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Ola Pietrzak z SP 1 w Głownie
wygrała konkurs

TIR-y błądzą
po Strykowie

i pojedzie do Rzymu. str. 6

Czy da się z tym coś zrobić? str. 7
Zgierz|Proceswytoczonyurzędowiprzezbyłąskarbnik

Ugody nie będzie,
sąd zabrał się do pracy

Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu rozpoczął się w minionym tygodniu proces o zadośćuczynienie za mobbing,
wytoczony Urzędowi Miejskiemu w Głownie przez byłą skarbnik miasta, Jolantę L. Przez dwa dni, 5 i 6 marca,
zeznania złożyły zainteresowane strony oraz kilkunastu świadków – pracowników głowieńskiego magistratu.
JAKUB
LENART
jakub.lenart@lowiczanin.info

Obie strony pojawiły się
przed drzwiami sali sądowej
sporo przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia pierwszego dnia
procesu. Po jednej stronie korytarza stanęła była skarbnik wraz
z siostrą i reprezentującą ją
w imieniu adwokata Jerzego Porczyńskiego aplikantką,
Magdaleną Stępką.
W drugim końcu korytarza na krześle zasiadł reprezentujący pozwany urząd burmistrz Grzegorz Janeczek, do

którego dołączyła prawniczka
magistratu, Małgorzata Szychowska.
Po wejściu na salę reprezentująca byłą skarbnik Magdalena Stępka złożyła wniosek o to, aby proces odbywał
się za zamkniętymi drzwiami,
ze względu na osobisty charakter sprawy i emocjonalne
do niego nastawienie ze strony
jej klientki. Prowadzący sprawę sędzia Krzysztof Rybka zaznaczał jednak, że nie jest to
sprawa o zadośćuczynienie za
naruszenie dóbr osobistych,
a dotycząca mobbingu. Po
krótkiej naradzie sąd postanowił wniosek o wyłączenie jawności oddalić.

Sędzia Rybka
sugeruje ugodę
Już na samym wstępie sprawy sędzia Krzysztof Rybka
zasugerował stronom, że powinny zastanowić się nad polubownym rozwiązaniem sporu,
bez konieczności przeprowadzania całego procesu. – Ta sprawa jest dość oryginalna – mówił.
– I uważam, że strony powinny
taką możliwość rozważyć.
Obie strony wyraziły zainteresowanie i zarządzono krótką przerwę. Po 10 minutach powrócono do sali. Okazało się, że
do porozumienia nie doszło. Ze
strony miasta padła propozycja
zmiany roszczenia (na ekwiwalent za wykonywanie dodatko-

wych obowiązków), gdyż według
jego przedstawicieli nie doszło
do mobbingu. Sędzia Rybka zauważał, że udowodnienie mobbingu jest obwarowane przesłankami zawartymi w orzecznictwie
Sądu Najwyższego i literaturze.
Ponownie wyraził więc opinię,
że nad ugodą warto się pochylić,
a pomysł zmiany roszczenia jest
interesujący.
Dodał również, że mogłoby się
to odbyć pod nadzorem sądu, aby
interes pracownika (byłej skarbnik) nie został naruszony. Gdyby sprawa rozbijała się jedynie
o kwestię kwoty roszczenia, sąd
gotów byłby na udzielenie dłuższego terminu na dojście do porozumienia.
str. 5
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RZUT OKIEM|DZIEŃKOBIETWNIESUŁKOWIE

Gra kapela, jest zabawa.
Zespół Pieśni i Tańca
Ziemi Kutnowskiej
8marcawystąpiłwDomu
KulturywNiesułkowie
zkoncertemnaDzień
Kobiet.Wdrugiejczęści
widowiskatancerze
prezentowalidawnyfolklor
miejski,nawiązującdo
przedwojennychzabaw
przymuzycekapel
podwórkowych.Tańczyli
skocznepolki,lekkie
walczykiiregionalne
tanga(nazdjęciu).Więcej
oudanymsobotnim
występiekutnowian
piszemynastr.6.ewr

Głowno|Napadł,pobiłiokradł

Rozbój na Swobodzie
Policjanci z Głowna
zatrzymali mężczyznę,
który pobił i okradł 41-latka.
Po przesłuchaniu, wobec
zatrzymanego zastosowano
środek zapobiegawczy
w postaci dozoru policyjnego.
Do rozboju doszło w sobotę,
8 marca. O godz. 16.22 policjanci przyjęli zgłoszenie, z którego
wynikało, że kilka minut wcześniej, w rejonie ul. Swoboda,
nad zalewem doszło do rozboju.
Po przybyciu na miejsce mundurowi w rozmowie z poszko-

dowanym ustalili, że został on
napadnięty i okradziony przez
znanego mu mieszkańca Głowna. Funkcjonariusze spenetrowali pobliski teren i w okolicy
parku miejskiego dostrzegli grupę mężczyzn, w której znajdował
się podejrzany 31-latek. Został
on zatrzymany i przewieziony na
komisariat. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie 2,72 promila alkoholu.
Policjanci odzyskali skradziony
pokrzywdzonemu telefon komórkowy wraz z kartą SIM. Sprawca usłyszał zarzut rozboju, za co
grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.
ewr

Bratoszewice|ODRmilczyokosztach

Darmowa zabawa
dla 350 osób – tylko
za zaproszeniami
Już dziesiąty raz Rejonowy
Zespół Doradców Zgierz
– funkcjonujący w ramach
Łódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
– oraz Starosta Zgierski
zorganizowali Powiatową
Biesiadę Karnawałową.
Tym razem odbyła się ona
4 marca w sali bankietowej Izabell. Bawiono się dobrze również za publiczne pieniądze.
Od lat jest to wydarzenie
kojarzone przede wszystkim
z prezentacją i degustacją lokalnej kuchni w wykonaniu
kół gospodyń wiejskich oraz
pokazem lokalnego rękodzieła artystów działających na terenie całego powiatu zgierskiego. Idea szczytna – tyle, że na
Biesiadę zapraszani są liczni
honorowi goście z kręgów poselskich, sejmikowych, wojewódzkich, powiatowych i samorządowych oraz instytucji
działających na rzecz rolników.
Poseł Agnieszka Hanajczyk,
przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek
Mazur czy Paweł Bejda, wicewojewoda łódzki, to tylko niektórzy z honorowych gości
i tylko niektórzy z 350 uczestników tegorocznej biesiady. Nie
jest to impreza, na którą może
przyjść każdy, a w każdym razie jako taka nie jest zapowiadana, ba – zapowiadana nie była
w ogóle.
Wśród 12 kół gospodyń wiejskich, na których stołach znalazł

się bogaty przegląd kulinariów,
począwszy od tradycyjnych potraw ostatkowych, a skończywszy na daniach lekkostrawnych,
ku którym skłania się współczesna kuchnia polska, znalazły się również reprezentantki gminy Stryków i gminy
Głowno. Były panie z KGW
Warszewice – Cesarka, Smolice,
Mięsośnia i Ziewanice. Dwa stoły zostały przygotowane także
przez Jana Wojtczaka z gminy
Ozorków oraz Fundację PRYM.
Na stoiskach rękodzielniczych królowały z kolei wyroby
szydełkowe, ozdoby z filcu czy
masy solnej.
Biesiadę uświetnili lokalni artyści, m.in. Zespół Tańca Współczesnego Agat ze Strykowa, solista i muzyk Jakub Pawlak
z Niesułkowa oraz inni wykonawcy pochodzący z Aleksandrowa i Zgierza. Reprezentowali oni te gminy, przez które
przebiega uruchomiona w ubiegłym roku międzygminna linia
autobusowa 3A.
str. 5
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Bezpieczeństwo
Podwójne uderzenie
na autostradzie

