

nierdzewne, tel. kom.
722‑173‑294.
Cyklinowanie,

polerowanie,
lakierowanie, tel. kom. 600‑984‑398.
Glazura,

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

kompleksowe, tel. kom.
606‑428‑162.
Remonty

mieszkań, tel. 515‑628‑233.
Kominy

kwasoodporne - wkłady,
tel. kom. 501‑489‑029.
Usługi

ogólnobudowlane,
budowy domów, budynków
gospodarczych,rozbudowy, ogrodzenia
z klinkieru, płyt betonowych, glazura
terakota, wolne terminy, tel. kom.
691‑736‑552.
Dachy

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

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

Układanie

płytek, elewacja z kamienia,
tel. kom. 604‑727‑412.

Glazura,

terakota, profesjonalnie, tel.
kom. 600‑961‑577.

Usługi

remontowo-wykończeniowe,
docieplenia, tel. kom. 885‑459‑698.

Projekty:

adaptacje.
Przygotowujemy wszelkie
formalności do pozwoleń na
budowę, tel. kom. 601-303-235tel./
fax (46) 838‑81‑00.

Panele

podłogowe, składanie meblitanio, tel. kom. 667‑837‑817.

Malowanie,

gładzie, glazura,
terakota, k/g, stiuki, trawertyny, tel.
kom. 661‑723‑048.
Docieplenia

poddasze: płyta karton
gips, zabudowy, profesjonalnie, tel.
kom. 785‑402‑533.
Glazura,

terakota, gładzie,
panele, itp., tanio, szybko, tel. kom.
508‑313‑799.
Wykończenia

wnętrz: gipsy, tynki,
malowanie, itp., tel. kom. 661‑385‑299.
Usługi

remontowo-budowlane, tel.
kom. 725-043-544, 691‑228‑824.

Malowanie,

gipsy, zabudowa poddaszy,
panele oraz docieplanie budynków, tel.
kom. 505‑024‑964.
Usługi

remontowo-wykończeniowe od
A do Z, adaptacja poddaszy, docieplanie
budynków, tel. kom. 608‑228‑789.
Tynki

maszynowe, kompleksowo
z materiałem na 8% VAT, tel. kom.
601‑303‑235.
Budowa

budynków inwentarskich,
hal stalowych, chłodni wraz z
materiałem od projektu po dach, tel.
kom. 601‑303‑235.
Remonty

budynków inwentarskich
wraz z materiałem, wyburzenia
wewnątrz, tel. kom. 601‑303‑235.
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Malowanie,

gipsowanie, płyta k/g,
panele podłogowe, glazura, terakota, tel.
kom. 790‑329‑790.
Glazura,

terakota, gładzie, panele, itp.,
tel. kom. 508‑313‑799.
bramowa, ogrodzenia,
Automatyka

balustrady, 99-120 Piątek, Błonie 4a, tel.
kom. 601‑276‑320.
Budowa

domów jednorodzinnych,
solidnie, tel. kom. 785‑402‑533.
Glazura,

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

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

sprzedaż
Producent!

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

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

500 l, samoróbka 900 zł.,
silnik 5,5 KW 500 zł, tel. 669‑840‑608.
Sprzedam

piec C.O. 31 kW, grzejniki
żeliwne, tel. kom. 784‑936‑428.
tunelów 7x30; rury po
Konstrukcje

centralnym 2-4 cala; agregat 6 kW, tel.
kom. 889‑007‑076.
Kostka

brukowa: sprzedaż,
układanie z własnym materiałem, tel.
kom. 601‑303‑235.
Sprzedam

Tanio podsufitkę dachową,
3 modułową, różne kolory, tanie
rynny metalowe, plastikowe, tel. kom.
606‑266‑500.

www.lowiczanin.info
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usługi
instalacyjne

Elektryk

Kminstal 35 zł/punkt;
Zapraszam!, tel. kom. 608‑145‑585.

Zespół

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

Wycinka

drzew, tel. kom. 696-008-528,
781‑597‑339.

Usługi

elektryczne, tel. 509‑838‑364.
montaż, instalacje, tel. kom.
Anteny:

601‑306‑566.

Zespół

muzyczny, tel. kom.
693‑543‑604.

Instalacje

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

gąsiennicowa, kopanie
Koparka

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.

Okna:

naprawa, regulacja, tel. kom.
609‑135‑411.

Usługi

hydrauliczne, kompleksowo,
przeciski podziemne, przyłącza
wod.-kan., usługi koparko-ładowarką,
oczyszczanie przy domowe, również jako
podwykonawca, tel. kom. 601‑379‑355.
Usługi

hydrauliczne, spawalnicze,
mechaniczne, tel. kom. 506‑891‑289.
Profesjonalne

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

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

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

Usługi

hydrauliczne, tel. 784‑006‑861.
Rolety

dzień-noc, rzymskie, do
okien dachowych, żaluzje drewniane i
aluminiowe, plisy, vertikale, moskitiery
do okien i drzwi. Vesal, ul. Ikara 10,
tel. (46) 837‑44‑25.

muzyczny, wesela, bale,
Zespół

studniówki, tel. kom. 514‑895‑308.

Matematyka,

fizyka, chemia, tel. kom.
783‑672‑926.

Zespół,

wesela, tel. kom. 606‑632‑267.
Zespół

muzyczny www.antrakt.com.pl,
tel. kom. 669‑877‑514.

Ale
 szybka gotówka - nawet 7.000 zł!
Proste zasady, bez zbędnych formalności.
Provident, tel. kom. 600-400-295, (opłata
wg taryfy operatora).

Zespół

muzyczny, profesjonalnie,
solidnie, tel. kom. 606‑908‑346.

Zespół

muzyczny, tel. kom.
697‑522‑757.

gałęzi rębakiem,
Rozdrabnianie

wycinka zakrzaczeń i samosiewów, tel.
kom. 667‑732‑751.

Usługi

minikoparką, wywrotką od
50 zł, tel. kom. 508‑175‑031.

Hydraulika,

tel. kom. 608‑263‑951.

drzew, usługi podnośnikami
Wycinka

koszowymi do 27 m, tel. kom. 668‑591‑725.

Usługi

hydrauliczne „od a do z”,
kolektory słoneczne, tel. kom. 886‑756‑497.

muzyczny, wesela, www.diwers.
Zespół

pl, tel. kom. 661‑323‑807.

i centralki telefoniczne,
Instalacje

domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, tel. kom.
601‑207‑689.

Usługi

hydrauliczne, tel. 500‑041‑271.

Masz

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

Problem

z NC+, POLSAT, Cyfrową TV
naziemną? Gwarancja działania!, tel. kom.
728‑188‑127.

Chemia,

korepetycje, tel. kom.
793‑130‑292.

Meble

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

Usługi

geodezyjne, tel. kom.
665‑427‑836.

Pranie,

odkurzanie: chodniki, dywany, tel.
kom. 501‑930‑953.
Dekoracja

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

Domofony:

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

rozruszników, alternatorów,
akumulatorów, naprawy instalacji
elektrycznych, ciągników rolniczych;
diagnostyka komputerowa pojazdów, tel.
kom. 782‑958‑698.

Tartak

przewoźny elektryczny i
spalinowy, tel. kom. 512‑907‑059.
Ścieki

- wywóz, Głowno i okolice, tel.
kom. 500‑190‑988.
bus, winda, 9 Epal, tel. kom.
Transport

502‑026‑691.
Naprawa

sprzętu AGD, tel. kom.
510‑158‑880.
Usługi

nową koparko-ładowarką,
solidnie, tanio, tel. kom. 787‑584‑004.
DJ,
 Wodzirej poprowadzi
niezapomniane: wesela, poprawiny,
18-nastki, imprezy firmowe i
okolicznościowe, tel. kom. 503‑399‑196.
mebli, towarów, tel. kom.
Przewóz

664‑013‑145.

REKLAMA

Nauczyciel

języka niemieckiego, lekcje,
tel. kom. 505‑256‑528.

Usługi

tokarskie w metalu, tel. kom.
663‑766‑557.
UTiP:

usługi transportowe i
przeprowadzki; www.utip.pl, tel. kom.
501‑606‑982.

Usługi

szewskie: wymiana obcasów,
wklejanie i wszywanie suwaków,
rozciąganie obuwia, fleki, zelówki,
inne. Łowicz, osiedle Bratkowice 3B
(piwnica), tel. kom. 512‑024‑112.

język angielski, dojeżdżam,
Korepetycje

tel. kom. 881‑616‑938.

- przygotowanie do matury,
Polski

korepetycje, prezentacje maturalne.
Fachowo, 603‑246‑033.

Pranie

dywanów, tapicerek, mebli,
sprzątanie mieszkań i biur, tel. kom.
604‑942‑540.

Zespół,

wokalistka, najtaniej, tel.
kom. 503‑746‑892.

Matematyka,

tel. kom. 792‑245‑010.

Zespół

muzyczny z wokalistką, tel. kom.
606‑677‑371.

usługi inne

Pranie

samochodów, dywanów, tel. kom.
728‑508‑073.

elektryczne nowe, przeróbki,
Instalacje

naprawy, pomiary, tel. kom. 502‑140‑721.

Zespół

muzyczny, tel. kom. 694-198847, 509‑267‑262.

Język

niemiecki, tel. kom. 693‑705‑617.

Usługi

koparko-ładowarką Cat,
tel. (46) 837-99-16, tel. kom. 512‑098‑358.
tel. kom. 500‑812‑312.
Przeprowadzki,

Cięcie

drzew niebezpiecznych,
pielęgnacja zieleni i ogrodów, tel. kom.
782‑718‑483.
Odnawianie

wanien, tel. kom.
600‑979‑826.
Pranie

dywanów, tapicerek meblowych,
samochodowych, mycie gresów,
sprzątanie mieszkań, biur, tel. kom.
667‑255‑459.

Język

angielski, nauczyciel,
egzaminator maturalny, tel. kom.
662‑611‑189.
Język

niemiecki -korepetycje, tel. kom.
668‑963‑922.
Nauczyciel

matematyki udzieli
korepetycji, tel. kom. 507‑203‑909.
Niemiecki

korepetycje, wszystkie
poziomy, matura, tel. kom. 693‑833‑062.
Angielski

korepetycje, wszystkie
poziomy, matura, tel. kom. 693‑833‑062.
Angielski

korepetycje, egzamin
gimnazjalny, matura, tel. kom.
793‑567‑040.
Mgr

matematyki, każdy poziom,
niedrogo, tel. (46) 837‑53‑15.
Angielski

profesjonalnie,
tel. (46) 837‑53‑15.
Matematyka

korepetycje Sp., Gim., Lo.,
tel. kom. 506‑178‑472.
Języka Angielskiego Jacek
Nauka

Romanowski, 20 lat skutecznego
nauczania, tel. kom. 607‑440‑582.
Komputer,

nauka, korepetycje
(umawianie 19.00-22.00)tel./
fax (42) 719‑90‑56.
Matematyka,

tel. (46) 837‑85‑96.
korepetycje z fizyki,
Fachowe

matematyki dla wszystkich typów szkół,
tel. kom. 604‑449‑538.
Odrabianie

lekcji i angielski, tel. kom.
515‑459‑141.
Szukam

korepetytorki angielskiego i
francuskiego, tel. kom. 781‑931‑175.

Pranie

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

Korepetycje

matematyka, tel. kom.
667‑913‑877.

Usługi

księgowe, tel. 508‑191‑628.

Korepetycje

chemia, tel. kom.
605‑729‑686.

Ścinanie

drzew, tel. kom. 792‑027‑388.
verticale - wymiana
Rolety,

materiałów na nowe. Vesal,
tel. (46) 837‑44‑25.
Naprawa

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

transportowe ciągnikami
siodłowymi + naczepy wywrotki, firanki,
platformy, tel. kom. 604‑634‑249.

maturalne, tel. kom.
Prezentacje

691‑235‑091.
Prace

licencjackie, magisterskie korekta, redakcja, tel. kom. 883‑171‑368.

rolnicze – kupno
płody rolne

Usługi

fryzjerskie w domu klienta,
Łowicz, okolice, tel. kom. 539-778-485,
537‑520‑572.

Kupię

duże ilości zbóż paszowych,
możliwość transportu, tel. kom.
692‑292‑969.

Kancelaria

Adwokacka, ul. Zduńska 49,
99-400 Łowicz, czynna: wtorek, piątek:
godz. 16-18, tel. kom. 692‑972‑499.

Kupię

duże ilości zbóż paszowych,
własny transport, gotówka, tel. kom.
798‑169‑557.

Dekoracje

ślubne i okolicznościowe,
tel. kom. 507‑937‑148.

Kupię

zboże każdą ilość, odbiór luzem,
tel. kom. 695-102-426, 603‑573‑567.

Schudnij

z nami na zawsze! Jeżeli
chcesz pomogę Ci osiągnąć wymarzoną
sylwetkę! zapraszam, tel. kom.
696‑227‑297.

Skup

żyta, wymiana na
otręby, sprzedaż otrąb, tel. kom.
501‑713‑862.

Usługi

transportowe maszyn rolniczych
i budowlanych, tel. kom. 669‑106‑566.
i pozycjonowanie (SEO)
Tworzenie

stron internetowych, tel. kom. 509-099959, www.top10pozycjonowanie.pl.
Pogotowie

komputerowe. Szybko,
tanio, solidnie. Firma Darko, dojazd
na terenie Łowicza gratis, tel. kom.
697‑365‑652.

matrymonialne
Poznam

Panią, stały związek, sms, tel.
kom. 696‑845‑040.

Zboże

paszowe, ziemniaki, tel. kom.
608‑746‑876.
Kupię

żyto, sprzedam otręby, tel. kom.
697‑536‑596.
Kupię

zboże, tel. kom. 667‑566‑276.
Kupię

buraki pastewne, okolice
Sochaczewa, tel. kom. 504‑863‑402.
Kupię

żyto, tel. kom. 669‑960‑974.
Kupię

zboże paszowe, tel. (46) 838-9806, tel. kom. 605‑370‑062.
Kapusta

biała, tel. kom.
602‑586‑487.

Poznam

Panią, stały związek, sms, tel.
kom. 664‑745‑567.

Kupię

buraczek czerwony, kaliber 5-10
zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych,
brudny, może być w big bagu, ziemniaki
Irga 15 kg, tel. kom. 507‑707‑579.

Poznam

dziewczynę, tel. kom.
665‑160‑703.

Kupię

zboże paszowe, transport,
gotówka, tel. kom. 668‑478‑617.

Poznam

panią do 50 lat, tel. kom.
500‑650‑276.

Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
693‑157‑117.

Pani

50-letnia pozna odpowiedniego
Pana, tel. kom. 692‑177‑238.

Kupię

zboże paszowe, tel. 693253063,
tel. kom. 693‑253‑063.

Samotna

pani pozna pana, tel. kom.
723‑825‑900.

Kupię:

owies, jęczmień, żyto i inne
zboża, tel. kom. 669‑886‑188.

Kobieta

43 lata pozna pana do 53
lat, wolnego, niezależnego, tel. kom.
731‑764‑668.

nauka
Język

angielski, tel. kom. 603‑704‑267.
Matematyka,

tel. kom. 601‑303‑279.

hodowlane
Skup

bydła rzeźnego,
hodowlanego, maciory, knury, cielęta,
konie, tel. (46) 838-88-62, tel. kom.
502-460-724, 500‑258‑237.
Skup

macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom.
603‑711‑760.

www.lowiczanin.info
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Bydło

wybrakowane - skup.
Najwyższe ceny, tel. 726‑879‑139.

Przywóz

wytłoków z jabłek, tel. kom.
695‑608‑762.

Sprzedam

4 t żyta, 6 t pszenżyta, tel.
kom. 509‑838‑266.

Sprzedam

3 tony owsa, tel. kom.
796‑063‑756.

paszowa, tel. kom.
Marchew

668‑118‑535.

Sprzedam

prosięta, okolice Łowicza,
tel. kom. 791‑647‑092.

Skup

trzody chlewnej, tel. kom.
792‑772‑466.

Przywóz

wytłoków buraczanych, tel.
kom. 695‑608‑762.

Ziemniaki

jadalne, żyto, pszenżyto.
Bratoszewice, tel. kom. 667‑927‑971.

Słoma

i siano w kostkach, tel. kom.
508‑153‑886.

hodowlane

Byczek

Simental, tel. kom.
782‑603‑528.

Loszki,

knury hodowlane, zapewniamy
transport, pełną dokumentację, tel. kom.
608‑591‑474.

Sprzedam

prosięta, tel. (46) 838‑74‑46.

Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
724‑138‑859.

Cielaki

tygodniowe; byczek mięsny,
jałoszka, Rybno, tel. kom. 784‑553‑915.

Sprzedam

cielaki - jałoszki mleczne,
tel. kom. 607‑613‑259.

Sprzedam

jałówkę cielną, wycielenie
6 stycznia, tel. kom. 882-984‑785, po
19.00.

Kukurydza

sucha, tel. kom. 606‑294‑284.

Sianokiszonka,

tel. kom. 500‑336‑162.

Sprzedam

pszenżyto, tel. 516‑735‑081.

Sadzeniaki

ziemniaka, zboża jare
oferuje Firma Nasienna Granum
Sp.j. Łowicz, ul. Katarzynów 46,
tel. (46) 837‑23‑05.

Sprzedam

pszenżyto, tel. kom.
694‑590‑051.

Sprzedam

baloty sianokiszonki, tel.
kom. 691‑735‑902.

Sprzedam

ziemniaki, tel. 661‑477‑838.

Kupię

cielęta mięsne: gotówka,
odbieram z gospodarstwa, tel. kom.
606‑901‑931.

Kukurydza

sucha, tel. kom. 787‑606‑080.

1-osiowy, tel. 601‑402‑190.
Rozrzutnik


Sprzedam

sadzonki truskawek, tel.
kom. 501-763-421, 503‑784‑574.

Żyto

i pszenżyto, tel. (46) 837‑14‑61.

Sprzedam

pszenicę, tel. 600‑155‑639.

Sprzedam

ziemniaki paszowe, tel. kom.
504‑071‑273.

Cielęta

kilkudniowe, tel. 791‑325‑212.

60 gr./ kg, tel. 510‑622‑223.
Marchew,


maszyny

Sianokiszonka

i słoma baloty, tel. kom.
664‑981‑618.

Słoma,

siano w kostkach, tel. kom.
665‑489‑174.

Sprzedam

siano, słomę w kostkach, tel.
kom. 792‑615‑902.

Sprzedam

kapustę, tel. 723‑461‑250.

Irga

sadzeniaki, tel. kom. 691‑166‑951.