Prawie przez dwie godziny
6 marca miejscowo wyłączony
był z ruchu jeden pas autostrady A2 w kierunku na Poznań,
po tym jak doszło tam do kolizji z udziałem trzech samochodów osobowych.
Z policyjnych ustaleń wynika, że ok. godz. 19.10, kierujący Mercedesem Sprinterem
mieszkaniec woj. mazowieckiego nie dostosował prędkości
do warunków na drodze i znajdując się na 362 kilometrze autostrady (na wysokości Strykowa) uderzył w poprzedzającego
go Forda, kierowanego przez
mieszkańca Wielkopolski. Ford
uderzył z kolei w stojącą na po-

boczu Toyotę, kierowaną przez
mieszkańca Warszawy, który
wcześniej zatrzymał się tam na
skutek awarii silnika. Nie było
rannych, wszyscy kierujący byli
trzeźwi. Sprawcę kolizji, czyli
kierowcę Mercedesa, ukarano
mandatem.
Na miejscu zdarzenia obok
policji, interweniowały dwa
zastępy strażaków z JR-G PSP
w Strykowie, którzy odłączyli akumulatory uszkodzonych
pojazdów, zebrali rozlane płyny
i uprzątnęli teren po kolizji. Akcja trwała do godz. 21.00, a po
jej zakończeniu znów obydwa
pasy autostrady były przejezdne.
ewr

Mąkolice|Zniszczonosamochód

Poszukiwani świadkowie
dewastacji
Głowieńska policja prosi
o kontakt osoby mogące pomóc
w ustaleniu sprawców zdewastowania samochodu osobowego marki Opel Astra, do jakiego
doszło w Mąkolicach, w nocy
z 5 na 6 marca.
W czwartek 6 marca rano
na Komisariat Policji w Głownie wpłynęło zawiadomienie
o uszkodzeniu zaparkowanego
na terenie prywatnej posesji samochodu poprzez stłuczenie w

nim kilku szyb i lusterek. Wartość strat oszacowano na 700
zł na szkodę właścicielki pojazdu, która w czasie poprzedzającym odkrycie szkody nie
zauważyła niczego podejrzanego.
Osoby
mogące
pomóc
w ustaleniu sprawców zniszczeń, proszone są o kontakt z
Komisariatem Policji w Głownie, ul. Norblina 3 pod nr telefonu: 42 719 20 20.
ewr

Głowno|Wypadekdrogowy

Zderzenie na skrzyżowaniu
Dwie osoby odniosły obrażenia w wypadku, do jakiego
doszło w niedzielę 9 marca na
skrzyżowaniu ulic Kilińskiego
i Bielawskiej w Głownie.
Z policyjnych ustaleń wynika, że o godz. 8.47 kierująca Chryslerem 45-letnia mieszkanka pow. łowickiego jadąc
ul. Kilińskiego w kierunku ul.
Szkolnej nie ustąpiła pierwszeństwa jadącemu ul. Bielaw-

ską VW Golfowi, którym kierował 23-letni mieszkaniec gm.
Głowno. Doszło do zderzenia
bocznego aut, w którym poszkodowana została kierująca
Chryslerem kobieta oraz pasażer VW. Rannych przewieziono do Szpitala Wojewódzkiego
w Zgierzu.
Osoby kierujące obydwoma pojazdami uczestniczącymi
w zdarzeniu były trzeźwe. ewr

5marcaogodz.16.20naul.

Czackiego w Głownie zatrzymano
do kontroli drogowej 59-letniego
rowerzystę z pow. zgierskiego, na
którym ciążył prawomocny zakaz
kierowaniapojazdami,wtymrowerami.
Tego

samego dnia o godz.
20.15 policjanci z Głowna interweniowali na ulicy Kopernika, gdzie
nietrzeźwy 30-latek przez otwarte
drzwi balkonowe wtargnął do prywatnegomieszkaniainiechciałgo
opuścić mimo stanowczego żądaniawłaścicielki.Worganizmiemiał
ok.1,45promilaalkoholipodobno
zamierzał pod tym adresem przetrzeźwieć. Odpowie za naruszenie
mirudomowego.
6marcaogodz.16.20wWoli

Lubiankowskiej funkcjonariusze

WRDKPPwzgierzuzatrzymalikierującego rowerem 54-latka z pow.
zgierskiego, który w wydychanym
powietrzumiał0,65mg/litr,czyliponad1,3promilaalkoholu.
7
 marca ok. godz. 13.00 na
pl. Wolności w Głownie nieznany
sprawca wykorzystując nieuwagę
pracownika firmy, dokonał w jej
siedzibiekradzieżytelefonukomórkowegoowartości900zł.

Stryków i okolice
7
 marca o godz. 9.00 na KP
w Strykowie zgłoszono uszkodzenie zaparkowanego na pl.
Staszica w Bratoszewicach Volkswagena Golfa poprzez stłuczenie szyby i zniszczenie tłumika
przez nieznanych sprawców.
Wartość strat oszacowano na 500
zł.Postępowaniewtoku.

LILIANNA JÓŹWIAK-STASZEWSKA

Region|Strażpożarnawakcji

Znów płonęły połacie suche trawy
Powraca coroczny
wiosenny problem
– pożary suchej trawy,
ściernisk i dzikich zarośli.
Czasem taki efekt daje
celowe, choć zabronione
ich wypalanie, a czasem
wystarczy niedopałek.
W ostatnich dniach strażacy często musieli zmagać się
z ogniem zaprószonym przez
nieznane osoby na terenach zielonych.
W sobotę 8 marca spłonęło
500 metrów kw. suchej trawy
w Domaradzynie w gm. Głowno. W 40-minutowej akcji gaśniczej uczestniczyły tam dwa
zastępy JR-G PSP w Strykowie. Dzień później, w niedzielę
9 marca taką sama powierzchnię
suchych zarośli objął pożar w
Smolicach w gm. Stryków, który
ugasił zastęp zawodowych strażaków ze Strykowa.
W poniedziałek 10 marca
strażacy gasili już dwa takie pożary na terenie gminy Stryków.
Najpierw, ok. 12.56 interweniowali w Bartolinie, gdzie w ogniu
stanęło 3500 m2 nieużytków,

a o 14.26 wezwano ich do Sadówki, gdzie pożar objął 1000
mkw. suchej trawy. Wieczorem
we wtorek 11 marca druhowie

Głowno

Głowno|Kradzieżnadzalewem

Stłuczka przy
skręcaniu
Niezachowanie bezpiecznego odstępu między wymijanymi pojazdami, było przyczyna stłuczki, do jakiej doszło 11
marca na skrzyżowaniu ulicy
Kopernika z wąską osiedlówką
w Głownie.
Z policyjnych ustaleń wynika, że o godz. 15.45 kierująca
VW Polo 56-letnia głownianka skręcając z ulicy Kopernika
w drogę osiedlową uderzyła w
Peugeota, kierowanego przez
31-letnia mieszkankę Głowna.
Obyło się bez obrażeń,
sprawczynię ukarano mandatem.
ewr

KRONIKA POLICYJNA|5.03.2014–7.03.2014
Głowno i okolice

Telefonredakcyjny 42 710 82 55
e-mail:lila.staszewska@lowiczanin.info

7
 marca o godz. 17.33 na ul.
Warszawskiej w Strykowie funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Zgierzu zatrzymali
do kontroli drogowej 56-letniego
rowerzystę z gm. Stryków, który
worganizmiemiał0,68mg/litr,czyli
ponad1,3promilaalkoholu.

Dmosin i okolice
7marcaogodz.22.15wKo
łacinku doszło do kolizji drogowej.
Kierujący Jeepem mieszkaniec
Sieradzanieustąpiłpierwszeństwa
kierującemu BMW mieszkańcowi
Skierniewic. Doszło do zderzenia
bocznegoobydwupojazdów.Obyło się bez rannych, kierujący byli
trzeźwi. Sprawca zdarzenia został
ukarany mandatem, a z uwagi na
uszkodzeniapokolizyjnepolicjazatrzymaładowódrejestracyjnyBMW.
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Stryków|KolizjanaA2

NASI DZIENNIKARZE DO WASZEJ DYSPOZYCJI
OD 8.30 DO 15.30

Żeby wybuchł pożar nie trzeba wiele. Spalonatrawaprzyul.MorskiejwGłownie.

ochotnicy z OSP w Głownie
i zawodowcy z PSP w Strykowie gasili z kolei pożar ok. 400
mkw. zarośli przy ul. Morskiej

w Głownie. W każdym z opisanych przypadków za przyczynę
pożaru uznano zaprószenie ognia
przez osoby nieznane.
ewr

Dwie kobiety obrobiły miejskie śmietniki
Dwadzieścia
metalowych
wkładów do miejskich koszy na
śmieci ukradły dwie mieszkanki
Głowna. W ukryciu łupu, a następnie upłynnieniu go w skupie
złomu, pomógł im mężczyzna.
Cała trójka została zidentyfikowana i stanie przed sądem.
Kobiety odpowiedzą za kradzież, a mężczyzna – za paserstwo.
Do kradzieży wymiennych
metalowych wkładów do koszy
doszło w okresie od 3 do 6 mar-

ca. Administrujący terenem nad
zalewem, gdzie dokonano kradzieży, Miejski Zakład Komunalny wartość strat wycenił na
600 zł.
W toku podjętych czynności
służbowych, funkcjonariuszom
z Komisariatu Policji w Głownie udało się ustalić sprawczynie kradzieży. Okazały się nimi
dwie 37-letnie głownianki, a w
sprzedaży skradzionego miastu
mienia pośredniczył 44-latek z
Głowna.

Łyszkowice|Napadniętywmieszkaniu

Bili go na oczach 9-letniej córki
31-letni mieszkaniec
Łyszkowic został 3 marca
napadnięty we własnym
mieszkaniu, we wspólnocie
mieszkaniowej „Mydlarnia”.
Po godz. 21.00 do jego mieszkania wtargnęło trzech mężczyzn. Drzwi nie były zamknięte
na klucz, właściciel miał w zwyczaju przekręcać zamek tylko
wtedy, kiedy kładł się do snu.
Dwóch z napastników rzuciło
go na łóżko i biło po całym ciele. Spowodowali stłuczenie klatki piersiowej i uraz głowy. Trzeci
z napastników trzymał w tym czasie 9-letnią córkę napadniętego.
Ta jednak sobie z nim poradziła
– kopnęła go w nogę, wyrwała
się i uciekła do sąsiadki. Trzej
agresorzy uciekli niedługo potem.

Napadnięty mężczyzna znał
jednego z agresorów – mieszkańca Łowicza, który wcześniej posądzał jego samego o pobicie.
– Próbował mnie kiedyś wrobić w rzekome pobicie – mówił
nam 31-latek z Łyszkowic. – Nie
udało mu się to, dlatego pewnie chciał się na mnie wyładować, mimo, że nic mu nigdy nie
zrobiłem. Gdyby chodziło tylko
o mnie, może bym darował, ale
tego, że zrobili to przy mojej córeczce, nie odpuszczę.
Pozostałych dwóch agresorów
napadnięty nie znał.
Zidentyfikowany
napastnik
został przez policję załapany 6
marca. Jest to 24-latek z Łowicza, znany policji już wcześniej.
Policja poszukuje jego dwóch
kompanów. Grozi im do 3 lat
pozbawienia wolności. Śledczy
wnioskują o dozór policyjny. tm

Niestety, utraconych wkładów do koszy nie udało się odzyskać, gdyż na złomie zostały już sprasowane i częściowo
sprzedane dalej. MZK zastąpił je
tymczasowo workami foliowymi
i zastanawia się nad docelowym
rozwiązaniem. Niewykluczone,
że skradzione metalowe wkłady
zostaną zastąpione plastikowymi.
Wkładów nie można zamocować
w koszach na stałe, gdyż są one
regularnie wyjmowane, celem
opróżnienia ze śmieci.
ewr

KPP Zgierz

Zatrzymanie
w sobotni wieczór
Trzy osoby kierujące pojazdami w stanie nietrzeźwości zatrzymano na drogach naszego
regionu podczas policyjnej akcji
„Alkohol i narkotyki”, 8 marca.
W okolicach Głowna i Strykowa
pierwszy wpadł 23-letni mieszkaniec gminy Stryków, który
w Koźlu jechał motorowerem
mając w organizmie 0,3 mg/litr,
czyli ok. 0,6 promila alkoholu.
Do jego zatrzymania doszło
o godz. 18.45, a o 21.20 na drodze
nr 708 w Strykowie zatrzymano z
kolei innego mieszkańca gminy,
który kierował Fiatem Uno, mając w organizmie również ok. 0,6
promila alkoholu. Sobotnim niechlubnym rekordzistą okazał się
kierujący Toyotą 46-letni głownianin, który zatrzymany o godz.
23.00 na ul. Sikorskiego w Głownie wydmuchał 0,87 mg/litr. ewr
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Aktualności
Kacper Olszewski tym razem
w serialu telewizyjnym
LILIANNA JÓŹWIAK-STASZEWSKA

Kacper Olszewski,
szóstoklasista ze
Strykowa, uczeń SP 1,
znany do tej pory ze
swych sukcesów na
scenach recytatorskich,
a także udziału
w telewizyjnych spotach
reklamowych T-mobile,
zadebiutował ostatnio
epizodem w nowym
serialu TVP 2 „Na
sygnale”.

Uniesione brwi, a częściej jedna brew, to ekranowy znak
rozpoznawczy Kacpra Olszewskiego – chłopca, który gra na scenie 
i w filmie, a na co dzień chodzi do  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie.

Na ekranach telewizorów młodziutkiego strykowianina można
było obejrzeć w ubiegłym tygodniu, w środowy – i, powtórkowo – w czwartkowy wieczór,
5 i 6 marca. Kacper pojawił się
w siódmym odcinku serialu opowiadającego o pracy ratowników medycznych, których bazą
jest stacja ratownictwa medycznego, znajdująca się w – znanym
już dobrze widzom „Na dobre
i na złe” – szpitalu w Leśnej
Górze. Nowy serial „Dwójki”
w reżyserii Krzysztofa Kasiora
i Leszka Korusiewicza wszedł na
antenę w lutym tego roku. W sumie widzowie obejrzą 26 odcinków, każdy trwający po 22 min.
Sceny z udziałem Kacpra Olszewskiego nagrywane były we
wrześniu ubiegłego roku w Warszawie. Chłopiec dostał się do serialu z castingu. O tym, że wy-

brano właśnie jego, zadecydował
sposób, w jaki przedstawił przed
oceniającymi zadany tekst. W filmie zagrał chłopca, który w wyniku splotu różnych okoliczności,
okrada karetkę ze znajdujących
się w niej leków zawierających
narkotyki.
Pobyt na serialowym planie
Kacper wspomina zupełnie inaczej niż zdjęcia do wcześniejszych spotów sieci komórkowej.
– Wszystko trwało krócej niż przy
kręceniu reklamy, nie było tak
wielu powtórzeń. Było przyjemnie, choć zimno. Pamiętam, że
mama w przerwach musiała mi
suszyć na grzejnikach przemoknięte ubranie. Ciekawie było zobaczyć, co to tak naprawdę Leśna Góra, którą znałem tylko

z telewizji – mówi Kacper. Chłopiec miło wspomina spotkanie
z dorosłą obsadą serialu. Z jednym z aktorów, Dariuszem Wieteską, udało mu się nawet przeprowadzić wywiad do szkolnej
gazetki „Gumisiowe Kalosze”,
wydawanej przez Junior Media.
Kacper ma cichą nadzieję, że
kiedyś będzie mógł zagrać w pełnometrażowym filmie. Na razie
cieszy się z tego, że jego mała serialowa „rólka” została miło przyjęta przez rodzinę, znajomych,
a także szkolnych kolegów i koleżanki, a właściwie głównie przez
nich, bo to dla trzynastolatka środowisko, w którym spędza najwięcej czasu. – Ja sam siebie nie
lubię oglądać, bo zawsze wydaje mi się, że mogłem coś zagrać