Trzy

cielaki ok. 200 kg, tel. kom.
502‑768‑905.

Pszenica

3,5 tony, tel. kom.
795‑285‑021.

Sprzedam

jałówki cielne,
tel. (42) 719‑48‑38.

Zboże,

tel. (46) 838‑17‑22.

Sprzedam

cielęta kilkudniowe, tel.
kom. 696‑910‑449.

Skup

bydła innego, 24h, tel. kom.
792‑772‑466.
Skup

bydła: krowy 5,50 +VAT, jałówki
7,00 +VAT, byki 7,30 +VAT, 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 Ralland 44, 62, 66, Arobale,
Welger, tel. kom. 518‑857‑308.
Przyczepa

wywrotka, może być do
remontu, tel. kom. 605‑350‑355.

Jęczmień

z pszenicą, tel. (46) 874‑72‑14.

Bób,

tel. kom. 513‑748‑842.

pszenżyto, tel. 660‑980‑085.
Sprzedam


Siano

prasowane, 350 zł tona, tel.
kom. 607‑231‑803.

Słoma,

okrągłe bele, 50 szt., tel. kom.
662‑576‑666.
Żyto,

pszenżyto, tel. kom. 602‑689‑205.
Sprzedam

siano, tel. kom. 660‑947‑557.

Sprzedam

żyto, tel. kom. 722‑152‑794.
Marchew

dla zwierząt i pietruszka
jadalna, tel. kom. 662‑260‑983.

Bizon

do remontu, tel. 602‑522‑478.

Pszenżyto,

tel. kom. 724‑977‑663.

Mieszanka,

pszenżyto, jęczmień, tel.
kom. 692‑646‑484.

Wszystkie

ciągniki, przyczepy , tel. kom.
725‑562‑998.

Sprzedam

cebulę, tel. kom.
880‑447‑157.

Owies,

pszenżyto, tel. kom.
504‑832‑533.

Kupię

przyczepę rolniczą, wywrotkę, tel.
kom. 692‑617‑239.

Żyto,

pszenżyto, tel. kom. 793‑755‑321.

Zboże:

pszenica 15 ton, pszenżyto 15
ton, żyto 3 tony, tel. kom. 509‑698‑920.

Kupię

opryskiwacz sadowniczy,
zawieszany lub na kołach, tel. kom.
721‑677‑668.
C-330

do remontu, tel. kom.
515‑182‑587.
Kupię

kombajn Anna w bardzo dobrym
stanie, tel. (24) 260‑77‑82.
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

wagę inwentarzową 1 lub
2-tonową, tel. kom. 506‑740‑092.
Oś
 do naczepy z kołami, tel. kom.
502‑042‑547.

rolnicze sprzedaż

Sprzedam

cielaki od pół roku wzwyż,
tel. kom. 667‑376‑056.
Jałówka

wysokocielna, tel.
692‑375‑540.
Jałówka

wysokocielna mięsna, tel.
kom. 660‑096‑236.
Jałówka

cielna, tel. kom. 500‑336‑162.
Jałówka

wysokocielna,
tel. (24) 285‑81‑78.

Siano,

tel. kom. 605‑052‑065.

Jałówka

wysokocielna, koniec
listopada początek grudnia, tel. kom.
791‑306‑131.

Słoma

duże bele ze stodoły, tel. kom.
669-034‑038, po 17.00.

wycielenie 12.2013, tel.
Jałówka,

kom. 885‑353‑501.

Sprzedam

ziemniaki Irga i Denar, tel.
kom. 669‑775‑344.

Sprzedam

jałówkę obora pod oceną,
tel. kom. 660‑712‑670.
Jałówki

wysokocielne, tel. kom.
791‑331‑447.

Sprzedam

byka, Polesie, tel. kom.
724‑139‑314.

Skup

bydła innego, 24h, tel. kom.
792‑772‑466.

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu,
tel. (46) 838‑85‑59.
Jałówka

cielna, tel. kom. 607‑628‑561.

Sprzedam

kozę i kwotę mleczną
13.621 kg, tanio, tel. (46) 861‑24‑96.
Jałówki

cielne, tel. (46) 838‑17‑22.
cielna, tel. (046) 838‑50‑70.
Jałówka


Ziemniaki

5 odmian, tel. 792‑499‑446.

Słoma

w belach 120x120 owinięta 2
razy siatką około 180 balotów, tel. kom.
517‑695‑140.

Pszenżyto,

żyto, owies około 30 ton, tel.
kom. 608‑621‑839.

Pszenżyto,

sadzonki truskawek, tel.
kom. 518‑877‑966.

pszenżyto, 730 zł/t, tel.
Sprzedam

kom. 534‑704‑764.

Sprzedam

pszenicę i żyto, tel. kom.
790‑404‑620.

Sprzedam

10 t pszenżyta, 10 t
mieszanki zbożowej, 5 t pszenicy, tel.
kom. 784‑566‑635.

Sprzedam

2 t żyta, tel. 889‑680‑464.

Skup

bydła: krowy 5,50 +VAT, jałówki
7,00 +VAT, byki 7,30 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

Sianokiszonka

w balotach, tel. kom.
880‑727‑303.

Jałówka

na ocieleniu grudzień,
tel. (46) 839‑21‑71.

Sprzedam

słomę żytnią w kostkach,
kwotę mleczną OSM Łowicz, kamienie
polne budowlane, tel. kom. 606-461989, 662‑611‑486.

Krowa

na wycieleniu, tel.
533‑179‑189.

Jałówki

hodowlane wysokocielne, tel.
kom. 609‑310‑713.

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu,
termin: 20.12.2013, tel. kom.
667‑913‑820.

Cielaki,

waga 100 kg, tel. kom.
723‑958‑499.

Sprzedam

żyto i słomę w belkach, tel.
kom. 505‑056‑670.

Sprzedam

siano, tel. kom. 692‑101‑976.
Żyto,

mieszanka, tanio, tel. kom.
693‑117‑893.
Słoma,

50 bel, tel. kom. 695‑727‑596.
Sprzedam

wytłoki jabłkowe, świeże,
z dostawą do klienta, FVAT, tel. kom.
693‑025‑909.
Sprzedam

70 balotów słomy żytniej
12zł/ sztuka, tel. kom. 506‑123‑651.
Platforma

do balotów, tel. kom.
668‑162‑199.
Wymienię

słomę na obornik lub
sprzedam, tel. kom. 721‑021‑154.

Sprzedam

siano, tel. kom.
728‑795‑110.
Sprzedam

siano, sianokiszonka, tel.
kom. 602‑234‑890.
po suszarni podłogowej,
Kukurydza

tel. (46) 839-18-35, tel. kom.
507‑140‑275.
Pszenżyto;

pszenica oraz słoma ze
stodoły w dużych balotach, tel. kom.
697‑190‑997.
Siano

w kostkach oraz kwota
mleczna, tel. kom. 788‑145‑345.

płody rolne

Sprzedam

pszenżyto, żyto, tel. kom.
506‑641‑820.

Sprzedam

łubin biały słodki, nie
pryskany, cena do negocjacji, więcej
informacji, tel. (24) 235‑44‑17.

Wysłodki

z jabłek z dowozem, tel.
kom. 600‑323‑947.

Pszenżyto,

jęczmień, słoma, tel. kom.
662‑095‑386.

Sprzedam

burak pastewny, tel. kom.
667‑376‑056.

REKLAMA

Siano,

okolice Głowna, tel.
606‑343‑033.

cielęta, tel. kom.
Sprzedam

504‑055‑723.

Prosieta,

3 szt, tel. kom. 795‑155‑105.

Sprzedam

owies, 10 ton, tel. kom.
697‑083‑980.
Jęczmień,

pszenżyto ok. 5 ton, tel. kom.
665‑816‑058.
Słoma

żytnia, baloty 120x120, cena
25zł/szt. do negocjacji, tel. kom. 693136‑318, Wygoda.
Otręby

słodu browarnego, workowane,
możliwy dowóz, wysłodki jabłkowe, tel.
kom. 669‑886‑188.
Pszenżyto

10 t. Przyczepa szóstka
do remontu, wywrot na boki, tel. kom.
660‑476‑143.

jałówkę pod zacielenie,
Sprzedam

tel. kom. 606‑383‑861.
Sprzedam

roczną jałówkę, tel. kom.
600‑575‑945.
Klacz

i źrebak, tel. kom. 512‑271‑275.
Duża

krowa na ocieleniu, tel. kom.
692‑287‑672.
na wycieleniu, tel.
Jałówka

698‑728‑250.
Byczki

małe, tel. kom. 725-440-981,
723‑575‑349.

Sprzedam

jałówkę 200 kg, tel. kom.
609‑944‑120.
Jałówki

cielne, tel. kom. 783‑770‑721.

Jałówka

cielna, tel. (46) 838-60-89, tel.
kom. 669‑019‑983.
Sprzedam

jałówkę na ocieleniu, tel.
kom. 603‑157‑790.
Jałówka

na samym wycieleniu, tel.
kom. 782‑787‑279.
Sprzedam

dwie jałówki na wycieleniu,
tel. kom. 665-281-739, 665‑941‑224.
Jałówka

limuse na wycieleniu, tel. kom.
609‑348‑913.
Klacz

i źrebaka, tel. kom. 609‑348‑913.
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Loszki

CDZ WBT F1, tel. kom.
663‑063‑209.

Ładowarka

teleskopowa Manithu, tel.
kom. 607‑992‑213.

Jałówka

wysokocielna, hodowlana,
grudzień, tel. kom. 600‑500‑155.

Pługi

Kverneland, zagonowe,
obrotowe, tel. kom. 601‑272‑521.

Sprzedam

knurki, tel. kom.
663‑319‑284.

Wycinak

do kiszonek z windą, tel.
kom. 601‑272‑521.

Jałówka

cielna, tel. kom. 886‑488‑950.

Kombajn

zbożowy 1982 rok,
sprzedam lub zamienię na traktor, tel.
kom. 667‑681‑741.

maszyny
Wycinaki

do kiszonek podwójny nóż,
Fella, Schtraotman, Kuchn, duży wybór, tel.
kom. 509‑282‑300.
Rozrzutnik

obornika Fortschritt oraz
wszystkie części nowe i używane, tel.
kom. 693‑830‑160.
Krokodyl

do tura, agregat uprawowy,
tel. kom. 664‑928‑289.
Sprzedam

ciągnik Ursus C-360,
agregat, pług 3-skibowy, opryskiwacz
sadowniczy, tel. kom. 501‑632‑719.
Rozrzutnik

2-osiowy, tel. kom.
603‑872‑897.
Sprzedam

pług 3-skibowy oraz
opony 16/9/34, tel. kom. 726‑979‑183.
4320, 60 KM, 2002 rok, I
Zetor

właściciel 2150 MG; pług 3+1, tel. kom.
505‑372‑998.
Lej
 i kos, 250 zł, tel. kom.
503‑730‑843.
Bizon

Z-56, 1986 rok, tel. kom.
662‑576‑666.
Zetor

90 KM 4x4, 49.000 zł, tel. kom.
502‑358‑304.
Beczki

asenizacyjne ocynkowane:
3.000, 4.000, 5.000, 7.000, 8.000 l,
pług zagonowy 4-skibowy, przyczepa
do przewozu koni, tel. kom. 600-428743 667‑653‑890.
Wybieraki

do kiszonek, wał
Cambella, ciągnik International 745XL
1984 rok, tel. kom. 600-428-743
667‑653‑890.
MTZ,

1996 rok, tel. kom. 607‑168‑196.
Śrutownik

na kamienie, prasa Z224,
hydrofor, tel. kom. 516‑538‑983.
Sprzedam

opryskiwacz 400-litrowy,
nieużywany, tanio, tel. kom. 501‑104‑739.
Wycinak

Strautmann, tel. kom.
693‑824‑677.
Sprzedam

MF, 90 KM 4x4, tel. kom.
601‑611‑092.
C-360,

pług 2, brony 3 i 5, tel. kom.
690‑899‑100.
Sprzedam

talerzówkę,
tel. (46) 838‑40‑77.
Rozrzutnik

1-osiowy, kosiarka rotacyjna,
talerzówka mała, tel. kom. 511‑786‑307.
Sprzedam

Ostrówek 1988 rok jest
zakładany do niego tur, tel. kom.
600‑237‑175.
Prasa

zwijająca Vicon RF122,
siatka, rotor, noże, stan bdb., tel. kom.
604‑828‑185.
Sprzedam

przyczepę D-50 Sanok po
kapitalnym remoncie, rejestrowana, tel.
kom. 602‑830‑835.
Kombajn

ziemniaczany Anna,
gmina Kiernozia, tel. kom.
691‑870‑713.
Władymirec

T25; śrutownik Bąk z
silnikiem; pług podorywkowy 5 skib, tel.
kom. 509‑853‑384.
Przyczepa

samozbierająca, stan bdb,
polska, tel. kom. 504‑704‑227.
Sprzedam

pług Grudziądz 4x40 cm,
tel. kom. 666‑737‑054.
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Maszt

widlak, wysokość podnoszenia
5,5 m; opony rolnicze z felgami 13,6
R38, tel. kom. 724‑390‑767.

Sprzedam

kombajn Bizon Z-058
Rekord, 1988 rok, stan dobry, tel. kom.
721‑411‑666.

Rozrzutnik

Fortschritt, tel. kom.
661‑848‑399.

Prasa

rolująca Claas Variant 280,
RotoCut, rotor, noże, siatka, stan bdb,
tel. kom. 797-752-400 788‑600‑800.

siewnik 3 m, tel. kom.
Sprzedam

502‑556‑258.
Agregat

5,20 szer., na wysokim zębie,
tel. kom. 725‑486‑878.

Opryskiwacz

400 zł, redła 100, tel.
kom. 796‑021‑918.

Kombajn

Bizon 56, 1989 rok, tel.
kom. 721‑991‑868.

Skup

bydła innego, 24h, tel. kom.
792‑772‑466.

Przyczepa

4 tony wywrot i talerzówka,
tel. kom. 880‑090‑717.

Rozrzutnik

3.500, talerzówka 2.200,
brony „5-tki” 700, pług „2-ka” 500 zł, tel.
kom. 796‑021‑918.

Sprzedam

opryskiwacz polowy zawieszany w całości lub na części, tel.
kom. 697‑736‑673.

Skup

bydła: krowy 5,50 +VAT, jałówki
7,00 +VAT, byki 7,30 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

C-360,

Zetor 7340 turbo, rozrzutnik
obornika Tandem 8 t, kombajn Anna,
przyczepa 6 t, tel. kom. 518‑877‑966.

Mocne

chwytaki do bel na 1
siłownik, krokodyle, łyżko-krokodyle,
łyżki, ramki do paleciaka, tel. kom.
608‑591‑942.
Dolny

zaczep do Zetora Proxima
Fortera, tel. kom. 608‑591‑942.
Sprzedam

ciągnik czeski z
narzędziami i pługiem do śniegu, tel.
kom. 517‑278‑337.
Kopaczka

2-rzędowa, opryskiwacz,
tel. kom. 609‑541‑312.

Poznaniak

3 m, tel. kom.
607‑813‑558.

Rozrzutnik

1-osiowy, tel. kom.
782‑603‑528.

Ursus

330 z kabiną, pług 3-skibowy
Grudziądz, tel. kom. 600‑335‑473.

Agregat

siewny Unia 3 m, hydropak,
tel. kom. 607‑813‑558.

Śrutownik

bijakowy, 11 kW, tel. kom.
506‑552‑043.

MTZ

82 z turem lub bez, tel. kom.
600‑335‑473.

Ładowacz

cyklop, maszt widlaka do
ciągnika, tel. kom. 887‑978‑144.

Prasa

Z-224/2, 2007 rok, tel. kom.
661‑880‑458.

Pług

obrotowy 3 skibowy, pług
zagonowy 4 skibowy, glebogryzarka
międzyrzędowa, tel. kom. 785‑530‑814.

Ciągnik

Deutz Fahr K-110, 2006 rok,
tel. kom. 724‑734‑247.

Pług

do śniegu; szczotka
czyszcząca; 3512, 1996 rok, tel. kom.
600‑335‑473.
C-360

3P w oryginale, tel. kom.
600‑335‑473.

Pług

Unia Grudziądz, 4x40, tel. kom.
607‑733‑904.

Ciągnik

Case+ tur, Fendt 280P,
siewnik Amazone D7, D8, tel. kom.
604‑961‑560.

Prasa

kostkująca, stan jak nowy, tel.
kom. 664‑048‑684.

Przystawka

do kukurydzy, tel. kom.
604‑634‑249.

Rozrzutnik

Tandem, tel. kom.
606‑949‑167.

Ursus

C360 3P, 1986 rok, I właściciel,
tel. kom. 609‑423‑118.

Sprzedam

wyciąg linowy kompletny
oraz młocarnię czyszczącą, tel. kom.
794‑226‑261.

Przetrząsacz

Stoll 6,60 szerokość,
agregat uprawowy 2,5 m, tel. kom.
512‑592‑291.

Sprzedam

przyczepę zbierającą
Krone, stan idealny; talerzówkę,
22 talerze; wielorak, tel. kom.
724‑041‑546.

Dmuchawa

do siana z silnikiem 11
kW oryginalnie zamontowanym, tel.
kom. 604‑130‑592.

Ursus

C-4011, rozrzutnik 2-osiowy, tel.
kom. 609‑423‑118.
Rozrzutnik

obornika 4-osiowy, + burty
do przewozu pasz objętościowych,
tel. (46) 838-46-40, tel. kom. 505‑129‑256.
Rozdrabniacz

bijakowy do zboża, tel.
kom. 600‑626‑709.
Opony

używane do C-330, tel. kom.
665‑489‑174.
Sadzarka

do ziemniaków; redła „5”;
agregat na brone 2.80 m, tel. kom.
511‑862‑710.
Kombajn

Bolko, gmina Kiernozia,
tel. kom. 607‑734‑394.
Pług

„2” starego typu oraz przyczepka
samochodowa niewiadomska na
resorach, tel. kom. 692‑395‑306.
Opryskiwacz

Pilmet, 1998 rok,
1000-litrowy, na kołach, wielorak,
opiełacz do warzyw, cyklop, maszynka
do bobu, kultywator z wałkiem, tel.
kom. 691‑270‑829.
Siewnik

do nawozu „Lej”, kabina do
C-360 czeska; osie przednie, siłowniki,
felgi do przyczep, myjki „Wap”, tel. kom.
691‑270‑829.
Beczka

asenizacyjna 5.000 l, prasa
John Deere 550, wycinak, tel. kom.
781‑581‑034.
Ciągnik

C-360 3P, stan bdb., tel. kom.
728‑465‑050.