Gmina Stryków | Stary Imielnik

Wszystko trwało 
krócej niż 
przy kręceniu reklamy,
nie było tak wielu
powtórzeń.
lepiej. Ci, którzy oglądali mnie
z mojej klasy, powiedzieli na drugi dzień, że nie spodziewali się,
że wcielę się w taką rolę, ale że
im się podobało – mówi Kacper.
Przygoda z telewizją to nadal
dla niego tylko epizod. O wiele
bliższe jest mu to, dzięki czemu
kilka lat temu przebił się do szerszej publiczności, czyli recytacja
i teatr dziecięcy. 7 marca w Łodzi Kacper zagrał w pierwszym
w swoim życiu, trwającym 35
minut monodramie „Rowerek”
i otrzymał nominację do Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów
Dziecięcych Konfrontacje 2014.
Młodziutki aktor nadal działa również w grupie teatralnej.
Do ubiegłego roku była to grupa „Pod Sceną”, działająca przy
strykowskim Domu Kultury, teraz „StrykPstryk”, prowadzona
w SP 1.
Jej debiutancki spektakl „Takie jest życie” wywalczył sobie
również 7 marca w Zgierzu Złotą Maskę oraz nominację do tegorocznych „Konfrontacji”.  ljs

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

KGW STARY IMIELNIK

Na pierwszym planie przewodnicząca KGW Stary Imielnik Krystyna
Borowska, a w tle sołtys wsi Stanisław Płóciennikowski  i  Edward
Borowski wręczający paniom tulipany.

Akcja z okazji Dnia Kobiet. W sobotę, 8 marca, członkowie
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie składali paniom życzenia 
i rozdawali tulipany. Akcja została zorganizowana w obrębie Placu Wolności 
i przyjęta z uznaniem przez obdarowane kwiatami kobiety. oprac. ewr

Gmina Głowno | U kogo płacić podatek?

Dwóch urzędników
przyjmie pieniądze
Nowy sołtys wsi Jasionna, Arkadiusz Lewarski, nie ma jeszcze
uprawnień inkasenta podatków,
stanowiących dochód gminy, dlatego pierwszą tegoroczną ratę podatkową w dniu 14 marca będzie
w jego zastępstwie i – co ważne
– u niego w domu, przyjmowało
dwóch gminnych urzędników.
Decyzja o tym zapadła
w Urzędzie Gminy w środę, 12
marca. Ustalono, że w najbliższy
piątek, 14 marca, dwóch urzędników uda się do sołtysa Jasionny i w godz. od 10.00 do 14.00
będzie na miejscu przyjmowało wpłaty od mieszkańców wsi.
Takie rozwiązanie jest konieczne, ponieważ nie uprawomocniła
się jeszcze uchwała Rady Gminy, w której nowego sołtysa dopisano do listy inkasentów podat-

kowych. Choć rada już na sesji
26 lutego jednogłośnie zmieniła uchwałę w sprawie określenia
inkasentów podatkowych, wprowadzając do niej nazwisko Arkadiusza Lewarskiego, to zmiana
ta dopiero 11 marca ukazała się
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, a wejdzie
w życie jeszcze później, bo 14 dni
od daty tej publikacji. Nowy sołtys Jasionny będzie więc mógł
samodzielnie pobierać dopiero
drugą ratę podatku. Już teraz jest
natomiast uprawniony do pobierania w imieniu Urzędu Gminy
opłat za wodę.
Przypominamy, że Arkadiusz
Lewarski – obecny sołtys Jasionny – został wybrany na tę funkcję
w wyborach uzupełniających, 12
lutego.
ewr

RZUT OKIEM | „TRÓJKA” OTWORZYŁA DRZWI

Koło gospodyń zorganizowało Dzień Kobiet
Mieszkanki Starego Imielnika świętowały Dzień Kobiet 7
marca. Uroczystość z tej okazji
zorganizowało miejscowe Koło
Gospodyń Wiejskich. Przedstawiciele imielnickich gospodarzy w osobach: sołtysa wsi Stanisława Płóciennkowskiego oraz
Edwarda Borowskiego wręczyli paniom kwiaty i złożyli życzenia. Natomiast gospodynie przekazały imieninowe serdeczności
przewodniczącej koła, Krystynie
Borowskiej. Ze względu na rozpoczęty okres Wielkiego Postu na
stół zaserwowano wyłącznie postne potrawy. W miłej atmosferze
panie spędziły kilka godzin. ljs

RZUT OKIEM | TULIPAN OD MŁODYCH

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA W GŁOWNIE

Stryków | Młode talenty rozwijają się

Szkoła to nie bajka? Bynajmniej,
bo na tzw. dniu otwartym w Szkole
Podstawowej Nr 3 im. gen. Tadeusza
Kościuszki w Głownie można było
odnieść wrażenie, że nauka jest
tutaj przyjemnością. Spotkanie
dla kandydatów rozpoczęło się na
sali gimnastycznej od programu
przygotowanego przez obecnych
uczniów szkoły. Najmłodszym
gościom „Trójki” spodobało się
przedstawienie o Czerwonym
Kapturku, wystawione przez uczniów
zerówki: Weronikę Chachułę, Amelię
Szczerbiak i Cypriana Krakowiaka.
W roku szkolnym 2014/2015 W SP
3 mają zostać utworzone dwie klasy
pierwsze (w tym być może jedna tylko
dla 6-latków) oraz jeden, maksymalnie
25-osobowy oddział przedszkolny. ewr
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Specjalna „zawodówka”
może powstać w Głownie

Aktualności

– jest zgoda Rady Powiatu. str. 9

Dmosin |Trzebacośztymzrobić

Dyskusja zeszła na psy
Wydatki gmin na wyłapywanie i utrzymywanie w schroniskach
bezpańskich psów ciągle się kontrowersyjnym tematem.
Finansowaniu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi dużo uwagi
poświęcono podczas ostatniej sesji Rady Gminy Dmosin, 6 marca.
pierwszym krokiem w kierunku polepszenia sytuacji powinna być zmiana uchwały dotyczącej podatku od posiadania psów.
– Jeśli chcemy, by ludzie przygarniali bezpańskie psy, to nie
możemy im kazać płacić za nie
podatku, a obecnie uchwała nakłada obowiązek za każdego począwszy od 5. w gospodarstwie
– mówiła radna.
Ponaglenia słychać było też ze
strony sołtysów. Zdaniem sołtys
Joanny Nowickiej z Osin, najwyższa pora przestać tylko mówić o tym, że liczba bezpańskich
psów na garnuszku Dmosina ciągle rośnie, a zacząć działać. Sołtys na poczekaniu poddała pod rozwagę władz gminy

JOANNA NOWICKA
sołtys Osin
Trzebawkońcucoś
ztymzrobić.Tylelat
wałkowaniatematuinic.
Możeszerokozakrojona
akcjainformacyjnana
tematmożliwościadopcji
psów,możefestyn,może
umorzenieratypodatku,
totylkopomysły
podawanenaszybko,
aleodczegośmusimy
zacząć.Uważam,że
naszejgminyniestaćna
takiewydatki.Jestwiele
innychpotrzeb.

Dmosinutrzymuje
obecnie
wWojtyszkach
103psy,płacąc7,38zł
dzienniezakażdego
znich.

LILIANNAJÓŹWIAK-STASZEWSKA

Radni co prawda podjęli uchwałę w zaproponowanym
przez władze gminy kształcie,
ale w części obrad przewidzianej
na interpelacje na równi z sołtysami głośno zastanawiali się nad
sensem wydawania na ten cel
blisko 260 tys. zł rocznie.
Koronnym argumentem był
zaledwie 12-milionowy budżet
małej gminy, a bardziej obrazową
płaszczyzną porównania – sprawozdanie finansowe Gminnej
Biblioteki Publicznej w Dmosinie, złożone na tej samej sesji,
z którego wynikało, że żyje ona
z dotacji gminy w wysokości
163 tys. zł, czyli kwoty o blisko
60% mniejszej niż to, co planuje
się wydać na bezpańskie psy.
Dmosin utrzymuje obecnie
w Wojtyszkach 103 psy, płacąc 7,38 zł dziennie za każdego z nich. Tylko w styczniu
z kasy gminy poszło na nie ponad
23 tys. zł. – Jak na nasz samorząd
są to niespotykane pieniądze
i naprawdę musimy się poważnie zastanowić nad tą sprawą.
Prawa musimy przestrzegać, ale
nie bądźmy znów aż tak bardzo
nadgorliwi. Działkowcy zostawiają swoje pupile na 2-3 dni,
zapewniają na ten czas jedzenie
i picie, te się wyrywają z działki,
a my już dzwonimy, że biega bezpański – dzielił się swoimi obserwacjami radny Paweł Piłacik.
O chwilę zastanowienia, zanim chwyci się za telefon, prosił również radny Stanisław Kowalik. – Dajmy najpierw szansę
odnaleźć temu psu swojego właściciela, a dopiero później alarmujmy gminę i schronisko.
Swoje zdanie na ten temat
miała również radna Maria Sadzewicz-Nowak, dla której

Drugie miejsce w konkursie zajęłakl.IaprezentującaFrancję.

kilka pomysłów, począwszy od
szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej na temat możliwości adopcji psów, a skończywszy
nawet na umorzeniu podatku za
wzięcie psa ze schroniska.
Wójt Danuta Supera, odpowiadając na postulaty radnych
i sołtysów poinformowała, że
jedyne, co może w tej chwili zrobić gmina, to rozważać
możliwość wprowadzenia tzw.
piesikowego, czyli gratyfikacji pieniężnej za adoptowanie
psa ze schroniska. Przypomniała ona, że na stronie internetowej gminy znajdują się już informacje dotyczące możliwości
adopcji psów. Zapewniła ona
jednocześnie, że zgłoszenia bezpańskich psów zauważonych na
terenie gminy są zawsze wnikliwie analizowane pod kątem
ich zasadności. Zdaniem wójt
Danuty Supery uporanie się
z negatywnymi skutkami finansowowania bezpańskich czworonogów znacznie złagodziłoby
założenie schroniska przez któregoś z mieszkańców na terenie
gminy. Pieniądze zostawałyby
tutaj, a nie wędrowały poza granice gminy. Szkopuł w tym, że
jak na razie chętnych brak.
ljs

Bratoszewice |ZespółSzkółnr2

Gimnazjum zaprezentowało swoje walory
Gimnazjum w Bratoszewicach
zaprezentowało się z jak najlepszej strony przed szóstoklasistami
z gminy Stryków wybierającymi
szkoły, w których chcieliby kontynuować naukę. W ubiegły piątek, 7 marca w ZS nr 2 odbył się
dzień otwarty. Mówiono nie tylko po polsku.
Gimnazjum w Bratoszewicach
to placówka, do której zwyczajowo swoje kroki po skończeniu
podstawówki kierują uczniowie
z Koźla i Niesułkowa. Wyjątkiem
nie są już również absolwen-

ci innych szkół podstawowych,
na przykład tych z Głowna czy
Strykowa. Placówka w Bratoszewicach przyciąga mało licznymi
klasami i ciągle modernizowaną
bazą dydaktyczną. Jej piątkowa
prezentacja kusiła jeszcze czymś
innym – swobodą posługiwania
się językami obcymi przez uczącą się w niej młodzież. Na dzień
otwarty gimnazjaliści przygotowali dla szóstoklasistów nie tylko
zwiedzanie szkoły, ale również
prezentację umiejętności językowych w formie międzyklaso-

Dmosin|UrządGminy

Zapisy na kurs chemizacyjny
Jeszcze dziś i jutro, 13 i 14
marca w Urzędzie Gminy Dmosin rolnicy mogą zapisywać się
na kurs chemizacyjny organizowany przez Łódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego. Kurs
odbędzie się we wtorek, 18 mar-

ca. Zainteresowani rolnicy, którym kończy się ważność wydanego 5 lata temu zaświadczenia,
mogą zgłosić swoje uczestnictwo
w kursie w pok. nr 4 i tam zaczerpnąć bardziej szczegółowych
informacji na jego temat. ljs

Stryków |OchotniczaStrażPożarna

OSPSTRYKÓW

Strażak – przyjaciel dzieci

Dzieci obejrzały pokaz sprzęturatowniczo-gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Strykowie zapoczątkowała
w minioną niedzielę, 9 marca,
cykl zajęć dla dzieci pt. „Strażak
przyjaciel dzieci”. Spotkania te
mają być organizowane przynajmniej raz w miesiącu i są przeznaczone dla dzieci w wieku od
5 do 10 lat.
Strażacy chcą zapoznać najmłodszych ze swoją pracą, mówić
o niebezpieczeństwie, jakie może
wywołać zabawa z ogniem oraz
o tym, jak zachowywać się podczas pożaru. Podczas pierwszych
zajęć, które obyły się w jednostce przy ul. Targowej w minioną
niedzielę, strażacy zaprezentowali dzieciom dwa samochody
bojowe oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Pokaz wzbudził zainteresowanie nie tylko dzieci, ale
również ich rodziców.
Dh Łukasz Ciołek opowiadał m.in. o prądownicach, za-

prezentował również urządzenie
hydrauliczne Holmatro używane
w ratownictwie drogowym. Natomiast dh Radosław Wadowski
założył kombinezon Nomex oraz
aparat powietrzny, czyli ubranie
i wyposażenie, w którym strażacy poruszają się wewnątrz budynków ogarniętych pożarem.
Po prezentacji sprzętu na dzieci czekały kolorowanki o tematyce strażackiej, a później słodki
poczęstunek zafundowany przez
strykowski sklep Florczak &
Florczak. Czas umiliły także gry
i zabawy poprowadzone przez
dh Julię Ciołek. Każde z dzieci
otrzymało dyplom uczestnictwa
w zajęciach.
Strażacy z OSP Stryków już
zapraszają na kolejne spotkanie
z zapoczątkowanej serii, które zaplanowali na niedzielę, 30 marca
o godz. 17. Potrwa ono ok. 1,5 godziny. Wstęp wolny.
ljs

wego konkursu. Za najciekawszą uznano prezentację kl. IIb,
która wzięła na swój językowo-wiedzowy konkurs Szkocję.
Drugie miejsce zajęła kl. Ia prezentująca Francję, zaś trzecie –
kl. IIIa promująca walory Australii. Uczniowie nie tylko mówili
o wybranych krajach po angielsku i francusku, ale również prezentowali ich tradycyjne stroje,
kuchnię czy muzykę.
ljs
Galeria zdjęć i film na ww.
lowiczanin.info

Stryków

Promocja książki
„Moje miasteczko
Stryków”
W przyszły piątek, 21 marca
o godz. 17 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Strykowie odbędzie się spotkanie promujące wydaną na przełomie roku
książkę Awroma Pinkasa Ungera pt. „Moje miasteczko Stryków”. Gośćmi spotkania będą
Monika Polit – autorka polskiego przekładu oraz Andrzej
Janeczko – ilustrator książki.
Spotkaniu będzie towarzyszyć
sprzedaż książki w cenie 20 zł.
Od 24 marca sprzedaż książki ruszy natomiast również we
wszystkich filiach biblioteki,
czyli w: Niesułkowie, Dobrej,
Swędowie i Koźlu.
ljs