Rozsiewacz

nawozów Kos;
kompresator do powietrza; dmuchawa
do zboża; śrutownik Bąk; kowadło
50 kg, tel. (24) 282-21-29, tel. kom.
662‑944‑909.
Kombajn

Anna mało używany, tel.
kom. 603‑609‑674.
Siewnik

zbożowy kutnowiak,
szerokość 4 m, tel. kom. 608‑109‑634.
Kabina

do C-330, tel. kom.
607‑992‑191.
Ursus

C328, rozrzutnik,
opryskiwacz, pług, kultywator, tel. kom.
668‑501‑946.
MTZ

Belarus 820, 2005 rok,
sprowadzony z Niemiec, tel. kom.
692‑601‑689.
Ursus

5714, 2005 rok, 80 KM, 1.500
Mth, tel. kom. 692‑601‑689.
Prasa

rolująca Claas Varant 385
rotocut, 2007 rok; New Holland BR
750 2005 rok lub Krone 1550 Round
Pack 2002 rok, tel. kom. 692‑601‑689.
Ładowarki

teleskopowe JCB 531
70 2006 rok, Merlo 40.7 2006 rok,, tel.
kom. 608‑420‑169.

Przyczepa

samozbierająca T-055;
ładowacz NUJN 100, tel. kom.
607‑628‑561.

Ładowacze

czołowe do: New
Holland, Fendta,MF, Case, Deutz Fahr,
tel. kom. 608‑420‑169.

Orkan

II, tel. kom. 504‑227‑319.

John

Deere 7820 2004 rok 200KM,
6920, 150 KM, 2005 rok, pełne
wyposażenie, tel. kom. 692‑601‑689.

Pług

4-, 3-, 2-skibowy, obrotowy;
przyczepa 14 t, tel. kom. 502‑240‑358.
Dojarka

Alfa Laval; dmuchawa do
siana; rozrzutnik Czarnobiałostocka
2-osiowy, tel. kom. 782‑884‑823.
Kultywator

„18”; śrutownik walcowy,
tel. kom. 609‑944‑120.

New

Holland TM 175 lub TM 190,
2004 rok, tel. kom. 692‑601‑689.
Fendt

920 Vario 200 KM, 2000 rok,
tel. kom. 692‑601‑689.

Sprzedam

prasę Z-224, tel. kom.
723‑917‑832.

C-330/T-328

1964, platforma do
słomy; wóz konny; pług 3-skibowy, tel.
kom. 723‑482‑640.

Fendt

512 125 KM, 1998 rok; 514
140 KM, 1995 rok; 515 150 KM, 1997
rok; 818 Vario 180 KM, 2004 rok, tel.
kom. 608‑420‑169.

Opryskiwacz

Pilmet 300 l, stan dobry,
tel. kom. 609‑184‑092.

Wózek

1-osiowy, linka „16”, tel. kom.
726‑843‑466.

Landini

Legend, 130 KM, 2000 rok,
tel. kom. 608420169.

REKLAMA

przyczepę konną
Sprzedam

przerobioną na przyczepę ciągnikową,
tel. (46) 838‑21‑93.

Części

używane do 360, kombajn
Bizon, tel. kom. 600‑335‑473.

Przyczepa

samozbierająca, tel. kom.
669‑026‑444.

Pług

2-skibowy Grudziądz, stan
bdb, odnowiony; kombajn Bolko 1994
rok, stan bdb., garażowany, tel. kom.
698‑421‑819.

Zbiornik

na mleko 500 l, 2 konwie,
dojarka Alfa Laval, kwota mleczna,
pielik, sortownik do ziemniaków, Boczki
11, tel. kom. 693‑644‑040.

Sprzedam

pług 4-skibowy, tel.
725506819, tel. kom. 725‑506‑819.

Kwota

mleczna 18.000 kg za 1.000
zł, dmuchawa pionowa do siana, tel.
kom. 517‑730‑130.

Sprzedam

ciągnik C-360 3P, tel.
kom. 513-972-051, 790‑409‑462.
Sprzedam

barakowóz, tel. kom.
663‑319‑284.
Talerzówka

21 talerzy, widły do
widlaka, kultywator Grudziądz z
wałkiem, piła do żelaza, tel. kom.
788‑440‑206.
niska wywrotka Autosan,
Przyczepa

1988 rok, po odnowie, stan idealny,
tel. kom. 607‑626‑858.
Sprzedam

ładowacz do obornika,
zaczepiany z tyłu do traktora, tel. kom.
784-955‑323 po 15:00.
Ładowacze

czołowe tur do ciągnika
Belarus, Pronar, MTZ, Farmer;
przyczepa Warfama 8 t, tel. kom.
608‑128‑670.
Ładowacze

czołowe tur do ciągnika
Ursus C-330, C-360, 3512, 2812, T-25;
hydrauliczne lub na linkę, tel. kom.
608‑128‑670.
Pługi

do śniegu do ciągnika Ursus
C-330, C-360, mocowane do ciągnika
lub ładowacza czołowego „tur”, tel.
kom. 608‑128‑670.
Pług

jednobelkowy Akpil 3+1, pług
Unia Tur 3+1, prasa Sipma Z-569/1,
2002 rok, prasa Metal-Fach Z-562, tel.
kom. 608‑128‑670.
Sprzedam

bronę talerzową polską,
3,25 m, pół-zawieszaną; stan bdb.
oraz wycinak do kiszonki do C-330,
tel. kom. 608‑435‑018.

inne

na mleko 220 litrów,
Zbiornik

kwot mleczna 23.000 kg, tel. kom.
607‑330‑538.
kwotę mleczną w OSM
Sprzedam

Łowicz, ok 7.000 kg., cena 20 gr/kg, tel.
kom. 696‑356‑390.
Jaja

kur zielononóżek, hodowla
ekologiczna, tel. (46) 837‑14‑61.
Sprzedam

kwotę mleczną 40.000 kg, tel.
kom. 513‑890‑494.

rolnicze - usługi
Transport

maszyn rolniczych i
budowalnych, tel. kom. 665‑734‑042.
Naprawa

ciągników, maszyn
rolniczych i sprzętu budowlanego, tel.
kom. 510‑809‑025.
Transport

ciągników, przyczep, maszyn
i urządzeń rolniczych, budowlanych, tel.
kom. 609‑135‑502.
Rozliczenia

VAT rolników, tel. kom.
508‑191‑628.

zwierzęta
sprzedaż
Owczarki

niemieckie, tel. kom.
782‑547‑693.
Oddam

szczeniaki, tel. kom.
512‑280‑178.
Sprzedam

pawie młode, bażanty
srebrne, tel. kom. 795‑499‑795.

Ciągnik

T-25, 1984 rok, tel. kom.
608‑163‑666.

Podłoże

popieczarkowe
(mieszanka z obornikiem),
sprzedaż z transportem, tel. kom.
603‑653‑020.

Błotnik

do C-360, tel. kom.
695‑287‑528.

Skrzynki

na owoce, palety, wagi,
beczka 4.000 l, tel. kom. 665‑464‑794.

Szczenięta

owczarka niemieckiego, tel.
kom. 604‑613‑207.

Zetor

9540, 5211, Ursus 3512,
Ferguson 255, tel. kom. 501‑850‑017.

Opony

używane 16/70/20, tel. kom.
693‑830‑160.

Koza

1,5 roku, tel. kom. 728‑703‑436.

Ursus

3512, 1997 rok, cały w
oryginale, stan idealny, tel. kom.
791‑189‑495.

Żużel

z dowozem, tel. kom.
600‑323‑947.

Zetor

5211, 1985 rok,
zarejestrowany, opłacony, stan bdb,
tel. kom. 880‑353‑819.
Części

używane do C-328,
C-330, C-360, C-4011, C-355, T-25
Władimirec, tel. kom. 880‑353‑819.
Kombajn

Bolko, tel. kom.
693‑423‑122.
Prasa

Sipma Z-224/1 i Z-279/1 z
siatką, ładowacz Tur do MTZ Pronar
Belarus, tel. kom. 604‑213‑682.
Ciągnik

C-360, 1979 rok,
zarejestrowany, 4.000 zł,
tel. (24) 285‑52‑24.
Sprzedam

ładowarkę teleskopową
John Deere 3400, 2002 rok, zaczep
do przyczep i wyjście hydrauliczne, tel.
kom. 517‑695‑140.

na mleko 300 l firmy
Zbiornik

Wesffalia, stan dobry, tel. kom.
515‑291‑401.
Kwota

mleczna, tel. kom.
532‑378‑068.
mleczna, tel. kom.
Kwota

723‑380‑544.
Schładzalnik

do mleka Frigomilk,
800 litrów, I-właściciel, 2004 rok, tel.
kom. 724‑145‑022.

Kuc
klacz, tel. kom. 692‑882‑448.

Króliki
tuszki, sprzedaż, tel. kom.
669‑020‑018.
młodego ogierka pod
Sprzedam

siodło, tel. kom. 667‑324‑651.
Yorki,

chihuahua, beagle, buldogi
angielskie, francuskie, tel. kom.
662‑093‑975.
Kaczki,

tel. kom. 516‑239‑551.
Kaczki

rosołowe, tel. (46) 838‑13‑58.
Shih-tzu,

szczeniaki, tel. kom.
501‑330‑068.
Owczarki

niemieckie, tel. kom.
693‑138‑330.

Basen

450 litrów, tel. kom.
721‑169‑137.

Koza

mleczna i kozioł za 350 zł, tel.
kom. 601‑360‑288.

Kury,

jajka, tel. kom. 513‑981‑547.

Oddam

szczenięta, tel. kom.
726‑012‑279.

mleczna 17.000 kg, tel. kom.
Kwota

782‑032‑001.
Sprzedam

obornik, gmina Zduny, tel.
kom. 607‑619‑030.

Beczka

asenizacyjna 10.000 litrów,
10.500 zł, tel. kom. 609‑575‑249.

basen na mleko 200
Sprzedam

litrów, tel. kom. 660‑248‑744.

Pług

3+1 Unia Tur, zabezpieczenia
non-stop, jak nowy; beczka 2500
l. Pomot, stan bdb, tel. kom.
696‑059‑903.

Sprzedam

kwotę mleczną 10.000,
dojarkę 2-konwiową, tel. kom.
793‑101‑680.

Rozsiewacz

Kos, opryskiwacz
polowy, tel. kom. 605‑725‑429.

Klacz

śląska, 1,5 roczna, tel. kom.
692‑882‑448.

Sprzedam

tanio kwotę mleczną, tel.
kom. 798‑395‑134.

Króliki,

tel. kom. 790‑534‑871.
Owczarek

podhalański, kucyk pod
siodło, tel. kom. 691‑620‑963.
Oddam

2 suczki 2-miesięczne rasy
mieszaniec, tel. kom. 604‑713‑410.
Oddam

szczeniaka mieszańca w dobre
ręce, słodki, tel. kom. 663‑715‑969.
Oddam

małe kotki, tel. kom.
502‑939‑200.
Sprzedam

bażanty, tel. kom.
606‑432‑666.

Rozrzutnik

1-osiowy, zbiornik na
mleko 450 l, tel. (46) 837‑14‑61.

Sprzedam

zbiornik do mleka 420
litrów, kwotę mleczną oraz dojarkę
konwiową, tel. kom. 787‑152‑512.

Rozrzutnik

tandem, 6 ton, stan bdb.,
tel. kom. 661‑584‑272.

na mleko 550 litrów, tel.
Zbiornik

kom. 727‑307‑256.

Oddam

pieska, tel. kom. 660‑667‑464.

Opony

12.00/18 z felgami, tel. kom.
692‑665‑650.

Zbiornik

na mleko 600 litrów, tanio,
tel. kom. 603‑710‑478.

Pieski,

mieszańce owczarka
niemieckiego, tel. kom. 721‑109‑030.

Sprzedam

szczeniaki owczarka
niemieckiego długo i krótkowłosego po
rodowodowych psach, cena 400-600 zł,
tel. kom. 609‑581‑806.

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
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Straż pożarna: 998 alarmowy
Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień 837-37-07
Poradnia Zdrowia Psychicznego
46-837-33-07
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, 697-649492, 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
46-837-65-58
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,
ulica Główna 9, 838-33-85;
ul. Górna 1A, 911-55-44
Kiernozia,

ulica Rynek Kopernika 12,
tel. 24-277-91-58; ul. Kościuszki 6,
tel. 24-277-97-64; ul. Łowicka 12A,
24/382-11-66
Kocierzew Południowy 101,
839-42-42
Łyszkowice, ul. Kościelna 3,
tel. 838-87-86; 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;
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 –8.00-22.00
(wejścia indywidualne od 16)
Wtorek –8.00-22.00
(wejścia indywidualne od 16)
Środa –8.00-22.00
(wejścia indywidualne od 16)
Czwartek –8.00-22.00
(wejścia indywidualne od 16)
Piątek – 12.00-22.00
(wejścia indywidualne od 16)
Sobota – 10.00-20.00
Niedziela – 10.00-20.00
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, 28 listopada:
godz. 17.00 - PAPUSZA - to oparta na
faktach dramatyczna historia pierwszej
romskiej poetki, która zapisała swoje wiersze oraz pierwszej tłumaczonej na polski
i wydanej w oficjalnym obiegu.
godz. 19.30 - LABIRYNT - historia ojca
porwanej 6-letniej dziewczynki, który
nie godząc się z działaniami policji,
postanawia wymierzyć sprawiedliwość na
własną rękę.
Poniedziałek - czwartek, 29 listopada
- 5 grudnia:
godz. 14.00, 16.00, 18.00 - FROZEN.
KRAINA LODU - film animowany. Anna
wyrusza na wielką wyprawę, by odnaleźć
swoją siostrę Elsę, której magiczna moc
uwięziła królestwo Arendelle w okowach
wiecznej zimy.
godz. 20.00 - THOR. MROCZNY ŚWIAT
- to kontynuacja przygód Thora, który
nie ustaje w walce o ocalenie Ziemi
i pozostałych Ośmiu Królestw przed
tajemniczym, starszym niż wszechświat
wrogiem.

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.
Księstwa Łowickiego –
Etnografia

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.

wróżka Agnieszka i bioenergoterapeutka
Ewa, GOK Bolimów, ul. Łowicka 9,
wstęp wolny
godz. 18.00 - 11 miesięcy albo o poszukiwaniu drogi - promocja książki Michała
Kacprowicza, Muzeum w Łowiczu. Stary
Rynek 5/7, wstęp wolny

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.

Piątek, 29 listopada:
godz. 11.00 - Łowicki Senior. Żywa
lekcja historii - podsumowanie projektu,
Łowicki Ośrodek Kultury, ul. Podrzeczna
20, wstęp wolny
godz. 17.30 - obchody rocznicy
wybuchu Powstania Listopadowego
organizowane prze Klub Gazety Polskiej
- msza św. w kościele oo. pijarów oraz
spotkanie pod pomnikiem Artura Zawiszy
Czarnego w Al. Sienkiewicza.

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
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.
„Byłem wówczas w Sannikach
u Pruszaków. Sanniki, Pruszakowie,
Chopin” – ekspozycja ma na celu zobrazowanie historycznego wątku jakim był pobyt młodego Fryderyka Chopina w Pałacu
w Sannikach. Czynna od wtorku do piątku
w godz. 8.00-15.00, niedziela 15.30-19.00,
Pałac w Sannikach, wstęp wolny
 „Kolor” – wystawa autorstwa Wojciecha
Kutkowskiego – zawiera prace powstałe
w ciągu ostatniego roku. Są to akwarele i oleje, ich tematyka natomiast jest
różnorodna, dotycząca głównie natury.
Restauracja Cynamonowy Zakątek, przy
ul. Zduńskiej 42 w Łowiczu.
Wystawa obrazów Agnieszki Sapińskiej - artystka, która maluje ustami.
Wernisaż 16 grudnia w Barze w stadninie
w Walewicach, godz. 17.00. Czynna do
30 grudnia, wstęp wolny.

koncerty
Piątek, 29 listopada:
godz. 21.30 - Koncert zespołu Frog`N`Dog - zespół rockowy, który powstał
w 2012 r. i bardzo dynamicznie wszedł na
rynek. Zwycięzca półfinałów i laureat eliminacji festiwalu studenckiego Ursynalia
2013, Klub Pracownia, ul. Podrzeczna 20,
wstęp 10 zł
Niedziela, 1 grudnia:
godz. 18.00 - Koncert muzyki filmowej
Akademickiej Orkiestry Politechniki
Łódzkiej pod dyrekcją Jana Osmolińskiego. W programie utwory klasyczne
i rozrywkowe, Muzeum w Łowiczu, Stary
Rynek 5/7, wstęp wolny

inne
Czwartek, 28 listopada:
godz. 17.00 - Wieczór Andrzejkowy
w Bolimowie - gośćmi spotkania będą

Sobota, 30 listopada:
godz. 10.00 - 60-lecie łowickiego oddziału PTTK - prezentacja multimedialna,
wręczenie dyplomów i odznaczeń, Ratusz
w Łowiczu, Stary Rynek 1, wstęp wolny
Niedziela, 1 grudnia:
godz. 9.00 - Jarmark antyków - jarmark
staroci i rękodzieła ludowego, Nowy
Rynek w Łowiczu, wstęp wolny
godz. 12.00 - Bawmy się w teatr 50+
- spektakl zorganizowany w ramach
Małych Grantów, ŁOK, ul. Podrzeczna 20,
wstęp wolny
Piątek, 6 grudnia:
godz. 9.00 - III edycja Powiatowego
Festiwalu Piosenki - przesłuchania
solistów i zespołów. Dom Kultury
w Zdunach, wstęp wolny
Niedziela, 8 grudnia:
godz. 15.00 - III edycja Powiatowego
Festiwalu Piosenki - wręczenie nagród
i koncert galowy, DK w Zdunach, 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 – 46 8386576
SP Kocierzew Płn. – 46 838-48-26
SP Stachlew – 46 838-67-29
(tylko dla mieszkańców gminy Łyszkowice)
SP Mysłaków – 46 838-59-25 (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

informacje
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

dyżury przychodni
n Przychodnia Rejonowa w Głownie,
ul. Kopernika 19, tel. 42-719-10-92,
710-71-26
– poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
– dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.30
– rehabilitacyjna: pn.– pt. 8.00-15.006.00
– naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
– chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
– zdrowia psychicznego:
pn. 14-20; wt. 7.45-14.45; śr. 10-18, czw.
8-15; pt. 13.15-20.
– reumatolog: czw. 8.00-14.00
– poradnia K: pn. 8-12 i 14-16;
wt. 8-12; śr. 8-12 i 13-15;
czw. 12-16; pt. 13.-1h:
– 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
– 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. 8.00-15.35; 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

pogotowia
n Policja w Głownie 42-719-20-20
n Policja 997 alarmowy
n Policja w Strykowie: 42-719-80-07
n Straż pożarna:
w Głownie: 42-719-10-08
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

telefony
Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Głownie 42-719-20-76
n Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Strykowie 42-719-84-22
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
42-719-80-02
n KRUS 42-719-95-15
n Policja 997 alarmowy
n Policja w Głownie 42-719-20-20
n Policja w Strykowie: 42-719-80-07

apteki
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 28.11. ul. Kopernika 19
tel. 42/719-20-12
pt. 29.11. ul. Kopernika 19
tel. 42/719-20-12
sob. 30.11. ul. Kopernika 19
tel. 42/719-20-12
ndz. 01.12. ul. Swoboda 17/19
tel. 42/719-44-66

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodziły się:
córeczki
 państwu Klimkiewiczom z Chąśna
 państwu Duranowskim ze Stachlewa
 państwu Kaźmierczakom z Klewkowa
 państwu Turskim z Łowicza
 państwu Sołtyszewskim z Karsznic
synkowie
 państwu Redziszom z Czatolina
 państwu Adamasom z Łowicza
 państwu Przybylskim z Brzozowa

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 25.11.2013 r.)

 pracownik terenów zieleni
 szwaczka
 mechanik urządzeń chłodniczych
 mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
 magazynier
 kierowca kat. C
 kierowca kat. C+E
 elektryk
 sprzedawca
 konserwator części
 mechanik samochodów ciężarowych
 sprzątaczka biurowa (oferta pracy dla
osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).
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 22.11.2013 r.
cebula

kg

1,50-2,50

czosnek

szt.

0,50-1,50

jabłka

kg

1,50-2,50

jaja fermowe

15 szt.

6,00-8,00

jaja wiejskie

15 szt.

8,00-11,00

kapusta biała

szt.

2,00-3,00

pieczarki

kg

5,00-8,00

pietruszka

kg

2,00-2,50

por

szt.

1,00-2,00

seler

kg

2,00-2,50

kg

1,00-1,50

ziemniaki
miód
kalafior

szt.

2,00-3,00

brokuł

szt.

2,00-3,00

papryka czerwona

kg

4,00-5,00

papryka żółta

kg

4,00-5,00

kapusta włoska

szt.

2,00-3,00

pęczek

1,50-2,00

rzodkiewka
pn. 02.12. ul. Swoboda 17/19
tel. 42/719-44-66
wt. 03.12. ul. Swoboda 17/19
tel. 42/719-44-66
śr. 04.12. ul. Swoboda 17/19
tel. 42/719-44-66
czw. 05.12. ul. Swoboda 17/19
tel. 42/719-44-66
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 01.12 – ul. Kolejowa 11
tel. 42/719-82-71
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;

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

0,9 litra 28,00-47,00

wystawy
Wystawa

Andrzej Heidrich - twórca
piękna polskich banknotów, obejmuje
projekty banknotów obiegowych oraz tych,
które w obiegu się nie znalazły, wystawę
można oglądać do połowy listopada pon.-pt.
9.00-17.00, Galeria Bank&DM w Głownie.

Inne:
Sobota, 30 listopada:
godz. 19.00 - Stand-Up w Głownie - wystąpią: Cezary Jurkiewicz, Bartek Walos
i Patryk Czebańczuk, Bar Kamienica przy
ul. Targowej 76 w Głownie, wstęp 15 zł.
Niedziela, 1 grudnia:
godz. 9.00-12. - Zbiórka krwi - dla chorej
na białaczkę mieszkanki Głowna Renaty
Oraś, Przychodnia Fundacji Swoboda
przy ul. Młynarskiej 1 w Głownie.
Wtorek, 3 grudnia:
godz. 16.00 - wykład Igora Rakowskiego-Kłosa pt. Tuwim dla dorosłych. Gość
przybliży wiele faktów z życia i twórczości
znakomitego poety, galeria MOK Głowno.
Sobota, 7 grudnia:
godz. 14.00 - Profilaktyczny Przedświąteczny Piknik Rodzinny - konkursy,
zabawy, upominki, zdjęcia z prawdziwymi
reniferami, Plac Wolności w Głownie,
wstęp wolny.

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 26.11.2013 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Różyce: 4,90 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 5,10 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,90 zł/kg+VAT
 Chąśno: 4,80 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,80 zł/kg+VAT
 Kiernozia: 4,70 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Skowroda Płd.: krowy 5,40 zł/kg+VAT;
byki 7,40 zł/kg +VAT; jałówki 7,00 zł/
kg+VAT;
 Różyce: krowy 5,60 zł/kg+VAT;
byki 7,00 zł/kg+VAT; jałówki 6,30 zł
kg+VAT;
 Domaniewice: krowy 5,50 zł/kg+VAT;
byki 7,00 zł/kg+VAT; jałówki 6,30 zł
kg+VAT;
 Kiernozia: krowy 4,70 zł kg+VAT;
byki 7,30 zł/kg+VAT; jałówki 5,506,50 zł/kg+VAT;
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Społeczeństwo | Wyzwania w opiece nad seniorami

Starszy pan: nie chcę już być dożywotnikiem
dokończenie ze str. 10

Przyznaje jednak, że kiedy
przygotowywano akt notarialny, nie miał energii na kwestionowanie wspomnianej kwoty, bo
zależało mu, by jak najszybciej
trafić pod opiekę. Akt notarialny podpisał dobrowolnie i świadomie, bez przymusu z żadnej
strony. Zaznacza jednak, że był
wówczas schorowany, co mogło
mu utrudnić obiektywny ogląd
sytuacji.
W akcie notarialnym Fundacja „Swoboda” zobowiązała się
do dożywotniego zapewnienia
mieszkania w pokoju jednoosobowym z węzłem sanitarnym
oraz opieki pielęgnacyjnej, nawet w przypadku, gdyby Fundacja została wcześniej rozwiązana. Oprócz przekazania na nią
własności nieruchomości pod
Strykowem, dożywotnik (bo
taki mianem go określono w akcie) zobowiązał się do ponoszenia miesięcznej opłaty za pobyt
w DPS w wysokości 1000 zł.
W razie śmierci dożywotnika
Fundacja zobowiązała się do zorganizowania mu pochówku. Od
momentu podpisania aktu miał
on rok na spokojne zagospodarowanie swojego majątku ruchomego, znajdującego się na posesji, stanowiącej odtąd własność
Fundacji. Siostra i siostrzeniec
staruszka z radością zaakceptowali jego wolę, bo – jak zapewnia
nas pan Henryk – dla obydwojga najważniejsze było zabezpieczenie mu godnych warunków
życia. Siostrzeniec jest przekonany, że umowa od strony formalnej została sporządzona bardzo rzetelnie i uczciwie. Kiedy
wujek trafił do DPS w Głownie,
utrzymywał z nim stały kontakt
telefoniczny. W rozmowach tych
staruszek wyrażał zadowolenie
z warunków. On sam w rozmowie z nami potwierdza, że wiosną zależało mu bardzo na tym,
by jak najszybciej skorzystać
z fachowej pomocy. I do tej,
udzielonej mu w DPS Fundacji

„Swoboda” nie ma żadnych zastrzeżeń: – Ze strony pensjonariuszy i obsługi opieka była dla mnie
więcej niż życzliwa – mówi i dodaje: – Cały dzień się mną interesowano, pytano o opinie, czasami
nawet o porady. Jednak dyrektor
i pracownicy podlegają prezesowi i nie powiedzą własnego zdania, a ja jakoś od początku nie
miałem do niego zaufania – zaznacza.
Gdy wrócił wigor
Po miesiącu pobytu w DPS
pensjonariuszowi wrócił wigor oraz zawsze silne poczucie
własnej niezależności i samodzielności. Wtedy to rozpoczęły się nieporozumienia z prezesem Fundacji „Swoboda”. Dziś
pan Euzebiusz skarży się, że Mariusz Kokociński dążył do ograniczenia jego wolności osobistej
poprzez np. uniemożliwienie mu
opuszczania domu i podróży własnym samochodem. Wini go za
utratę prawa jazdy, odebranego
mu przez Wydział Komunikacji
po badaniach zleconych właśnie
z inicjatywy prezesa Fundacji.
Z kolei Mariusz Kokociński
obraz wzajemnych relacji z pensjonariuszem opisuje tak: – Do
czasu, kiedy nie zrobiło się ciepło, było wszystko w porządku. Pan Euzebiusz miał zapewnioną opiekę medyczną, wrócił
do zdrowia i kondycji. Wówczas
zaczęły się problemy. Pensjonariusz po prostu zaczął stąd uciekać. Miał własny samochód do
dyspozycji, ale docierały do nas
sygnały, że nie radzi sobie z panowaniem nad nim i jeździ środkiem ulicy. Nawet nasi pracownicy uciekali z drogi, żeby ich nie
przejechał.
Wobec tych niepokojących sygnałów, faktycznie to Fundacja
wysłała pana Euzebiusza na badania, które stwierdziły, że niestety, nie nadaje się już do prowadzenia pojazdów. Urząd zabrał
mu prawo jazdy. Z tą decyzją staruszek nie pogodził się do dziś

ków i prosiłem, by należycie zadbał o jego pojazd. Kiedy utracił
prawo jazdy, czasem nasi pracownicy wozili go tam, gdzie potrzebował, nie mogłem jednak
zapewnić mu szofera na każde
życzenie i to napędzało konflikt.
Przy okazji wyjazdów na badania
pan Euzebiusz po prostu oddalał
się w nieznanym kierunku. Czułem się za niego odpowiedzialny,
bo nie miał przy sobie lekarstw.
Dzwoniłem do jego siostrzeńca i pytałem, czy się z nim nie
kontaktował. Ten pan był nawet

i uważa, że u jej źródeł legła nie
troska i odpowiedzialność, ale
złośliwość prezesa. – Dla mnie
to nie jest poważny człowiek –
mówi staruszek – Ja nie mam
20 lat, by podporządkowywać się
panu Mariuszowi. Mam skończone 92 lata, on 40 i powinien mnie
cierpliwie wysłuchać.
Ból starego
samochodziarza
Widać, że decyzja o utracie
prawa jazdy była dla seniora dotkliwym ciosem. Mimo problemów z motoryką, nadal czuje się
on w pełni sprawny i zdolny do
kierowania samochodem: – Ja jestem starym samochodziarzem,
miałem prawo jazdy od 1945 r.
– opowiada pan Euzebiusz. –
Jeszcze zanim pana prezesa na
tym świecie nie było, postanowiłem sobie i przyrzekłem mojemu ojcu, że oddam prawo jazdy,
gdybym doprowadził do jakiegoś
wypadku i ludzkiego nieszczęścia. A że z natury jestem zawsze
opanowany i jednocześnie cenię
ludzkie życie, to takiego zdarzenia nigdy dotąd nie miałem. Jestem odpowiedzialnym człowiekiem i nie mam obaw, że mogę
spowodować wypadek. Tymczasem już w pierwszych dniach
mojego pobytu w DPS–ie padła
propozycja sprzedaży mojego samochodu za 1000 zł – mówi.
Dodajmy, że chodzi o kilkuletniego Opla, którego właściciel wycenia znacznie wyżej. Tę
kwestię podniósł m.in. we wspomnianej skardze do wojewody
Chełmińskiej. Mariusz Kokociński uważa, że to pomówienie.
Wyjaśnia, że dyrektor DPS–u
w żartach mogła rzucić taką propozycję, nie traktując jej poważnie. Inne zarzuty stawiane mu personalnie przez pana Euzebiusza
– o ograniczanie jego wolności
osobistej np. poprzez spuszczenie
powietrza z kół – Mariusz Kokociński również odrzuca:
– Sam zawoziłem pana Euzebiusza do mechanika pod Stry-

Miał własny samochód
do dyspozycji, ale
docierały do nas
sygnały, że nie radzi
sobie z panowaniem nad
nim i jeździ środkiem
ulicy. Nawet nasi
pracownicy uciekali
z drogi, żeby ich nie
przejechał.

Głowno | Schronisko dla zwierząt

Dmosinianie przywieźli górę karmy
Kiedy uczniowie ZSS przyjeżdżają na miejsce, tworzą
szpaler, by z rąk do rąk podawać
sobie to, co zebrali i zgromadzić
całość pod bramą schroniska.
Zaangażowanie w dźwiganiu
wcale nielekkich pakunków
przejawiają nawet ci najmłodsi, czyli uczniowie klas I–III.
W tym roku maluchy przyjechały do schroniska pod opieką swojej nauczycielki Anny
Kubickiej, a starsi wspólnie
z Teresą Pawliczak. – Najwięcej dzieci przynoszą tuż przed
wyjazdem, kiedy już wiemy,
ile zostało zebrane, porównujemy do zeszłego roku i jak
usłyszą, że jest mniej, to wówczas jest ogólny zryw po to,

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

dokończenie ze str. 5

Dary dla schroniska zbierali uczniowie w różnym wieku.

to się zakończy – stwierdza Mariusz Kokociński i zapowiada, że
nie zamierza dochodzić od pana
Euzebiusza zaległych należności
za jego kilkumiesięczny pobyt
w DPS.
Spojrzenie z boku
Wniosek do sądu o rozwiązanie aktu notarialnego złożył też
sam pan Euzebiusz, bo nadal nie
ufa prezesowi Fundacji „Swoboda” i również z ulgą przyjmie
rozwiązanie łączącej ich umowy.
Nie wierzy, że Mariusz Kokociński kierował się szczerą troską
o niego, bo uważa, że jego działania napędza poczucie władzy.
Radny powiatowy ze Strykowa, Radosław Zaborowski, który sytuację pana Euzebiusza poznał po tym, jak ten trafił do
niego, szukając pomocy m.in.
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, nie zna relacji obu panów
na tyle głęboko, by ją oceniać.
Zaznacza jednak, że najprawdopodobniej, gdyby staruszek nie
trafił do DPS Fundacji „Swoboda”, to nadal miałby prawo jazdy. Radny rozumie, że bardzo
trudno pogodzić mu się z utratą
uprawnień, zwłaszcza że mieszka
poza miastem. Wyjściem naprzeciw potrzebom seniora w zakresie choćby zrobienia sprawunków jest dochodząca opiekunka
z M–GOPS.
Kiedy pytamy pana Euzebiusza o entuzjastyczne opinie o prezesie Fundacji „Swoboda” zaprezentowane nam kilka tygodni
temu przez Radę Mieszkańców
DPS, staruszek jest przekonany,
że pensjonariusze zostali zmanipulowani. Oni z kolei wspominają go jako trudnego, „charakternego” mieszkańca, z którym nie
mogli się dogadać.

odprowadzany do DPS–u przez
policję, bo wyjeżdżając od nas,
gubił się. Powinien przynajmniej poinformować nas, dokąd
się udaje i kiedy wróci, ale tego
nie robił.
W tej sytuacji prezes Kokociński podjął decyzję, że wystąpi do sądu o unieważnienie
aktu notarialnego. Zdecydował
się na drogę sądową, a nie notarialną z obawy o zmianę zdania
przez drugą stronę. – Dziś ten pan
może się z nami zgodzić, a jutro
nie, dlatego dla świętego spokoju niech to rozwiąże sąd. Nam nigdy nie zależało na tej nieruchomości, nie otrzymaliśmy do niej
kluczy. Dla nas to więcej kłopotów, niż to wszystko jest warte.
Czekam z niecierpliwością, aż

Rozterki przed zimą
Na dzień dzisiejszy siostrzeniec starszego pana nie wie, jak
potoczą się dalsze losy wujka.
Cieszy się, że ten ma w końcu
zapewnioną dochodzącą opie-

aby pobić dotychczasowy wynik – mówi Teresa Pawliczak.
Rekordy padają nie tylko, jeśli
chodzi o dary rzeczowe, których w tym roku uzbierało się
ok. 300 kg, ale również o zbiórkę pieniędzy na rzecz schroniska. W ubiegłym roku na jego
konto ze szkoły w Dmosinie
wpłynęło 500 zł, tym razem
wpłata wyniosła 700 zł.
ZSS w Dmosinie należy do
licznego grona placówek edukacyjnych, które gremialnie pomagają głowieńskiemu schronisku. Jak mówi Zofia Barańska,
przewodnicząca Towarzystwa
Przyjaciół Zwierząt Arkadia
w Głownie, na liście darczyńców są wszystkie przedszkola
i każda szkoła w Głownie,
oprócz nich jeszcze te z ościennych wsi i miejscowości, a nawet z Warszawy. Oprócz tego
jest duża grupa młodych wolontariuszy, którzy regularnie wyprowadzają psy na spacery.