Dmosin

Kwartalne
spotkanie sołtysów
W najbliższy wtorek, 17 marca
o godz. 11. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Dmosin odbędzie
się kwartalne spotkanie władz
gminy w sołtysami. Narada poświęcona będzie tematom związanym z bieżącym funkcjonowaniem gminy, m.in. programowi
usuwania azbestu. Przewidziano również informacje na temat
możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
ljs
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Zgierz | Proces wytoczony urzędowi przez byłą skarbnik

dokończenie ze str. 1

Sędzia Rybka argumentował,
że pomysł porozumienia, choćby pozasądowego, jest korzystny,
zarówno biorąc pod uwagę to, że
jeszcze kilkanaście minut temu
padł wniosek o wyłączenie jawności procesu, z obawy choćby
przed roztrząsaniem spraw prywatnych powódki, jak i to, że rok
2014 to rok ważny dla samorządowych. Ważny, bo wyborczy.
Strony po raz kolejny zdecydowały się na próbę porozumienia.
Ze strony Jolanty L. i jej przedstawicielki padła propozycja 10.000
zł odszkodowania i przywrócenia
do pracy na inne stanowisko, co
pozwoliłoby na dopracowanie do
emerytury. Strona miejska zgodziła się co do kwoty, ale nie widziała możliwości przywrócenia
do pracy. Sędzia Rybka zwracał
uwagę, że prawo w żaden sposób
nie pozwala egzekwować czyjegoś powrotu do pracy. Podkreślał, że funkcja skarbnika, jako
taka, na którą jest się powoływanym, niesie za sobą zagrożenie
również odwołania. I trzeba być
na to przygotowanym. W opinii
sędziego, gdyby burmistrz chciał
dać byłej skarbnik inne stanowisko, to by to zrobił. – Nikt nikogo
nie może zmusić do określonego
zachowania – wyjaśniał niemożliwość wyegzekwowania od strony tego typu roszczenia.
– Nie śmiem wywierać na nikogo wpływu, ale warto się na
tym 10.000 zł pochylić – mówił
dalej Krzysztof Rybka. – Pani, ze
swoim doświadczeniem, nie powinna mieć problemów ze znalezieniem pracy, tym bardziej
biorąc pod uwagę ruchy na stanowiskach skarbników w okolicznych gminach.
Ostatecznie, po krótkiej naradzie między Jolantą L. i jej reprezentantką, okazało się, że do porozumienia nie dojdzie. Sąd, jak
to określił sędzia Rybka, „zabrał
się do pracy”.

Co zarzuca była
skarbnik
Pierwsza zeznania złożyła powódka, czyli była skarbnik. Pytanie ze strony sądu było ogólne
i dotyczyło przejawów mobbingowania, jakich doświadczyła
w urzędzie.
Pierwszym z nich było wprowadzenie zakazu kontaktowania
się z Jolantą L. przez pracowników Referatu Finansowo-Budżetowego. Nastąpiło to po wprowadzeniu 16 stycznia 2013 roku
zarządzenia burmistrza, na mocy
którego bezpośredni nadzór nad
tym referatem miał sprawować
on, a nie, jak dotychczas, skarbnik. Była skarbnik przeżyła też
mocno sprawę zakazu uczestniczenia w tradycyjnym spotkaniu
noworocznym. Na krótko przed
nim, na spotkaniu, w obecności
burmistrza, wiceburmistrza i sekretarza, została poinformowana
o tym, że do Rady Miejskiej zostanie złożony tego samego dnia
wniosek o jej odwołanie (przypomnijmy, że jego głównym uzasadnieniem było to, że z informacji uzyskanych przez burmistrza
wynikało, że od lat nie prowadzono w magistracie procedur
egzekucyjnych zaległości podatkowych pracowników będącego
wówczas pod jej bezpośrednim
nadzorem Referatu Finansowo-Budżetowego, ale także jej samej. Burmistrz nazwał to stosowaniem podwójnych standardów.
Oświadczył, że utracił zaufanie
do skarbnika miasta i, że nie widzi dalszej możliwości współpracy. Wniosek przedkładano radzie
trzykrotnie zanim został przez
nich przyjęty 27 marca zeszłego
roku).
Wśród innych argumentów
była skarbnik wymienia także
ignorowanie przez burmistrza
kilkakrotnych próśb o spotkanie
ws. budżetu na 2013 rok, kontakty jedynie drogą pisemną, a także spotkania organizowane przez

wiceburmistrza i kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego,
na których rzekomo zabraniano
pracownikom kontaktów służbowych z nią, pod groźbą wyciągnięcia konsekwencji. Po złożeniu po raz pierwszy wniosku
o odwołanie jej z funkcji, zostały także zmniejszone drastycznie
składniki jej pensji: dodatek specjalny i dodatek funkcyjny.
Byłą skarbnik dziwi też fakt,
że informacja o wniosku o jej
odwołanie szybko pojawiła się
w internecie, a także to, że już
po jej odwołaniu cofnięto zarządzenie, które podległość referatu
przenosiło ze skarbnika na burmistrza.
W wyniku powstałej wokół jej
osoby sytuacji, była skarbnik doznała uszczerbku na zdrowiu na
tle nerwowym. Musiała poddać
się rehabilitacji i terapii.

Pomijanie drogi
służbowej? – Tak,
mogło się zdarzyć
Następnie była skarbnik odpowiadała na pytania prawników,
najpierw swojego, a następnie zatrudnionego przez magistrat. Pytana o współpracę z referatem po wydaniu zarządzenia
z połowy stycznia 2013 roku zeznała, że pracownicy kontaktowali się z nią bardzo rzadko
i sami nie wiedzieli czy mogą do
niej wchodzić, czy nie. Wcześniej bardzo często zdarzało im
się wchodzić w sprawach służbowych bezpośrednio do niej,
z pominięciem oficjalnej drogi
służbowej, czyli przez kierownika referatu.
Powódka zeznała również,
że czuła się w pracy izolowana
i kontrolowana, a pierwsze pogłoski o tym, że jest planowana
zmiana na stanowisku skarbnika
zaczęły do niej dochodzić już po
przyjęciu Iwony Mokrzyckiej-Lis na stanowisko kierownika
referatu w 2012 roku.  str. 38

Głowno | Spółka Wodna

Małe zainteresowanie walnym
Zaledwie 17 spośród ogółu 65 członków Spółki Wodnej
w Głownie stawiło się 11 marca
na jej Walne Zgromadzenie, zorganizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego na ul. Dworskiej.
Mimo niewielkiego zainteresowania rolników, obrady były
ważne.
Obecni na nich członkowie
zdecydowali m.in. o utrzymaniu składki członkowskiej na poziomie ustalonym w roku ubiegłym, gdy spółka formalnie
rozpoczęła swoją działalność,
REKLAMA

czyli 20 zł od hektara fizycznego na rok. Chodzi tutaj o działki rolne, na których istnieje historyczna melioracja, bo zadaniem
spółki będzie m.in. jej odtworzenie i przywrócenie funkcjonalności. W przypadku działek
o powierzchni mniejszej niż 1 ha,
składka na spółkę płacona jest
ryczałtem, również w wys. 20 zł.
Obradom przewodniczył jeden z inicjatorów powstania
spółki, Grzegorz Szkup, a obok
niego zasiadał jej prezes, Wojciech Lenart. Oprócz decyzji

o wysokości składki, Walne
udzieliło absolutorium obecnemu zarządowi spółki i podjęło
kilka uchwał dotyczących budżetu oraz planów na rok 2014.
Napiszemy o nich w następnym
numerze „Wieści”.
Przypominamy, że Spółka
Wodna w Głownie, obejmuje
swoim zasięgiem tereny rolnicze
leżące jedynie w granicach administracyjnych miasta, w odróżnieniu od Gminnej Spółki Wodnej, zajmującej się melioracją na
terenie gminy Głowno. 
ewr

UM-G STRYKÓW

Ugody nie będzie,
sąd zabrał się do pracy

Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich w Smolicach.