Obecnie w schronisku przebywa 80 psów i 15 kotów. Każde zwierzę trzeba nakarmić,
zapewnić należyte warunki bytowania, jeśli trzeba – wyleczyć. – Taki przyjazd jak dzisiaj za każdym razem bardzo
dużo dla nas znaczy. Utrzymanie zwierząt kosztuje nas bardzo dużo, a dzięki temu, że ktoś
nam coś podaruje, już nie musimy tylu pieniędzy przeznaczać
na jedzenie, ale możemy na co
innego, np. na leczenie – mówi
Zofia Barańska. Zwierzęta karmi się tu raz dziennie. Czworonogi przyzwyczajone są do
gotowanego ryżu, makaronów,
lubią suchą karmę. Zanim to, co
przywieźli młodzi dmosinianie,
trafiło do ich misek, uczniowie
wybrali się na obchód schroniska, który oprócz samego bicia
rekordu zbierania darów, a później ich przekazywania, jest dla
nich co roku największą atrakcją
wycieczki do Głowna. 
ljs

kunkę z M–GOPS-u, ale zastanawia się, czy i na jak długo to
wystarczy.
– Żałuję również, że gdy
w
czasie
poprzedzającym
umieszczenie wujka w domu pomocy społecznej rozeznawałem
w M–GOPS możliwość przyznania mu dochodzącej opiekunki, otrzymałem informację,
że jest to proces długotrwały
i niemożliwy do wdrożenia natychmiast. Żałuję tym bardziej,
że okazało się to nieprawdą, bowiem obecnie, gdy wujek formalnie nie jest mieszkańcem
gminy Stryków (zameldowany jest bowiem nadal w DPS
w Głownie), pomoc ta została
mu przyznana – stwierdza pan
Henryk.
Niepokoi go przyszłość krewnego, choć równocześnie ma
poczucie, że zrobił już tyle, ile
mógł, by zapewnić mu godne
i bezpieczne życie. Ma świadomość, że wujek jest osobą niezależną, o silnej osobowości,
gotową bronić bastionów swej
samodzielności, nawet jeżeli
z zewnątrz wygląda to nieracjonalnie. Cóż zatem począć?
– Co dalej? Nie wiem. Moje
spektrum możliwości pomocy
się wyczerpało. Może ma pani
jakiś pomysł? – kończy rozmowę pan Henryk.
Sam pan Euzebiusz przyznaje,
że docelowo chciałby zamieszkać w DPS na ul. Krzemienieckiej w Łodzi, gdzie mieszkał
wraz z żoną aż do jej śmierci. Nie
wie, czy uda mu się tam dostać,
na razie cieszy się z takiej formy
pomocy, jaką świadczy mu gmina Stryków i przyjaciele. Widać
jednak, że starszy pan jest silnie
emocjonalnie związany ze swoim siedliskiem pod Strykowem.
Na posesji trzyma kilka kotów,
póki co sam radzi sobie z ogrzaniem niewielkiego domu, choć
zdaje sobie sprawę z uciążliwości i zagrożeń samotnego życia.
***
Na najbliższej sesji Rady Powiatu Zgierskiego 29 listopada pod
obrady trafić ma projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na
starostę w zakresie braku nadzoru nad wykonaniem umowy
o powierzenie realizacji zadania
publicznego z zakresu prowadzenia Domu Pomocy Społecznej
w Głownie. Skarga w tej formie jest
konsekwencją skargi pana Euzebiusza do wojewody, zawierającej
zarzuty złego traktowania przez
prezesa Fundacji „Swoboda”. Wojewoda przekazał ją do rozpatrzenia władzom starostwa. Skarżący
otrzymał na nią odpowiedź od wicestarosty Marcina Karpińskiego,
jednak bez uprzedniego rozpatrzenia skargi na forum Rady Powiatu
Zgierskiego, co wojewoda uznał
za niezgodne z kodeksem postępowania administracyjnego. Teraz
skargę pana Euzebiusza skierowano do rozpatrzenia przez powiatową Komisję Statutowo – Prawną
oraz Komisję Ochrony Zdrowia
i Opieki Społecznej. Wnioski obu
komisji maja być przedstawione na
piątkowej sesji. 
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Kultura
Recytatorskie
sukcesy uczniów

Stryków | Dom Kultury

Kilkanaście seniorek oraz
członkiń kół gospodyń
wiejskich wzięło udział
w przedświątecznych
warsztatach plastycznych
zorganizowanych przez
Dom Kultury w Strykowie
26 listopada.
Podczas dwuipółgodzinnych
zajęć panie uczyły się wykonywania kart świątecznych techniką
“iris folding”, zwaną też techniką migawki. Polega ona na tworzeniu ozdobnych detali za pomocą zagiętych pasków papieru,
przyklejanych według określonej kolejności, które układają się
w kształt spirali. Warsztaty prowadziła Danuta Nowak z łódzkiego Ośrodka Twórczych Działań
Edukacyjnych. Pomocą służy-

ła również plastyczka Agnieszka
Kacprzak z DK Stryków. – Technika z pozoru wygląda na dziecięcą zabawę, ale na początku
chyba każdemu sprawia trochę
trudności. Po prostu trzeba się
w niej odnaleźć, a później wszystko wykonuje się już odruchowo
– mówi instruktorka. W zależności od tego, w jaki sposób chce
się wykończyć kartę, wykonanie
tych najbardziej efektownych zajmuje nawet dwie godziny.
W Strykowie na warsztat poszły kartki ozdobione m.in. aniołami, mikołajami czy dzwonkami. Efekty przeszły oczekiwania
uczestniczek warsztatów. Niektórymi z tych kartek będą teraz mogli cieszyć się ich krewni i znajomi, bo panie deklarowały, że
wyślą im swoje prace wraz ze
świątecznymi życzeniami.  ljs

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Kartki świąteczne
inne niż zwykle

Danuta Nowak prezentowała paniom technikę ozdabiania kartek świątecznych, która jak się okazało
wcale nie należy do najłatwiejszych.

Stryków | Przegląd Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów Powiatu Zgierskiego

dokońćzenie ze str. 3

Występujących oceniało wykwalifikowane jury. Jolanta
Nowosielska jest absolwentką
Akademii Muzycznej w Łodzi,
nauczycielem muzyki i sztuki
w szkole podstawowej, chórzystką Filharmonii Łódzkiej, a ponadto prowadzi chór młodzieżowy
i zespół instrumentalno-wokalny.
Czesława Sowińska – wokalistka, instruktor tańca towarzyskiego, ukończyła Szkołę Muzyczną I
stopnia w klasie oboju i fortepianu. Trzeci juror,Marek Szczepaniak, to muzyk, instrumentalista
oraz członek Chóru Gospel Good
News Singers.
W kategorii solistów w wieku
7-9 lat trzy pierwsze miejsca zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Ozorkowie: Amelia
Jaworowska, Weronika Bednarek
i Dominika Młodak. Wyróżnienie

otrzymał natomiast Mateusz Warzywoda reprezentujący Miejski
Ośrodek Kultury w Głownie.
W kategorii zespołów wokalnych 7-9 lat I miejsca nie przyznano, a kolejne zajęły zespoły Piano
z Ozorkowa i Sposób na nudę
z Młodzieżowego Domu Kultury
w Zgierzu.
Wśród solistów w wieku 10-12
lat I miejsce zajął duet Damian
Kaźmierczak i Kacper Rymczuk
z Ozorkowa oraz Patrycja Olczak
z Leśmierza. II miejsce – duet
Natalia Horodecka i Aleksandra
Horodecka z Zespołu Szkół nr 2
w Bratoszewicach, a III miejsce
– Malwina Wojciechowska
z Miejskiego Ośrodka Kultury
w Głownie. Wyróżnienia otrzymali: Kuba Szcześniak z MOK
w Głownie, Lena Zaremba
z Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Strykowie, Amelia Kuterman-

Marcin Kucharski

Niektórzy mogliby nagrywać płyty

Monika Kałużna i Anna Rychlin z Mąkolic zaśpiewały w duecie utwór
Cykady na Cykladach z repertuaru zespołu Maanam.

zespół Metamorfoza ze Zgierza,
a II miejsce – Marcato z Ozorkowa. III miejsca i wyróżnień nie
przyznano. Wśród solistów w wie-

kiewicz z Głowna i Weronika
Mucha z Ozorkowa. Wśród zespołów wokalnych z uczestnikami
w wieku 10-12 lat I miejsce zajął

ku 13-15 lat I miejsce zajęła Karolina Adamczyk z Aleksandrowa
Łódzkiego, II – Martyna Kosińska również z Aleksandrowa oraz
Julia Czapka z Ozorkowa, a III
– Marcelina Brygier z Solcy
Wielkiej. Wśród zespołów wokalnych z uczestnikami w wieku powyżej 13 lat I miejsce zajął Con
Vigore z Gimnazjum nr 1 w Zgierzu oraz strykowski zespół Sing.
II miejsce – Bez Kitu ze Zgierza,
a III miejsce – Cantabile, też ze
Zgierza
W grupie solistów w wieku powyżej 16 lat I miejsce zajęła Klaudia Szewczyk z Aleksandrowa,
II – Adrianna Bednarek z Pałacu
Młodzieży w Łodzi, a III – Małgorzata Frontczak z Aleksandrowa. Wyróżnienia otrzymały natomiast Magdalena Kęsiak
z Aleksandrowa i Aleksandra
Nowicka ze Strykowa. 
mak

W konkursach recytatorskich, które odbyły się niedawno w Łodzi, wystąpiło czworo uczniów SP nr 1
w Strykowie: Zofia Piestrzeniewicz i Paulina Kowalska z kl.
III, Wiktoria Głowacka z VIa
i Kacper Olszewski z VIb. Strykowianie sprostali silnej łódzkiej
konkurencji i z każdego konkursu przywieźli bardzo dobre lub
dobre wyniki. 14 listopada w XV
Konkursie Recytatorskim „Potyczki z Tuwimem” laureatem III
miejsca w swojej kategorii został
Kacper Olszewski, a 21 listopada
w IV Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Twórcy Czterech Kultur Dzieciom zajął on
miejsce I.
Bardzo dobrze, jak na pierwszy raz, zaprezentowała się również Paulina Kowalska dostając
się do finałowej dziesiątki w obydwu konkursach. W pierwszym
z nich zajęła miejsce VI, a w drugim otrzymała wyróżnienie.  ljs

Konkursy dla
dzieci i młodzieży
Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie ogłosiła dwa
konkursy plastyczne. Pierwszy
z nich – Anioły Bożego Narodzenia – adresowany jest do przedszkolaków, dzieci z zerówki oraz
uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej. Drugi – Anielskie Księgi – to propozycja dla
starszych uczniów podstawówek
oraz gimnazjalistów.
Zadaniem młodszych dzieci jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej przedstawiającej
anioła. Autorzy mogą wykorzystać do tego farby, kredki, pastele,
plastelinę, papier kolorowy, bibułę, kredę czy nawet ziarna. Starsza
grupa wiekowa będzie musiała
wykazać się oryginalnym pomysłem na książkę o wymiarach nie
większych niż 40*40*40, która
w sposób ciekawy pokaże tematykę Bożego Narodzenia, ze
szczególnym uwzględnieniem
aniołów. Na prace konkursowe
w obydwu przypadkach biblioteka czeka do 13 grudnia. 
ljs

Niesułków | Koncert Jesienny

Ponad półtorej godziny dobrej zabawy

Jakub Lenart

Publiczność, która w niedzielę,
24 listopada, zawitała do Domu
Kultury w Niesułkowie na
Koncert Jesienny, przez ponad
półtorej godziny bawiła się
przy muzyce zespołu Trzeci
Oddech Kaczuchy. Oprócz
dobrej muzyki były dowcipy,
anegdoty i kabaretowe
wstawki.

Andrzej Janeczko i Maja Piwońska dali w Niesułkowie świetny koncert.

Koncerty Jesienne organizowane są w Domu Kultury
w Niesułkowie od lat. Tym razem wystąpił Trzeci Oddech
Kaczuchy. Występ popularnego, działającego ponad 30 lat,
zespołu był ciekawostką także dlatego, że jego lider Andrzej Janeczko jest obecnie sołtysem podstrykowskich Ługów.

W trakcie występu w Niesułkowie małżeński duet Andrzeja Janeczki i Mai Piwońskiej nawiązywał także i do tego faktu.
Na początku, w występie solowym, muzyk wykonał piosenkę
z elementami improwizacji, której bohaterem był właśnie sołtys
„podstrykowskiej wsi” oraz pomagająca mu sołtysowa.
Widownia wspólnie z Andrzejem Janeczką śpiewała także refren, którego tekst wydrukowany na kartce prezentował przez
cały czas utworu kierownik DK
w Niesułkowie Jarosław Eliaszuk.
Po tej piosence do męża dołączyła Maja Piwońska i od tego
momentu na scenie mieliśmy już
cały obecnie skład Trzeciego Od-

dechu Kaczuchy (przez lata zespół funkcjonował także w trzysoobowym składzie).
Przez półtorej godziny duet
wykonywał przede wszystkim
piosenki kabaretowe, choć nie
zabrakło również i poezji śpiewanej. Występ okraszony był licznymi wstawkami słownymi, dowcipami, anegdotami i wspólną
zabawą z widownią.
O tym, że koncert przypadł publice do gustu świadczy fakt kilkakrotnego bisowania zespołu.
Na pniu rozeszły się także płyty
z muzyką Trzeciego Oddechu
Kaczuchy. Po samym występie
publiczność miała też okazję porozmawiać z Andrzejem Janeczką i Mają Piwońską o muzyce
i nie tylko. 
kl
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Wybrano nowy
zarząd LUKS Dwójki
Stryków. str. 38

Koszykówka | 4. kolejka II Ligi Kobiet

Pewna wygrana Alles
Głowieńskie koszykarki nie dały szans stołecznemu Ursusowi
74 (25, 15, 15, 19)
54 (13, 17, 10, 14)

Alles: E. Okonek (4) – 19 pkt., D. Dziwulska (7) – 9 pkt., M. Dobrodziej (8)
– 20 pkt., K. Krawczyk (11) – 4 pkt., O. Gocek (13) – 4 pkt.. P. Jędrzejewska
(14) – 12 pkt., P. Hemka (20) – 2 pkt., M. Kaźmierczak (21) – 3 pkt., M.
Czuba (23), K. Ubysz (24) – 1 pkt., I. Surowiecka (25). Trener: Piotr Neyder.

W sobotę, 23 listopada
w Hali Sportowo-Widowiskowej
w Głownie odbył się kolejny
mecz Alles w rozgrywkach II
Ligi Koszykówki Kobiet. Podopieczne trenera Piotra Neydera podejmowały na własnym
parkiecie ostatnią drużynę tabeli UKS 4 Ursus Warszawę i wygrały pewnie 74:54.
Po cennym zwycięstwie
w Aleksandrowie Łódzkim, wywalczonym wielką determinacją głownianki miały przed sobą
nieco łatwiejsze zadanie. Do
Głowna przyjechał najsłabszy
zespół ligi UKS 4 Ursus Warszawa.
Koszykarki
Alles
już
w pierwszej kwarcie pokazały,
że rywalki nie mają prawa myśleć o zwycięstwie w głowień-

skiej hali. Podopieczne trenera
Piotra Neydera ustawiły sobie
spotkanie, prowadząc 25:13.
Bardzo dobrze spisywała się
cała drużyna, a najskuteczniej
rzucały Milena Dobrodziej oraz
Ewelina Okonek.
W drugiej kwarcie głownianki jakby trochę odpuściły, sądząc
że zwycięstwo nie ma prawa wymknąć im się z rąk. Ursus to wykorzystał i niespodziewanie wygrał tę część 17:15.
Na szczęście w drugiej połowie na boisku istniała już tylko
jedna drużyna. Warszawianki,
co prawda starały się utrudnić
życie gospodyniom jak mogły,
jednak Alles miał więcej argumentów po swojej stronie. Trzecia kwarta wygrana 15:10 praktycznie przesądziła o losach

dalszej rywalizacji. W ostatniej
tercji głownianki rozluźnione
spokojnie dowiozły wygraną,
powiększając ostatecznie różnicę punktową do 20 oczek. Alles
pokonał UKS Ursus Warszawę
74:54. Na duży plus należy zapisać zdobycie punktów przez
aż dziewięć koszykarek w zespole.
Kolejne spotkanie Alles odbędzie się w sobotę, 30 listopada. W stolicy, głowieńskie koszykarki będą musiały stawić
czoła wiceliderowi tabeli Hutnikowi, z którym zawsze Allesowi grało się trudno. Mecz odbędzie się w Warszawie przy ul.
Gwiaździstej 35 o godz. 18:15.
Nowym liderem II Ligi Koszykówki Kobiet został klub
SKK Polonia Warszawa. Stołeczne koszykarki w minionej
kolejce pokonały po drogrywce
w derbach miasta Hutnik 63:60
i są jedynym zespołem z kompletem punków. Polonia ma jednak tylko punkt przewagi nad
koalicją trzech drużyn, w których znajdują się Hutnik, Huragan Wołomin i Alles Głowno.

Przemysław Michalak

Alles Głowno			
UKS 4 Ursus Warszawa	

Zawodniczki Alles Głowno (białe stroje) grały dobrą koszykówkę przeciwko Ursusowi i zasłużenie wygrały.

Pierwsze zwycięstwo w sezonie odniósł UKS Basket Aleksandrów Łódzki, który pokonał
Altkom AZS Politechnikę Warszawską 71:66. Ostatnie miejsce
wciąż należy do Ursusa, który
w czterech spotkaniach doznał
czterech porażek. 
wp
4. kolejka: UKS Basket Aleksandrów Łódzki – Altkom AZS Politechnika Warszawska 71:66, UKS
Huragan Wołomin – SMS PZKosz

Łomianki 69:61, SKK Polonia Warszawa – Hutnik Warszawa 63:60,
Alles Głowno – UKS 4 Ursus Warszawa 74:54.
1. SKK Polonia Warszawa

4 8

279:228

2. Hutnik Warszawa

4 7

268:194

3. UKS Huragan Wołomin

4 7

275:232

4. Alles Głowno

4 7 266:235

5. SMS PZKosz Łomianki

4 5

228:229

6. UKS Basket Aleks. Ł.

4 5

238:282

7. Altkom AZS PW

4 5

216:261

8. UKS 4 Ursus Warszawa 4 4

195:304
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14-latkowie z Głowna
wysoko przegrali
z AZS PWSZ,
nawiązując walkę
jedynie w ostatniej
kwarcie.

Młode głownianki
tylko statystkami
dla rozpędzonego
łódzkiego lidera

Widzew zbyt mocny dla Alles

Zawodnicy GTK Głowno z uwagą słuchają wskazówek trenera.
Młodzi koszykarze mają jeszcze przed sobą sporo nauki.

prowadził po pierwszej połowie
47:18.
W trzeciej tercji głownianie
praktycznie nie zaistnieli i skończyła się ona wysokim zwycięstwem gości 32:3. Gracze
GTK pokazali jednak charakter
i w ostatniej kwarcie nawiązali
równą walkę z przeciwnikiem.
Choć wynik był już rozstrzygnięty głownianie chcieli udowodnić, że w ich grze są momenty dobrej koszykówki. GTK,
co prawda przegrało czwartą
kwartę 14:16, ale był to pozytywny aspekt tego spotkania.
Kolejny mecz w lidze GTK
Głowno znów rozegra na własnym parkiecie. W sobotę, 30 listopada o godz. 10:00 głownianie rozpoczną rundę rewanżową
i podejmą w Hali Sportowo-Widowiskowej drużynę Piotrcovii
Piotrków, która aktualnie lideruje tabeli Wojewódzkiej Ligi
Młodzików do lat 14. W pierw-

szym spotkaniu piotrkowianie
wygrali 72:22, więc zapowiada
się ciężka przeprawa dla GTK
Głowno. wp
6. kolejka: SKS Start II Łódź – Pro-Basket Sand-Bus Kutno 53:124,
IUKS Lider Tomaszów Mazowiecki
– Piotrcovia Piotrków 73:49, GTK
Głowno – AZS PWSZ Skierniewice
35:95, ŁKS II KM Łódź – pauza.
1. Piotrcovia Piotrków

6

11

447:296

2. AZS PWSZ

6

11

525:296

3. Sand-Bus Kutno

6 10

504:341

4. IUKS Lider

6 10

363:332

5. ŁKS II KM Łódź

6

8

277:469

6. SKS Start II Łódź

6

7

350:512

7. GTK Głowno

6

6 264:458

Następna, 7. kolejka odbędzie się
w dniu 30 listopada: GTK Głowno –
Piotrcovia Piotrków, IUKS Lider Tomaszów Maz. – Pro-Basket Kutno,
SKS Start II Łódź – ŁKS II KM Łódź,
AZS PWSZ Skierniewice – pauza.

n Widzew Łódź – TK Alles Głowno 94:24 (24:3, 19:8, 19:3, 32:10)
TK Alles: M. Wojtczak (4) – 6 pkt.,
D. Owczarek (5), P. Antczak (6), Z.
Kwiatkowska (7), A. Pintera (8) – 1
pkt., W. Kłos (9) – 5 pkt., A. Czuba (10) – 2 pkt., N. Zaręba (11) – 2
pkt., K. Żelazkowska (12), M. Leszczyńska (15) – 2 pkt., K. Lis (17), W.
Krzeszewska (18) – 6 pkt. Trener:
Piotr Neyder, kierownik zespołu:
Marek Pintera.