Bratoszewice | ODR milczy zapytany ile to kosztowało

Darmowa zabawa dla 350 osób
– tylko za zaproszeniami
dokończenie ze str. 1
Ile to kosztowało
Tegoroczna,
jubileuszowa
biesiada trwała kilka godzin
i była przeznaczona dla tych,
którzy otrzymali na nią zaproszenia. Z pytaniem, ile kosztowała zwróciliśmy się zarówno
do ŁODR-u, jak i Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Nowy dyrektor ŁODR, Tomasz Mroczek,
z pytaniem o koszty odesłał
nas do starostwa, ponieważ, jak
stwierdził, najprawdopodobniej to ono wzięło na siebie ich
główny ciężar, zaś specjalistki
ŁODR od spraw gospodarstw
wiejskich i agroturystyki jak co
roku wspierały fachową wiedzą
poszczególne koła gospodyń
wiejskich w przygotowaniach
do biesiady.
W Starostwie Powiatowym
w Zgierzu pytanie o koszty spotkało się ze zdziwieniem. Dopiero kiedy wyjaśniliśmy, że jest
ono jak najbardziej uzasadnione w przypadku każdej imprezy
organizowanej pod szyldem inREKLAMA

stytucji publicznych, promowanej jako integracja społeczności
lokalnej, a tym bardziej takiej,
na którą nie może jednak wejść
każdy mieszkaniec tejże społeczności, a jedynie zaproszeni
goście, adresaci pytania o koszty stawali się nieco bardziej rozmowni.
Od Małgorzaty Tomczuk
z Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Zgierzu usłyszeliśmy, że po jego stronie był to
koszt wynajmu sali oraz upominków dla pań z kół gospodyń
wiejskich, co łącznie uczyniło kwotę 2,5 tys. zł. Specjalistka d/s promocji podkreśliła, że
imprezę, choć na zaproszenia,
z całą pewnością uznać można jako integrację społeczności
lokalnej, bo gros z jej uczestników stanowili przedstawiciele
lokalnych KGW, ośrodków kultury, artystów czy ludzi związanych ze sztuką ludową. Po
resztę szczegółów finansowych
Małgorzata Tomczuk odesłała
nas jednak do organizatorki biesiady z ramienia ŁODR.

ŁODR nabrał
wody w usta
Anna Dąbrowska, kierownik Rejonowego Zespołu Doradców Zgierz ŁODR, w rozmowie
z nami najpierw odparła, że nie
rozumie pytania, a później nie
wymieniła konkretnej kwoty, bo,
jak skwitowała, nie jest to dla niej
w tym przedsięwzięciu najważniejsze. Podkreśliła, że na prezenty dla pań z kół gospodyń
wiejskich za ich wkład pracy
i produkty wykorzystane do przygotowania poszczególnych dań,
oprócz starostwa składało się również sześć gmin: Aleksandrów
Łódzki, Parzęczew, Ozorków,
Zgierz, Stryków i Głowno, a także Bank Spółdzielczy w Zgierzu,
jak i sam ŁODR Bratoszewice.
My, chcąc się mimo wszystko
dowiedzieć, za jak dużą kwotę
dobrze bawili się m.in. wicewojewoda, przewodniczący sejmiku i wiele innych osób, wysłaliśmy zapytania o szczegółowe
rozliczenie tak do ŁODR, jak
i do wspierających imprezę gmin.
Na odpowiedzi czekamy. 
ljs
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Niesułków | Koncert na Dzień Kobiet

Dobra zabawa z kutnowianami

Występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej.

W programie występu zespołu, który w minionym roku
świętował jubileusz 45-lecia powstania, a 5-lecia reaktywacji,
znalazły się zarówno tańce ludowe – oberki czy mazury, jak
i mieszczańskie polki, tanga, czy
walczyki. Bogate układy chore-

tach, kraciastych kamizelkach,
a panie w kolorowych bluzach
i spódnicach, spod których wyglądały komiczne pantalony po
kolana.
W programie „Karczma Życie” znalazły się żywiołowe
utwory nawiązujące do dawnych zabaw tanecznych na
miejskich podwórkach i w
karczmach. Jeden z tańców nawiązywał do tradycji żydowskiej, współtworzącej przed wojną krajobraz kulturowy Kutna.
Na widowni zasiadło wiele pań
i całych rodzin z dziećmi. Występom gości przyglądała się

ograficzne urozmaicały dodatkowo akrobatyczne figury, wykonywane przez tancerzy. Pierwsza
część koncertu miała charakter
ludowy i artyści występowali na
scenie w strojach regionalnych:
panowie na czarno z czerwonymi
lamówkami, a panie w obszywanych srebrną taśmą niebieskich
spódnicach z białymi fartuszkami, karminowych kubrakach
i białych czepkach.
W drugiej części koncertu zespół wrócił na scenę w kostiumach, nawiązujących do stylu przedwojennego proletariatu.
Panowie tańczyli w kaszkie-

Łowicz-Głowno | Znamy wyniki konkursu o książkach J. Verne’a

RZUT OKIEM | DZIECI W APTECE

Aleksandra Pietrzak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie
wygrała X Powiatowy Konkurs
Czytelniczy organizowany przez
Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu. Wyniki ogłoszono
4 marca.
Konkurs sprawdzał znajomość
czterech powieści Juliusza Verne’a (łącznie przeszło 1000 stron do
przeczytania) i był przeznaczony
dla uczniów szkół podstawowych,
nie tylko z powiatu łowickiego,
ale dla zaproszonych szkół z powiatów sąsiednich, a także z pijarskich szkół w Warszawie, Katowicach i Bolesławcu.
Aleksandra Pietrzak – najlepsza z 35 finalistów wyłonionych w szkolnych eliminacjach,
w nagrodę pojedzie wraz z opiekunem do Rzymu. Wycieczkę

tę funduje PGE. Otrzymała też
książkę od organizatorów konkursu. W rozmowie z nami laureatka przyznała, że powieści Juliusza Verne’a bardzo ja wciągnęły
i „przebrnięcie” przez ponad
1000 stron nie stanowiło dla niej
większego problemu.
– Uważam, że warto je polecić
każdemu! Interesuję się geografią i bardzo mi się podobały opisy różnych miejsc w tych książkach. W teście konkursowym
były zarówno pytania otwarte,
jak i zamknięte, musieliśmy też
podpisywać ilustracje i napisać
rozprawkę o najciekawszej, naszym zadaniem, przygodzie. Ja
pisałam o tym, jak w powieści
„W 80 dni dookoła świata” na
pociąg, którym podróżował Fileas Fogg, napadli Indianie. To

była przygoda, która najbardziej
utkwiła mi w pamięci – relacjonowała szczęśliwa zwyciężczyni.
Na co dzień Ola uczy się w klasie VI b głowieńskiej „Jedynki”.
Na wycieczkę do Rzymu zabierze swoją polonistkę, Małgorzatę
Kostrzewę, która przygotowywała ją do udziału w konkursie.
Drugie miejsce, ex aequo, zajęły trzy uczennice: Michalina
Czerwińska z Pijarskiej Szkoły
Podstawowej w Łowiczu, Martyna Lesiak ze Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach i Julia
Paprocka ze Szkoły Podstawowej
w Bolimowie. Otrzymały one
ufundowane przez organizatora
konkursu tablety i książki.
– Na początku wydawało mi
się, że to są książki raczej dla
chłopaków – o powieściach Ju-

PIJARSKIE SZKOŁY W ŁOWICZU

Ola Pietrzak pojedzie do Rzymu

Ola Pietrzak (druga od lewej) 
z nagrodą w Konkursie Czytelniczym.