Młode głowieńskie koszykarki z drużyny Towarzystwa
Koszykówki Alles świetnie
spisują się w Wojewódzkiej Lidze Młodziczek do lat 14. Podopieczne trenera Piotra Neydera
w niedzielę, 24 listopada zmierzyły się w meczu na szczycie
z łódzkim Widzewem. Lider
okazał się zbyt mocny i wygrał w pełni zasłużenie 94:24.
Przed spotkaniem w Łodzi kibice ostrzyli sobie zęby, bowiem
w kolejce nr 5 na przeciw siebie
stanąć miały dwie najlepsze drużyny gr. A ligi łodziczek U-14,
niepokonany Widzew i Alles.
Trener Piotr Neyder zdawał sobie jednak sprawę, że jego podopieczne czeka niezwykle ciężka przeprawa w Łodzi, bowiem
Widzew był zdecydowanym faworytem do końcowego triumfu.
Zgodnie z oczekiwaniami łodzianki od początku ruszyły do

ataku. Widzewianki zyskały bardzo dużą przewagę, choć młode i ambitne głownianki w każdej akcji próbowały walczyć do
końca. Pierwsze minuty były
jednak dla zespołu gości bardzo
ciężkie. Widzew dominował i do
przerwy prowadził różnicą aż 32
pkt., więc czymś niewyobrażalnym wydawało się odrobienie
strat przez głowieński zespół.
W trzeciej kwarcie gospodynie kontynuowały swoją dobrą
grę. Trener Piotr Neyder próbował zmieniać ustawienie, ale
nic nie było w stanie powstrzymać rozpędzonych łodzianek.
Przed ostatnią kwartą głownianki mogły już tylko myśleć o wygraniu chociaż jednej tercji, co
jednak się nie udało. TK Alles zaliczył najlepszy wynik w
czwartej kwarcie, podobnie jak
Widzew. Ostatecznie łodzian-

ki pokonały głowieńskie koszykarki 94:24 i objęły samodzielne
przodownictwo w ligowej tabeli.
Kolejny ligowy weekend
z udziałem zespołu TK Alles
U-14 zapowiada się niezwykle
ciekawie. Podopieczne trenera
Piotra Neydera na początku przyszłego miesiąca w ciagu dwóch
dni rozegrają dwa spotkania. Najpierw w niedzielę, 1 grudnia
o godz. 11:00 zagrają z ŁKS Koszykówką Kobiet Łódź, a w poniedziałek o godz. 17:30 podejmą
MKS Kutno. Oba spotkania rozegrane zostaną w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Andersa
37 w Głownie. Patrząc na ligową
tabelę w roli faworytek występują oczywiście głownianki. MKS
i ŁKS to dwa najsłabsze zespoły
w rozgrywkach i wynik inny niż
zwycięstwo głowieńskiego Alles
będzie niespodzianką. 
wp

Przemysław Michalak

W sobotę, 23 listopada
w Hali Sportowo-Widowiskowej
przy ul. Andersa 37 w Głownie
zawodnicy zespołu U-14 GTK
rozegrali kolejkę nr 6 Wojewódzkiej Ligi Młodzików, gr. B. Przeciwnikiem młodych głowieńskich koszykarzy był czołowy
zespół tabeli AZS PWSZ Skierniewice, który nie dał żadnych
szans gospodarzom i zwyciężył
pewnie różnicą aż 60 pkt.
Już w pierwszej kwarcie wiadomo było, że głownianie mogą
walczyć jedynie o jak nawiększą ilość rzuconych punktów po
swojej stronie. Znacznie mniej
doświadczona drużyna GTK nie
była w stanie przeciwstawić się
zdecydowanie bardziej zgranym
zawodnikom ze Skierniewic.
Do przerwy rozstrzygnięto
kwestię zwycięzcy meczu, jedynym pytaniem było ile gospodarze mogą zdobyć punktów. AZS

GTK Głowno

GTK nie dało rady Skierniewicom

n GTK Głowno – AZS Skierniewice 35:95 (12:28, 6:19, 3:32, 14:16)
GTK: K. Gajda (4), J. Rybka (6) –
2 pkt., B. Kotecki (7), O. Kacperski
(8) – 2 pkt., D. Zaręba (9), J. Pieniążek (10) – 2 pkt., O. Oliński (11) – 9
pkt., K. Staszewski (12) – 7 pkt., B.
Białczak (13), K. Kołodziejczyk (14)
– 3 pkt., F. Rożniata (15) – 8 pkt.,
Sz. Latosiewicz (18) – 2 pkt.

5. kolejka odbędzie się 30 listopada: UKS 4 Ursus Warszawa – UKS
Basket Aleksandrów Łódzki, Hutnik
Warszawa – Alles Głowno, UKS
Huragan Wołomin – SKK Polonia
Warszawa, Altkom AZS PW – SMS
PZKosz Łomianki. 6. kolejka odbędzie się 7 grudnia: UKS Basket
Aleksandrów Łódzki – SMS PZKosz
Łomianki, SKK Polonia Warszawa –
Altkom AZS Politechnika Warszawska, Alles Głowno – UKS Huragan,
UKS 4 Ursus – Hutnik Warszawa.

W meczu Widzewa (białe stroje) i Alles walka toczyła się o każdą piłkę.

www.lowiczanin.info
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Głowieńscy tenisiści
stołowi nie mogą
pozbierać się
z kryzysu.
Rekiny		
Expandor	

6
4

Punkty dla Expandora zdobyli:
Marcin Kapusta – 2 pkt., Przemysław Przybyłek – 2 pkt. Grali także:
Jakub Kapusta – 0 pkt. oraz debel
Przybyłek/M. Kapusta – 0 pkt.

W piątek, 22 listopada ostatni zespół III Łódzkiej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów
i Weteranów Expandor Głowno
podejmował na wyjeździe ligowego średniaka drużynę Rekiny. Głownianie chcieli w końcu zaznać smaku zwycięstwa,
ale znów odeszli od stołu pokonani. Gospodarze wygrali 6:4
i pogrążyli gości w jeszcze
głębszym kryzysie.
Początek meczu z Rekinami
był dość wyrównany. Co prawda pierwszą grę Przemysław
Przybyłek przegrał 2:3 z Dominikiem Szczęsnym, to jednak
w drugim pojedynku stan meczu wyrównał Marcin Kapusta
po zwycięstwie w pięciu setach
nad Jackiem Jasiakiem.
Dalsze losy spotkania nie
układały się jednak po myśli
gości. Trzy kolejne porazki głowieńskich tenisistów w trzech
setach odebrały ochotę do dalszej walki. Nic nie zmieniła wygrana Przybyłka nad Jasiakiem,
przy stanie 3:1, bowiem dalej
znów dominowali gospodarze.
Ostatni punkt dla głownian
zdobył Marcin Kapusta, który
3:2 pokonał Szczęsnego. Nie
miało to już jednak większego znaczenia, bowiem Rekiny
już wcześniej zapewniły sobie
zwycięstwo w tym spotkaniu.

Expandor nie opuścił oczywiście ostatniego miejsca w ligowej tabeli. Głownianie jako
jedyna drużyna nie zdobyli
jeszcze więcej niż 1 pkt, a strata
do poprzedzających zespołów
jest coraz większa.
W III Łódzkiej Lidze Tenisa Stołowego Amatorów i Weteranów prowadzi Sobmar, który zgromadził na swoim koncie
komplet punktów, a w ostatniej
kolejce pauzował.
Drugi Projekt X nie wykorzystał przerwy lidera i tylko
zremisował z przedostatnim
Atut 5:5. Zwraca uwagę świetna postawa beniaminka Jagielloni Tuszyn, która tym razem
gładko rozprawiła się z solidną
Portą Wan Rąbień aż 8:2.
Tenisiści stołowi Głowna
w kolejnym ligowym spotkaniu
zmierzą się u siebie z drużyną
środka tabeli Tauron. Expandor musi zrobić wszystko, aby
to spotkanie wygrać. Początek
meczu w sali TKKF przy ul.
Łowickiej 8 w Głownie w poniedziałek, 25 listopada o godz.
18:00. Po tym pojedynku głownianie zagrają z Polesianką. Ten
mecz odbędzie się z kolei w poniedziałek, 2 grudnia o godz.
18:00 także w Głownie. 
wp
Pojedynki w meczu Rekiny –
TKKF Expandor Głowno przedstawiały się następująco:
1.) Szczęsny – Przybyłek 3:2, 2.) Jasiak – M. Kapusta 2:3, 3.) Tarkowski
– J. Kapusta 3:0, 4.) Jasiak/Szczęsny – Przybyłek/M. Kapusta 3:0, 5.)
Jasiak – Przybyłek 2:3, 6.) Szczęsny
– J. Kapusta 3:1, 7.) Tarkowski – M.
Kapusta 3:1, 8.) Jasiak – J. Kapusta
3:2, 9.) Tarkowski – Przybyłek 1:3,
10.) Szczęsny – M. Kapusta 2:3.
7. kolejka: Drewnomik – Pałac
Młodzieży (przełożony), Porta Wan
Rąbień – Jagiellonia Tuszyn 2:8,

Projekt X – Atut 5:5, Raven Club –
Ret Gim 20 5:5, Rekiny – Expandor
Głowno 6:4, Tauron – Polesianka
6:4, Sobmar – pauza.
Ranking indywidualny
(po 6. tygodniach):
1. Patrycja Wiktor (Sobmar)
2. Roman Wasiak (Sobmar)
3. Grzegorz Grabowicz (Projekt X)
4. Patryk Jacak (Pałac Młodzieży)
5. Piotr Okrasa (Drewnomik)
6. Klaudia Jagodzińska (Sobmar)
7. Marcin Michalski (Polesianka)
8. Mirosław Kotlicki (Jagiellonia)
9. Paweł Wiaderny (Tauron)
10. Witold Lewandowski (Rąbień)
...22. P. Przybyłek (Expandor)
...28. M. Kapusta (Expandor)
...41. J. Kapusta (Expandor)
1. Sobmar

7

18

48-12

2. Projekt X

7

16

42-28

3. Jagiellonia Tuszyn

7

15

43-27

4. Rekiny

7

15

35-25

5. Raven Club

7

15

35-35

6. Tauron

7

15

33-27

7. Pałac Młodzieży

6

12

27-23

8. Porta Wan Rąbień

7

12

27-43

9. Ret Gim 20

7

12

26-34

10. Drewnomik

6

10

25-35

11. Polesianka

7

10

29-41

12. Atut

7

8

21-39

13. Expandor Głowno

7

6

19-41

8. kolejka odbędzie się w dniach
25-29 listopada: Atut – Raven
Club, Expandor Głowno – Tauron,
Pałac Młodzieży – Rekiny, Polesianka – Porta Wan Rąbień, Ret
Gim 20 – Drewnomik, Jagiellonia
Tuszyn – pauza.

9. kolejka odbędzie się w dniach
2-6 grudnia: Drewnomik – Atut,
Expandor Głowno – Polesianka )
poniedziałek, 2 grudnia), Projekt X
– Jagiellonia Tuszyn, Raven Club –
Sobmar, Rekiny – Ret Gim 20, Tauron – Pałac Młodzieży, Porta Wan
Rąbień – pauza.

Za nami 5. kolejka spotkań
Wojewódzkiej Ligi Młodziczek
U-14. W spotkaniu na szczycie
tabeli lider Widzew I Łódź nie
dał szans we własnej hali głowieńskiemu Towarzystwu Koszykówki Alles. Młode podopieczne trenera Piotra Neydera
poległy w Łodzi aż 24:94, ponosząc pierwszą porażkę w sezonie. Głowno utrzymało drugą pozycję w rozgrywkach,
natomiast łodzianki z kompletem punktów objęły samodzielne przodownictwo w tabeli.
Inny łódzki klub ŁKS wciąż
nie może podnieść się z kryzysu.
Młode łodzianki musiały uznać
wyższość ligowego średniaka
z Kutna, przegrywając we własnej hali 47:64. ŁKS przegrał
wszystkie pięć spotkań i zajmuje
ostatnie miejsce w tabeli.
wp
5. kolejka: Widzew I Łódź – TK
Alles Głowno 94:24, LUKS Trójka

Przemysław Michalak

Expandor doznaje kolejnej porażki TK Alles wiceliderem

Trener Piotr Neyder z Alles udziela wskazówek swoim podopiecznym.
Sieradz – UKS Basket I Aleksandrów Łódzki 58:77, ŁKS KK Łódź
– MKS Kutno 47:64, UKS Orlik
Ujazd – pauza.
1. Widzew I Łódź

5 10

2. TK Alles Głowno

5

9 313:319

496:176

3. UKS Orlik Ujazd

5

8

4. MKS Kutno

6

8

324:435

5. UKS Basket I

5

7

268:350

6. LUKS Trójka Sieradz

5

7

257:308

7. ŁKS KK Łódź

5

5

188:386

388:260

Następna, 6. kolejka odbędzie
się w niedzielę, 1 grudnia: TK Alles
Głowno – ŁKS KK Łódź, UKS Basket
I Aleksandrów Łódzki – Widzew I
Łódź, UKS Orlik Ujazd – LUKS Trójka Sieradz, MKS Kutno – pauza. 7.
kolejka odbędzie się 2 grudnia: TK
Alles Głowno – MKS Kutno (awansem 1 grudnia, godz. 17:30), UKS I
Basket Aleksandrów Łódzki – ŁKS
KK Łódź, UKS Orlik Ujazd – Widzew
I Łódź, LUKS Trójka Sieradz – pauza.

Siatkówka | 7. kolejka I ŁALS

Siatkarska Stal na czwartym miejscu
Głowieńskie siatkarki
z powodzeniem
debiutują na boiskach
I ligi.
W miniony weekend w sali
Szkoły Podstawowej nr 205
w Łodzi rozegrana została 7.
kolejka I Łódzkiej Amatorskiej
Ligi Siatkówki Kobiet. Swoich umiejętności nie zaprezentowały tym razem zawodniczki głowieńskiej Stali, które
w tej serii spotkań pauzowały.
Inne drużyny walczyły o kolejne ligowe punkty. Najciekawiej było w spotkaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących

nr 4 z Łodzi z drużyną niedawnego lidera Energii Pabianice. Po pięciosetowych emocjach wygrały pabianiczanki.
Z odniesieniem zwycięstwa
nie miał problemów prowadzącyu Fuks Sulejów, który nie potrzebował farta, by w trzech setach rozprawić się z Tsunami.
Siatkarki Sulejowa zgromadziły
na swoim koncie komplet punktów i mają 3 pkt. przewagi nad
drugim zespołem Energii.
wp
7. kolejka: Salos Wodna Łódź –
ŁKS Głuchych 3:0, Energia Duo
Pabianice – ZSO nr 8 Łódź 1:3,
Tsunami – Fuks Sulejów 0:3, ZSO
nr 4 Łódź – Energia Pabianice 2:3,

Stal Głowno – pauza.
1. Fuks Sulejów

6

18

2. Energia Pabianice

6

15

18 - 1
17 - 5

3. Salos

6

12

12 - 7

4. Stal Głowno

6

9 13-12

5. ZSO nr 4

6

8 10-14

6. ŁKS Głuchych

5

6

7. Tsunami

4

4

6-9

8. ZSO nr 8

7

3

3 - 19

9. Energia Duo Pabianice

4

0

2 - 12

7-9

Następna, 8. kolejka odbędzie się 30 listopada: Fuks – Stal
Głowno, ŁKS Głuchych – ZSO nr
4 Łódź, Energia Duo Pabianice
– Salos Wodna Łódź, Energia Pabianice – Tsunami, ZSO nr 8 Łódź
– pauza.

Tenis stołowy | 7. kolejka IV ŁLTSAiW

Tenisiści Koźla
najczęściej w lidze
dzielą się punktami.
Zawodnicy LUKS
kontynuują serię
meczów bez porażki.
MKS Jedynka	
LUKS Koźle	

5
5

Punkty dla Koźla zdobyli: Tomasz
Wieteska – 3 pkt., Adrian Podolski
– 1 pkt. oraz Maciej Skowroński –
1 pkt. Grał także debel Podolski/
Wieteska – 0 pkt.

We wtorek, 19 listopada
o godz. 19:00 w Łodzi tenisiści
stołowi LUKS Koźle rozegrali
7. kolejkę IV Łódzkiej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów i Weteranów. Podopieczni trenera Macieja Markiewicza zremisowali
5:5 z dość silną drużyną z Łodzi
MKS Jedynką, mimo że przegrywali już 1:4.
Pojedynek z szóstą drużyną
tabeli od początku nie układał

się najlepiej. Zawodnicy z Koźla w dość łatwy sposób dali gospodarzom wyjść na prowadzenie 2:0.
W pierwszym pojedynku
Krzysztof Krasoń w trzech setach nie dał szans najlepszemu
zawodnikowi LUKS-u poprzedniego sezonu Adrianowi Podolskiemu. W kolejnej grze przy
stole Maciej Skowroński uległ
Andrzejowi Przygodzie 1:3 i sytuacja Koźla mocno się skomplikowała. Sygnał do odrabiania
strat dał najlepszy tego dnia Tomasz Wieteska, który nie miał
kłopotów z pokonaniem Jerzego Przygody. Mecz deblowy
był jednym z najbardziej emocjonujących w całym spotkaniu
MKS-LUKS. Niestety w decydującym secie lepsi okazali się
Andrzej i Jerzy Przygoda, którzy
wygrali z parą Koźla Podolski/
Wieteska.Ten i kolejny pojedynek okazał się kluczowy w kwestii wywiezienia z Łodzi kompletu punktów bądź ich straty.
W piątej grze Andrzej Przygoda po 5 setach pokonał Podol-

skiego i gospodarze prowadzili
w meczu 4:1.
Kolejne partie należały jednak
do gości. Najpierw 3:0 pewnie
wygrał, będący nie do zatrzymania Wieteska. W kolejnej grze
Maciej Skowroński stoczył bardzo wyrównany pojedynek z Jerzym Przygodą, którego pokonał 3:2.
Do końca meczu pozostały trzy pojedynki do rozegrania, a Koźle miało szansę nawet na zwycięstwo. Pierwszy
krok ku osiągnięciu celu wykonał Wieteska, który wyrównał
stan meczu, pokonując Andrzeja Przygodą. Chwilę później Adrian Podolski zafundował kibicom horro z happy-endem, gdy
w pięciu setach pokonał Jerzego
Przygodę. LUKS Koźle ze stanu 1:4 wyszedł do wyniku 5:4
i o końcowym rezultacie decydował pojedynek Krasonia ze
Skowrońskim. Lider gospodarzy
dał sobie wyrwać tylko jednego
seta, dzięki czemu MKS Jedynka zdołała zremisować z LUKS-em Koźle 5:5.

www.zs2bratoszewice.pl

Trzeci remis
LUKS Koźle w sezonie

Adrian Podolski ma poprowadzić LUKS Koźle do awansu do III ligi.

Remis był dla podopiecznych Macieja Markiewicza trzecim takim wynikiem w sezonie.
Koźlacy dzielą się punktami najczęściej w lidze. LUKS utrzymał czwarte miejsce w tabeli IV
Łódzkiej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów i Weteranów. Prowadzi zespół M.S.Z Pokemony,
który w minionej kolejce wygrał z Pałacem Młodzieży II 4:6.
Strata Koźla do lidera wynosi teraz 3 pkt. Ostatnie miejsce dzierży niezmiennie zespół Wodociągi, który notuje same porażki.
Podobnie jak Topspin, który jest
pozycję wyżej

dzięki lepszemu bilansowi wygranych i przegranych setów.
W kolejnym meczu w ramch
8. kolejki podopieczni Macieja
Markiewicza zmierzą się z drużyną KWJ Łódź, która jest na
trzecim miejscu w tabeli. Zapowiada się więć niezwykle ciekawe spotkanie. Start pojedynku
zaplanowano na piątek, 29 listopada o godz. 18:00 w sali Szkoły
Podstawowej w Koźlu.
wp
7. kolejka: Atos – Kanzas 5:5,
Elektroprojekt – Kamikaze 0:10,
KWJ – Topspin 9:1, MAP Polska – SSN Start 4:6, MKS Jedyn-

ka – LUKS 5:5, PM II – Pokemony
4:6, Wodociągi – Raven Club II 0:10.
1. M.S.Z. Pokemony

7

19

47-23

2. Kamikaze

7

18

49-21

3. KWJ Łódź

7

17

48-22

4. LUKS Koźle

7 16 47-23

5. Pałac Młodzieży II

7

16

47-23

6. Kanzas

7

16

42-28

7. MKS Jedynka

7

16

38-32

8. Raven Club II

7

15

36-34

9. Atos

7

14

35-35

10. SSN Start

7

13

31-39

11. MAP Polska

7

11

25-45

12. Elektroprojekt

7

11

22-48

13. Topspin

7

7

17-53

14. Wodociągi

7

7

6-64
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Kolarstwo |Stryków

Wybrano nowy zarząd LUKS Dwójki
W niedzielę, 24 listopada
w ZS nr 1 w Strykowie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Ludowego
Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka Stryków, na którym
wybrano nowych członków zarządu. Na kolejną kadencję prezesem klubu został Marek Walczewski.
Spotkanie zaczęło się od powitania wszystkich zebranych
członków LUKS Dwójki oraz zaproszonych gości, m.in. Katarzyny Cymery – Dyrektor ZS nr 1
w Strykowie oraz Grzegorza Kozłowskiego – Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Strykowie.
Następnie przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności klubu w latach
2010-2013. Przedstawienia dokonał dotychczasowy prezes Marek Walczewski, natomiast zebraniu przewodniczył dotychczaso
wy sekretarz Andrzej Pożarlik.

Wojciech Pożarlik

Marek Walczewski
nowym-starym
prezesem

Wybranie zarządu LUKS Dwójki Stryków odbyło się jak zawsze w przyjaznej atmosferze.

Komisja rewizyjna wystąpiła
z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi,
które zostało jednogłośnie przyjęte przez zebranych.
Kolejnym punktem programu zebrania było przedstawienie
nowych kandydatur do zarządu.
Z sali padło siedem nazwisk,
z czego pięć w wyniku tajnego głosowania otrzymało prawo

została Katarzyna Cymera, natomiast sekretarzem klubu na
kolejną kadencję został Andrzej
Pożarlik. Rolę skarbnika przejął
Rafał Wnuk.
Podczas zebrania dokonano
również wyboru składu komisji
rewizyjnej, w składzie: Michał
Prusinowski – przewodniczący,
Kazimierz Milczarek oraz Łukasz Florczak.

wejścia w skład zarządu LUKS
Dwójki Stryków.
W skład nowych członków
zarządu weszli: były prezes Marek Walczewski, były sekretarz
Andrzej Pożarlik oraz Katarzyna Cymera, Rafał Wnuk i Maciej Kamańczyk. Nowo-powołany zarząd na stanowisko prezesa
klubu ponownie wybrał Marka
Walczewskiego. V-ce prezesem

Pod koniec zebrania zarząd
klubu LUKS Dwójka Stryków
dokonał wręczenia nagród dla zawodników i trenerów za dotychczasowe osiągnięcia: Mateuszowi Piątkowskiemu, Kamilowi
Lamczykowi, Matuszowi Kapie,
Danielowi Hut i Basi Gorzkiewicz oraz szkoleniowcom: Mirosławowi Pożarlikowi i Romanowi
Gorzkiewiczowi.

Zebranie było również okazją
do przedstawienia planów na kolejne lata oraz zgłoszenia wniosków przez członków różnych
sekcji, których LUKS prowadzi
aż trzy: oprócz wiodącej – kolarstwa są to piłka nożna oraz kulturystyka.
Zarząd przyjął m.in wniosek
na zakup nowego auta oraz strojów sportowych dla sekcji kolarskiej. Piłkarze otrzymają wsparcie finansowe na zakup sprzętu
sportowego, natomiast sekcja
sportów siłowych będzie mogła
liczyć na zakup orbitreka do siłowni oraz organizację wyjazdów
na zawody sportowe.
Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy Dwójka w Strykowie
zachęca wszystkie chętne dziewczęta i chłopców w rocznikach
2000 i młodsze na treningi kolarskie. Zajęcia prowadzą wykwlifikowani instruktorzy kolarstwa
Roman Gorzkiewicz i Mirosław
Pożarlik, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu
młodych adeptów kolarstwa. Treningi w okresie zimowym odbywają się we wtorki i czwartki na
sali gimnastycznej ZS nr 1 oraz
siłowni, natomiast w weekendy
w zależności od pogody na powietrzu.
W sprawie zapisów należy kontaktować się z trenerami
w dni treningowe w godzinach
16-18 oraz 10-12.
wp

Piłka nożna, biegi | Powstaniec

Powstaniec kształci kolejne pokolenie

www.powstaniecdobra.pl

Klub z Dobrej
imponuje nowymi
pomysłami

Szkółka piłkarska Powstańca jest doskonałym pomysłem na rozwój klubu.

Rozwijający się w błyskawicznym tempie klub piłkarski
w Gminie Stryków, występujący w B-klasie, grupie II, Powstaniec Dobra rozszerza swą
działalność. Zespół z Dobrej
niedawno otworzył sekcję biegową oraz szkółkę piłkarską.
W Szkole Podstawowej w Dobrej odbywają się treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży.
Przyszli piłkarze podzieleni są
na dwie grupy w klasach III-VI, a zajęcia prowadzi trener
Sebastian Balcerek, nauczyciel

PROGNOZA POGODY | 28.11.2013 – 4.12.2013

nież sekcja biegowa. W dniu
17 listopada 4 pierwszych miłośników biegania otworzyło nowy
rozdział w historii klubu. Nie
straszna były im jesienne chłody, bowiem entuzjaści aktywnego spędzania wolnego czasu
ruszyli w 10-kilometrową trasę
tegorocznego Biegu Powstańca.
Klub z Dobrej będzie informował o kolejnych spotkaniach
i treningach biegowych na swojej stronie internetowej oraz facebookowym profilu. Biegacze
z Dobrej już zapowiedzieli udział m.in. w biegowym GP
Łodzi, w którym wystapią w nowych koszulkach z logiem Funacji Krwinka.
wp

Sporty walki | MMA

Strykowianin podbija Europę

SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę kształtować
będą układy niżowe z nad Skandynawii, napływać będzie
chłodna masa powietrza.
Czwartek- Piątek: Pochmurno, zachmurzenie duże,
okresowo opady mżawki i deszczu oraz chłodno, w nocy
opady śniegu - miejscami opady marznące. Drogi śliskie!
Widzialność umiarkowana do dobrej. Wiatr zachodni,
umiarkowany, 4-6 m/s. Temp. max w dzień: + 1 st. C do +
2 st. C.Temp. min w nocy: 0 st. C do - 2 st. C.
Sobota - Niedziela: Pochmurno z przejaśnieniami
w sobotę, zachmurzenie duże, okresowo opady deszczu,
deszczu ze śniegiem w godzinach nocnych opady
śniegu, chłodno, pochmurno z rozpogodzeniami bez
opadów.
Widzialność umiarkowana do dobrej. Wiatr południowozachodni, skręcający na zachodni, słaby i umiarkowany,
4-6 m/s. Temp. max w dzień: + 2 st. C do + 4 st. C.
Temp. min w nocy: - 1 st. C do - 3 st. C.
Poniedziałek - Wtorek - Środa:
Pochmurno z przejaśnieniami, zachmurzenie duże,
okresowo umiarkowane, od wtorku pogodnie,
zachmurzenie umiarkowane i małe, bez opadów,
chłodno. Widzialność doba, rano zamglenia, w opadach
umiarkowana. Wiatr zmienny do północno-zachodniego,
słaby, okresowo umiarkowany, 3-5m/s.
Temp. max w dzień: + 2 st. C do + 5 st. C.
Temp. min w nocy: + 2 st. C do - 1 st. C.

WF, który jest także czołowym
piłkarzem IV-ligowej drużyny
Zjednoczonych Stryków. Młodzi adepci w poniedziałki i wtorki doskonalą swoje umiejętności
zarówno w nowo-wybudowanej
hali, jak i na szkolnym boisku,
o ile pozwoli na to pogoda. Warto dodać, że w szkółce piłkarskiej
Powstańca biorą udział nie tylko
chłopcy, ale na treningi stawiają się również dziewczęta. Biorąc pod uwagę, że także w Strykowie powstała żeńska drużyna
piłki nożnej, być może wkrótce doczekamy się pojedynku
derbowego z udziałem kobiet.
Oprócz piłki nożnej w Powstańcu prowadzona jest rów-

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Pogoda na ogół niekorzystnie wpływa na nasze
samopoczucie.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

Najpopularniejszy
obecnie strykowski sportowiec, najlepszy zawodnik Gracie Barra
Łódź, a także lider rankingu kategorii koguciej MMA w Polsce.
O kim mowa? Marcin Lasota –
niepokonany na zawodowym
ringu fighter ze Strykowa.
Podopieczny trenera Marcina Rogalskiego ma za sobą niezwykle udane występy na ringu
MMA. Lasota nie przegrał jeszcze żadnej walki, a ostatnio rozprawił się m.in z Tymoteuszem
Świątkiem i Aleksandrem Georgasem.
Strykowianin po kilku latach
występów w wadze koguciej
zdecydował się przejść do jeszcze niższej dywizji i walczyć
w wadze muszej. Debiut w tej
kategorii nie jest jeszcze znany,
ale dla Lasoty będzie okazją do
sprawdzenia się w nowej organizacji.
Zawodnik Gracie Barra
Łódź podpisał 1,5-roczny kontrakt z angielską organizacją

Cage Warriors, która jest jedną
z najprężniej rozwijających się
w Europie, a w swoich szeregach zrzesza już takich zawodników jak: Paul Marin, Paul
McVeigh, czy Mikael Silander.
Nie wiadomo kiedy Marcin Lasota stoczy pierwszy pojedynek w Cage Warriors.
W ramach kontraktu zobowiązał się do stoczenia pięciu walk
i zapewne chciałby powalczyć
o pas mistrzowski, który w tej organizacji należy jak na razie do
Neil’a Seery’ego. 
wp
Marcin Lasota: „Jestem bardzo
szczęśliwy z podpisania konraktu
z Cage Warriors i mam wielką nadzieję, że dzięki temu moja kariera
nabierze rozpędu. Przede mną debiut nie tylko w tej organizacji, ale
również w wadze muszej, dlatego
zamierzam bardzo ciężko trenować, by zaprezentować się jak
najlepiej. Skupiam się tylko na nadchodzącej walce i o niczym innym
teraz nie myślę.”

www.lowiczanin.info
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Kolarstwo | Tor

BGŻ Arena

Kolarze ze Strykowa rozpoczęli zmagania torowe
w ramach zimowego okresu przygtowawczego.

Najlepsza strykowska kolarka
na 250 m ze startu lotnego zajęła
dwunasty czas, natomiast w wyścigu punktowym nie zdobyła
żadnego pkt. i minęła linię mety
na dziewiątym miejscu.
Wśród młodzików jedynym
przedstawicielem LUKS Dwójki był Mateusz Piątkowski. Strykowianin zanotował w ostatnim
czasie wyraźny postęp, o czym
świadczyły wyniki w wyścigach
kończących sezon 2013.
Podczas zawodów w Pruszkowie Mateusz wziął udział
w trzech konkurencjach. Podobnie jak Weronika wystartował na
250 m ze startu lotnego (21. miejsce) oraz wyścigu punktowym
(14. miejsce, 0 pkt.). Strykowianin wziął jednak jeszcze udział
w rywalizacji sprintu drużynowego, w którym LUKS Dwójka
połączył siły z KS Społem Ulisse Central Łódź. Trójka Mateusz
Piątkowski, Daniel Król i Adam
Woźniak zajęła siódme miejsce

Tor w Pruszkowie, na którym odbywają się zawody kolarskie należy do najszybszych w Europie.

nu 2014. Zmagania torowe, jak te
w Pruszkowie, mają pomóc strykowskim zawodnikom w jak najlepszym przygotowaniu się do
nowego sezonu. 
wp

wśród dwunastu drużyn. Podopieczni trenera Romana Gorzkiewicza i Mirosława Pożarlika wchodzą powoli w zimowy
okres przygotowawczy do sezo-

39

styna Kaczkowska (Twoja Merida
Imielin), 2.) Nikola Różyńska (ALKS
Stal Grudziądz), 3.) Karolina Pizoń
(ALKS Stal Grudziądz)...12.) Weronika Piątkowska (LUKS Dwójka
Stryków)
n Wyścig punktowy: 1.) Justyna
Kaczkowska (Twoja Merida Imielin),
Karolina Kaczmarczyk (ALKS Stal
Grudziądz), 3.) Weronika Misterek
(Twoja Merida Imielin) 9.) Weronika
Piątkowska (LUKS Dwójka Stryków)

Bez fajerwerków w Pruszkowie
W dniach 23-24 listopada na
kolarskim welodromie w Pruszkowie odbyła się kolejna edycja
zawodów torowych dla dzieci
i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Organizowana przez Polski Związek
Kolarski i Ministerstwo Sportu i Turystyki impreza o nazwie
„Szukamy Następców Olimpijczyków” zgromadziła na starcie
ponad setkę młodych adeptów
kolarstwa z całej Polski.
W gronie uczestników znalazła się dwójka zawodników ze
Strykowa. Reprezentanci LUKS
Dwójki Tulipan Park Mateusz
Piątkowski i Weronika Piątkowska (brak spokrewnienia, zbieżność nazwisk) ze względu na
walne zebranie zarządu klubu
wzięli udział w tylko jednym,
sobotnim dniu zawodów.
Weronika Piątkowska wystartowała w dwóch konkurenacjach
w kategorii juniorka młodsza,
ale furory w nich nie zrobiła.
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Szukamy Następców Olimpijczyków – Pruszków 2324.11.2013r.:
Dziewczęta:
n 250 m ze startu lotnego: 1.) Ju-

Chłopcy:
n 250 m ze startu lotnego:
1.) Sebastian Płaza (GKŻ OSiR Żyrardów), 2.) Mateusz Pomaski (BDC
NOSiR Nowy Dwór Maz.), 3.) Kamil
Kordus (KKS Gostyń)...21. Mateusz
Piątkowski (LUKS Dwójka Stryków)
n Wyścig punktowy: 1.) Mateusz
Pomaski (BDC NOSiR Nowy Dwór
Maz.), 2.) Mateusz Nowak (Twoja
Merida Imielin), 3.) Kajetan Albanowski (ALKS Stal Grudziądz)...14.
Mateusz Piąkowski (LUKS Dwójka
Stryków)
n Sprint drużynowy: 1. Huragan
Wołomin/NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki (Petryszyn, Nesterowicz,
Pomaski), 2.) ALKS Stal Grudziądz
(Albanowski, Klasiński, Jaros),
3.) GKK Opty/Merida Imielin (Jodłowski, Matuszczak, Nowak).
7.) Społem/LUKS Dwójka (Daniel
Król, Adam Woźniak, Mateusz Piątkowski).

Karate | Shorin-Ryu

Drużyna Stali Głowno z rocznika 2001 osiągnęła wspaniały sukces.

Piłka nożna | O Puchar Marszałka

Świetna postawa młodzieży Stali
Podopieczni trenera Rafała
Mostowskiego awansowali
do finału wojewódzkiego.
24 listopada w Hali Sportowej
przy ul. Rzgowskiej w Łodzi odbyły się eliminacje wojewódzkich rozgrywek halowej piłki
nożnej Turnieju O Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego
dla rocznika 2001. Kapitalną postawą wykazali się młodzi piłkarz Stali Głowno, którzy doszli
aż do finału turnieju, w którym
ulegli ŁKS.
Głowieńscy piłkarze zmierzyli
się w grupie z zawodnikami Boruty Zgierz, Łodzianki, SMS-u
Łódź oraz Sokoła Aleksandrów.
W walce przeciwko rówieśnikom
ze Zgierza emocje trwały aż do
rzutów karnych, bowiem po regulaminowym czasie gry był remis 1:1 (bramka Sadowskiego).

W rzutach karnych jedyna bramka Piotra Białousko dała zwycięstwo Stali.
W kolejnym spotkaniu głownianie również dostarczyli kibicom wiele emocji. Mecz z Łodzianką obfitował w aż 9 bramek,
na szczęście jedną więcej strzelili głownianie, którzy choć przegrywali 0:2 i 1:3, zdołali wygrać
5:4 w ostatnich sekundach, dzięki bramce z karnego Białousko.
(Sadowski 2, Rychlik 2 i Białousko).
Trzeci mecz w grupie również
nie rozpoczął się dobrze dla Stali,
która przegrywała 0:1 z SMS-em
Łódź. Jednak w kolejnych minutach dwa piękne strzały z dystansu Rafała Gruchały dały zwycięstwo. Ostatni grupowy mecz to
już całkowita dominacja Głowna.
Podopieczni trenera Rafała Mostowskiego pokonali Sokół Alek-

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.

sandrów aż 5:0 (Rychlik 2, Pawlak, Podlecki, Grochal).
Głownianie z pierwszego
miejsca w grupie awansowali do
półfinału, w którym zmierzyli
się z uznaną marką – Widzewem
Łódź. Stal przeważała przez całe
spotkanie i zasłużenie wygrała
2:0 po dwóch bramkach kapitana
Oskara Sadowskiego. W finale
młodzi głownianie zmierzyli się
z ŁKS-em Łódź. W spotkaniu finałowym piłkarzom Głowna zabrakło nieco sił i przegrali 0:3.
Podopieczni trenera Rafała
Mostowskiego mogą być z siebie dumni. Wielki sukces Stali
dał awans do turnieju finałowego
w Zgierzu, w którym zmierzy się
8 najlepszych drużyn województwa łódzkiego. Skład Stali: Filip
Szymajda, Michał Olczak, Olaf
Andrzejewski, Rafał Grochal,
Jakub Rychlik, Oskar Sadowski,
Mateusz Koralewski, Filip Przybylski, Piotr Białousko, Patryk
Podlecki, Olek Pawlak. Trenerem
jest Rafał Mostowski. 
wp
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Trener ze Strykowa
święci sukcesy
na arenie
ogólnopolskiej.

Umiejętności czysto sportowe Dariusza Jędrzejczaka znane są w całej Polsce wszystkim
miłośnikom karate. Posiadający 6 dan strykowianin ma jednak jeszcze dar pedagogiczny,
o czym świadczą ostatnie wyniki jego podopiecznych.
W sobotę, 9 listopada w Mielcu odbył się IV Ogólnopolski Turniej Ziemii Mieleckiej
w Shorin-Ryu Karate. Zawody
te organizowane były w związku z promocją 120. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa
Gimnastycznego Sokół. Imprezę objął patronatem Startosta
Powiatu Mieleckiego, natomiast
organizacją zajęły się TG Sokół w Mielcu oraz LKS Omega
Kleszczów.
W zawodach uczestniczyło
blisko 150 zawodników z południowej i centranel części kraju.
Sensei Dariusz Jędrzejczak wraz
z grupą karateków reprezentowali Łódzkie Centrum Okinawa Shorin-Ryu Karate i Kobudo Bushi.
W 9 kategoriach łodzianie
zdobyli worek medali. Podopieczni trenera Dariusza Jędrzejczaka mogą pochwalić się
pokaźnym dorobkiem 8 złotych

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.

Dariusz Jędrzejczak

Rafał Mostowski

Sukcesy karateków trenera
Dariusza Jędrzejczaka

Strykowianin Dariusz Jędrzejczak (pierwszy z lewej) – sensei
zawodników Łódzkiego Centrum Okinawa.

i 6 srebrnych medali, a także 6 pucharów. W sumie sensei
Dariusz Jędrzejczak miał pod
okiem 10 zawodników, dlatego
powrót do domu z dorobkiem
14 medali jest bardzo dużym
osiągnięciem, zarówno samych
karateków, jak i pochodzącego
ze Strykowa trenera.
wp
IV Ogólnopolski Turniej Shorin-Rhu Karate o Puchar Ziemii
Mieleckiej (wyniki Łódzkiego
Centrum Okinawa):
– Młodzicy KATA (2004-2005):
1.) Tomasz Chojnacki (Zgierz)
– Juniorzy mł. KATA (2000-2001):
1.) Grzegorz Chojnacki (Zgierz)
– Juniorki KATA (1998-1999):
4.) Justyna Umińska (Zgierz)

– Juniorzy KATA (1998-1999):
1.) Norbert Budzyński (Zgierz)
– Junior st. KATA (1996-1997):
1.) Mateusz Witek (Zgierz)
2.) Aleksander Bereżewski (Zgierz)
– Juniorzy st. KUMIWAZA:
2.) Mateusz Witek, Norbert Budzyński, Aleksander Bereżewski
(Zgierz)
– Seniorzy mł. KATA (1992-1995):
1.) Robert Makochoń (Zgierz)
2.) Sebastian Jaworski (Łódź)
3.) Sebastian Makochoń (Zgierz)
– Seniorki KATA (1974-1991):
2.) Julita Wyrzykowska (Zgierz)
– Seniorzy mł. + seniorzy KUMIWAZA:
1.) Robert Makochoń (Zgierz), Sebastian Makochoń (Zgierz), Sebastian Jaworski (Łódź).

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
2.680 egz.
Nakład kontrolowany wraz z wydaniem głównym
(Nowy Łowiczanin): 12.600 egz.

100%

własności polskiej

Sport

Wybrano
nowy zarząd

Marcin Lasota
w Cage
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Porażka Zjednoczonych na koniec
Szans na gola wiele,
bramki żadnej – to
obraz ostatenigo meczu
strykowian w rundzie
jesiennej
Pogoń-EkoloG 1 (1)
Zjednoczeni 0 (0)

Po spektakularnym zwycięstwie na al. Unii nad Łódzkim Klubem Sportowym piłkarze Zjednoczonych Stryków
w świetnych nastrojach przystąpili do ostatenigo ligowego spotkania w rundzie jesiennej. Podopieczni trenera
Tomasza Szcześniaka musieli jednak spuścić głowy, bowiem ulegli w Zduńskiej Woli
miejscowej Pogoni-Ekolog 0:1.
Strykowianie udali się na
osatni jesienny wyjazd z dużym optymizmem, choć teren w
Zduńskiej Woli zawsze był dla
Zjednoczonych ciężki. Goście
musieli radzić sobie bez m.in.
swojego kapitana Tomasza Lenarta oraz pauzującego od dłuższego czasu z powodu kontuzji kostki Roberta Kowalczyka.
Gospodarze od pierwszych
minut ostro potraktowali przyjezdnych. Piłkarze Pogoni-Ekolog o każdą piłkę walczyli do

www.pogon-ekolog.pl

Zjednoczeni: Pająk – Majewski,
Buchowicz, Sender, Bełdziński –
Podedworny (w 46 min. Fortuna),
Dyhdalewicz (75 Gałecki), Kluge,
Balcerek – Nagański (71 Hinc),
Drogosz.

Grający trener Zduńskiej Woli Grzegorz Kaleta (pierwszy z lewej) już nie po raz pierwszy daje się we znaki
Zjednoczonym Stryków (niebieskie stroje).

upadłego. Zjednoczeni próbowali grać piłką, ale ich podania
były niedokładne, a akcje dość
chaotyczne. W 10 min. Pogoń-Ekolog mogła wyjść na prowadzenie. Marcin Gorący znalazł się w sytuacji sam na sam
z Marcinem Pająkiem, ale strzelił obok bramki. W odopowiedzi
przed znakomitą szansą stanęli Zjednoczeni. Łukasz Nagański posłał prostopadłe podanie
do Sebastiana Balcerka, który
stanął oko w oko z bramkarzem
miejscowych. Wydawało się, że
gol paść musi, ale golkiper Pogoni-Ekolog kapitalnie czubka-

mi palców powstrzymał strzał
Balcerka. Kilka minut później
jeden z bohaterów spotkania z
ŁKS-em mógł dać prowadzenie gościom, ale wychodząc na
czystą pozycję źle przyjął piłkę.
W 35 min. na boisku wydarzyła się kluczowa dla losów
spotknia sytuacja. Strykowianie
sfaulowali przeciwnika w odległości 25 m od bramki. Do rzutu
wolnego podszedł grający trener
Zduńskiej Woli Grzegorz Kaleta,
który pięknym srzałem w okienko bramki Pająka dał prowadzenie gospodarzom. Do przerwy
Zjednoczeni przegrywali 0:1.

Po zmianie stron strykowianie grali znacznie lepiej, choć
dalej nieskutecznie. Zjednoczeni w zasadzie cały czas przebywali na połowie Zduńskiej Woli,
ale nie miało to przełożenia na
gole. W 67 min. stuprocentową
okazję zmarnował Łukasz Nagański, który w sytuacji sam na
sam po rękach bramkarza trafił
w słupek. Kilka minut później
Zjednoczeni grali w osłabieniu,
bowiem czerwoną kartką ukarany został Wojciech Majewski.
Strykowianie byli w trudnym położeniu, co wykorzystać
chcieli piłkarze Zduńskiej Woli.
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10. Boruta Zgierz

G

Wojciech Pożarlik

ŁKS mistrzem jesieni, Paradyż drugi
W miniony weekend zakończyła się rudna jesienna sezonu 2013/2014 rozgrywek IV ligi.
Mistrzem pierwszej części sezonu został Łódzki Klub Sportowy, który zgromadził na swoim
koncie 46 pkt. i o sześć wyprzedza drugi KS Paradyż. Wicelider
ma z kolei niezłą 5-punktową
zaliczkę nad trzecim Widokiem
Skierniewice i czwartymi Zjednoczonymi Stryków. Podopieczni trenera Tomasza Szcześniaka
byliby w znacznie lepszej pozycji, gdyby wygrali w ostatniej kolejce jesieni z Pogonią-Ekolog Zduńska Wola (0:1).
ŁKS po kapitalnym początku sezonu w końcówce dość
mocno obniżył loty. Po porażce ze Strykowem łodzianie
tylko zremisowali na al. Unii
z Widokiem Skierniewice 1:1.
Jedynym zespołem bez zwycięstwa w lidze jest LKS Mierzyn. Beniaminek w dziewiętnastu spotkaniach zgromadził na
swoim koncie zaledwie 4 pkt. W
tym sezonie bardzo dobrze spisują się drużyny, które grają w
IV lidze dopiero pierwszy rok.
Trzecie miejsce zajmują piłkarze Widoku Skierniewice.

Starcie ŁKS (białe koszulki) i Z. Stryków – dwóch czołowych ekip IV ligi

Piąta pozycja Neru Poddębice a
siódma należy do Orła Nieborów. Natomiast poniżej oczekiwań spisuje się spadkowicz z III
ligi Włóniarz Zelów, który zajmuje dopiero dwunaste miejsce
w tabeli IV ligi.
wp

19. kolejka: Jutrzenka Warta – KS
Paradyż 0:3, ŁKS Łódź – Widok
Skierniewice 1:1, Pogoń-Ekolog
Zduńska Wola – Zjednoczeni Stryków 1:0, Start Brzeziny – Astoria
Szczerców 1:0, Zawisza Pajęczno – Włókniarz Moszczenica 1:1,

Po zejściu z boiska Majewskiego gospodarze stworzyli sobie
dwie znakomite okazje. W obu
świetnie w bramce zachował się
jednak Marcin Pająk, który uratował kolegów przed stratą kolejnej bramki. Kwadrans przed
końcem siły na boisku wyrównały się, bowiem zawodnik gospodarzy otrzymał drugą żółtą
kartkę . Zjednoczeni zyskali cień
szansy na wywalczenie przynajmniej 1 pkt. Ostatnie minuty to
festwial niewykorzystanych okazji Strykowa. Najpierw pojedynek jeden na jeden z bramkarzem Zduńskiej Woli przegrał
Fortuna, który strzelił wprost w
niego. Najlepszą sytuację goście mieli jednak w doliczonym czasie gry. Wojciech Sender wyszeł na czystą pozycję i
miał przed sobą tylko golkipera
miejscowych. Obrońca Strykowa strzelił jednak w wewnętrzną część słupka i ta tocząc się
po linii bramkowej została ostatecznie wybita przez piłkarzy
Pogoni-Ekolog.
Gospodarze
dowieźli skromne prowadzenie
do końca i dość niespodziewanie pokonali Zjednoczonych 1:0.
Strykowianie nieudanie zakończyli zatem rundę jesienną
sezonu 2013/2014. Wydawało
się, że po zwycięstwie nad ŁKS
podopieczni trenera Tomasza
Szcześniaka pójdą za ciosem i
nie będą mieli problemów z pokonaniem Pogoni-Ekolog. Kibice Strykowa na kolejny mecz
Zjednoczonych będą musieli poczekać do wiosny. Inauguracja
rundy rewanżowej na wyjeździe
ze Startem Brzeziny.
wp

Boruta Zgierz – LKS Mierzyn 2:1,
Pilica Przedbórz – Orzeł Nieborów
1:3, Włókniarz Zelów – Czarni Rząśnia 1:1, Warta Działoszyn – Ner
Poddębice 0:2, Mazovia Rawa
Mazowiecka – Concordia Piotrków
Trybunalski.
1. ŁKS Łódź

19

46 61-13

2. KS Paradyż

19

40 46-18

3. Widok Skierniewice

19

35 32-22

4. Zjednoczeni Stryków

19 35 34-24

5. Ner Poddębice

19

34 29-17

6. Pogoń-Ekolog Zd-W.

19

32 38-23

7. Orzeł Nieborów

19

31 39-30

8. Zawisza Pajęczno

19

30 24-23

9.Concordia Piotrków T.

19

28 32-37

19

27 36-40

11. Włókniarz Moszczenica 19

27 35-39

12. Włókniarz Zelów

19

25 26-31

13. Astoria Szczerców

19

23 18-29

14. Mazovia Rawa Maz.

19

22 24-35

15. Warta Działoszyn

19

22 28-31

16. Pilica Przedbórz

19

22 23-28

17. Czarni Rząsnia

19

20 21-39

18. Jutrzenka Warta

19

19 32-32

19. Start Brzeziny

19

10 21-44

20. LKS Mierzyn

19

4 10-54

Następna, 20. kolejka odbędzie się w rundzie wiosennej: KS
Paradyż – Ner Poddębice, Warta Działoszyn – Czarni Rząśnia,
Włókniarz Zelów – Orzeł Nieborów, Pilica Przedbórz – LKS Mierzyn, Boruta Zgierz – Concordia
Piotrków Tryb. Zawisza Pajęczno – Astoria Szczerców, Start
Brzeziny – Zjednoczeni Stryków,
Pogoń-Ekolog Zd.-W. – Widok
Skierniewice, ŁKS Łódź – Jutrzenka Warta, Mazovia Rawa
Maz – Włókniarz Moszczenica.

Kalendarz
ŁOWICKI
imprez
INFORMATOR
sportowych
SPORTOWY
Czwartek,
28 listopada:
n godz.
10:00, Hala MOSiR
w Zgierzu: Gimnazjada – powiat,
piłka ręczna (finały).
Piątek, 29 listopada:
godz. 10:00, Hala MOSiR
w Zgierzu: IV Memoriał im. Macieja Kozłowskiego – turniej halowej piłki nożnej dla rocznika
2003 i młodsi;
n godz. 18:00, hala w Łodzi,
6. kolejka Wojewódzkiej Ligi Juniorów U-18: ŁKS II KM Łódź –
GTK Głowno;
n godz: 18:00, sala w SP w Koźlu, 8. kolejka IV ŁLTSAiW: LUKS
Koźle – KWJ Łódź.
n

Sobota, 30 listopada:
n godz. 8:00-14:00, Hala MOSiR
w Zgierzu: Wojewódzki Turniej
Halowej Piłki Nożnej o Puchar
Marszałka Województwa Łódzkiego;
n godz. 8:00-16:00, sala przy
Hali MOSiR w Zgierzu: Mikołajkowy Turniej w karate
tradycyjnym;
n godz. 10:00, Hala Sportowo-Widowiskowa przy ul. Andersa 37
w Głownie, 7. kolejka Wojewódzkiej Ligi Młodzików U-14: GTK
Głowno – Piotrcovia Piotrków;
n godz. 12:00, Hala Sportowo-Widowiskowa przy ul. Andersa 37
w Głownie, 7. kolejka Wojewódzkiej Ligi Juniorów U-18: GTK
Głowno – Piotrcovia Piotrków;
n godz. 18:15, hala w Warszawie,
5. kolejka II Ligi Koszykówki Kobiet: Hutnik Warszawa – Alles
Głowno.
Niedziela, 1 grudnia:
godz. 11:00, Hala Sportowo-Widowiskowa przy ul. Andersa
37 w Głownie, 6. kolejka Wojewódzkiej Ligi Młodziczek U-14:
TK Alles Głowno – MKS Kutno.

n

Poniedziałek,
2 grudnia:
n godz. 17:30, Hala Sportowo-Widowiskowa przy ul. Andersa 37
w Głownie, 7. kolejka Wojewódzkiej Ligi Młodziczek U-14: TK Alles Głowno – ŁKS KK Łódź;
n godz: 18:00, sala Ogniska
TKKF przy ul. Łowickiej 8
w Głownie, 9. kolejka III ŁLTSAiW: Expandor Głowno – Polesianka.
Wtorek, 3 grudnia:
n godz. 17:00, sala w Łodzi, 9.
kolejka IV ŁLTSAiW: Wodociągi
– LUKS Koźle.
Środa, 4 grudnia:
godz.17:15, sala w Łodzi, 6. kolejka Wojewódzkiej Ligi Juniorów
U-18: SMS MG-13 Łódź – GTK
Głowno.

n

Zmarł trener Szadkowski
W wieku 60 lat zmarł nagle
Andrzej Szadkowski – był trener
m.in. Włókniarza Zgierz, Stali
Głowno i LKS-u Rosanów.
Trener Szadkowski prowadził
Stal w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011. Za jego kadencji
drużyna podniosła się z kryzysu

i skończyła rundę na 8. pozycji
z dorobkiem 25 pkt. w 15 meczach (taki sam bilans jak obecnie). Pogrzeb zasłużonego dla
Stali Głowno szkoleniowca odbył się w środę, 20 listopada na
cmentarzu przy ul. Zakładowej
w Łodzi.
wp