O tym, czym zajmuje się farmaceuta, co sprzedaje się w aptece oprócz
leków itp. dowiedziały się dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie,
które 27 lutego odwiedziły Aptekę J. L. Marcinkowscy. Ich przewodnikiem
był farmaceuta Robert Marciniak. W ramach podziękowania za pouczającą
wyprawę, farmaceuta otrzymał od przedszkolaków laurkę. kl

liusza Verne’a mówiła nam Michalina Czerwińska. – Potem jednak z każdą stroną coraz bardziej
się wciągałam. Nagroda w konkursie bardzo mnie zaskoczyła.
– Poziom tego konkursu z roku
na rok się podnosi – mówiła nam
koordynator konkursu, Urszula
Mrówka. 
tm, ewr

Stryków | Koncert na Dzień Kobiet

Miło posłuchać o miłości

Bratoszewice| Zespół Szkół Nr 2

REKLAMA

kurencyjny. Podczas etapu archidiecezjalnego konkursu, 27
lutego, w którym udział wzięło
łącznie 149 uczestników, zdobył
maksymalną liczbę punktów i zajął pierwsze miejsce.
Konkurs obejmował wiedzę
z Dziejów Apostolskich. Janek
brał w nim udział po raz pierwszy. Jak sam mówi, łatwo nie
było, ale miesiące przygotowań
pod okiem katechety Zbigniewa Motyla i godziny samodzielnego analizowania Nowego Te-

stamentu nie poszły na marne.
Pytania typu: jak nazywało się
małżeństwo, które oszukało Piotra Apostoła czy kogo Paweł zabrał w drugą podróż misyjną,
nie sprawiły mu żadnej trudności. – Zawsze wiedziałem więcej z ewangelii, z tego co usłyszałem w kościele, z Dziejów
Apostolskich natomiast trochę
mniej. Żeby dobrze znać nazwy
wszystkich miejscowości czy
imiona, trzeba jednak poświęcić
sporo czasu. Do eliminacji szkol-

LILIANNA JÓŹWIAK-STASZEWSKA

Janek Szurgot był najlepszy w archidiecezji

Tradycją Zespołu Szkół Nr 2
w Bratoszewicach stało się już
branie udziału w konkursach biblijnych, organizowanych przez
Wydział Katechetyczny Kurii
Metropolitalnej w Łodzi. Tym razem placówka może być dumna
z tego, jak wysoki poziom wiedzy reprezentował uczeń, który
po eliminacjach wewnętrznych
wytypowany został do etapu archidiecezjalnego konkursu. Szóstoklasista Jan Szurgot w swojej
kategorii wiekowej był bezkon-

Janek Szurgot uczy się w kl. VI.

nych przygotowywałem się około
2 miesięcy, do archidiecezjalnych
jeszcze dłużej, ale dzięki temu
teraz znam lepiej Pismo Święte
– mówi Janek Szurgot. 
ljs

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Na ludową i na „miastową”
nutę grał, śpiewał i tańczył
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Kutnowskiej, który 8 marca
dał w Domu Kultury
w Niesułkowie koncert
z okazji Dnia Kobiet.

m.in. Jadwiga Czapnik z miejscowego zespołu Lipkowianka.
– Ja ich dobrze znam, bo spotykamy się na różnych festiwalach i wiem, że z nimi zawsze
jest dobra zabawa – mówiła
o Zespole Pieśni i Tańca Ziemi
Kutnowskiej. W czasie jego występu ta wielka miłośniczka muzyki gorąco oklaskiwała każdy
utwór i chętnie śpiewała znane
fragmenty piosenek.
Przed koncertem przedstawiciele Rady Miejskiej w Strykowie Włodzimierz Grochocki
i Bogdan Walczak, wraz z dyrektorem DK, Jarosławem Eliaszukiem złożyli wszystkim paniom życzenia z okazji ich
święta, a na koniec spotkania
wręczyli każdej przedstawicielce płci pięknej po tulipanie.  ewr

Strykowianki ciepło przyjęły Andrzeja Cierniewskiego
– gwiazdę koncertu, zorganizowanego specjalnie dla nich z Okazji Dnia Kobiet. Jego romantyczne ballady to miód na serca dam.
Artysta wystąpił w Ośrodku
Kultury i Rekreacji w Strykowie w piątkowy wieczór, 7 marca. Przed koncertem burmistrz
Strykowa Andrzej Jankowski złożył wszystkim paniom życzenia
z okazji ich święta, przypadającego następnego dnia. Do życzeń
przyłączyli się także przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kasica i radny Bogdan Walczak.
Andrzej Cierniewski, mający na swoim koncie albumy takie jak „Znasz-li ten kraj”, „Albo

on, albo ja” czy „Posypało śniegiem”, wykonał serię piosenek,
których tematyką jest miłość i relacje damsko-męskie. Doświadczony długoletnią emigracją do
USA, śpiewał też utwory przesycone tęsknotą za ojczyzną. Wkładając wiele energii i zaangażowania w każdą piosenkę, artysta
podbił serca pań w każdym wieku. Z przepełnionej sali koncertowej wychodziły bardzo zadowolone, odbierając jeszcze po
drodze tulipany z rąk męskich
przedstawicieli władz miasta
i gminy. Nastrojowy wieczór
w towarzystwie wykonawcy
„Dwóch mórg słońca” i przeboju
„Słodka Karolino” na pewno zaliczyły do udanych. 
ewr
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Stryków|Tutajnawetnawigacjaniepomoże

Strykowski
trójkąt bermudzki
LILIANNA JÓŹWIAK
-STASZEWSKA
lila.staszewska@lowiczanin.info

Temat co jakiś czas wraca jak
bumerang, bo tiry błądzące tam,
gdzie nie powinny, wzbudzają
niepokój mieszkańców o bezpieczeństwo na lokalnych drogach,
nieprzystosowanych do tego rodzaju transportu. Co rusz zdarza
się sytuacja, kiedy kierowca ciężarówki, jadąc według wskazówek nawigacji GPS pod wskazany adres magazynu, skręca
z trasy krajowej nr 14 nie w tym
miejscu, co trzeba. Na ubiegłotygodniowej sesji radna Marzena Skwarko przywołała sytuację
sprzed zaledwie kilku dni, kiedy

to kierowca tira skręcił z „czternastki” w kierunku Swędowa,
w Smolicach zorientował się, że
nie dojedzie nią pod wskazany
adres i tyłem wycofywał z powrotem aż do drogi krajowej.
Z tego, co mówią sołtysi, wynika, że kierowcy ciężarówek

Kierowcysłabo,
albowogóle,
nieznając
miastaijego
magazynowychperyferii
błądzą.

błądzą, nie mogą znaleźć miejsca, by bezpiecznie zawrócić, nie
są też w stanie dopytać o drogę
miejscowych, bo najczęściej nie
mówią po polsku. Notoryczne
kłopoty sprawia im dotarcie do
magazynów, które w swych adresach mają wpisany adres Smolice. Kierowcy słabo, albo w ogóle
nie znając miasta i jego magazynowych peryferii błądzą, bo drogi do tutejszych centrów są słabo oznakowane, często skręcają
z „czternastki” zgodnie z kierunkowskazem na Smolice, zamiast
zjechać z trasy w okolicach Hotelu 500. Zresztą kłopotów dostarcza adres samego Hotelu 500.
– Nawigacje czytając adres:
Stryków, ul. Warszawska – Smolice po prostu głupieją. Chyba już
najwyższa pora, aby coś z tym

LILIANNAJÓŹWIAK-STASZEWSKA

O kłopotach z czytelnym oznakowaniem adresów poszczególnych parków
magazynowych i wynikających z tego kłopotach dla mieszkańców Strykowa
i okolic mówili na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 27 lutego, sołtysi i radni.

W Strykowie często gubią się ciężarówki narejestracjachzcałegokrajuizcałejEuropy.

zrobić, zmienić obszar administracyjny miasta: albo niech to
będą Smolice albo niech to będzie ul. Warszawska – mówił na
sesji radny Bogdan Walczak. Do
takiego radykalnego rozwiązania
władze Strykowa jednak się nie
spieszą.
Z informacji, jakie uzyskaliśmy od Witolda Kosmowskiego,
naczelnika wydziału informacji,
promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych UM-G
Stryków wynika, że gmina ma
w planach ustawienie czytelnego oznakowania między skrętem

MIEJSKIEPRZEDSZKOLENR1

RZUT OKIEM|GIMNASTYKAWAŻNARZECZ
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w kierunku parku magazynowego w Smolicach a Hotelem 500.
– Obecnie rozmawiamy na ten
temat z firmami. Nam, jako gminie, również bardzo zależy na
szybkim rozwiązaniu tego problemu, bo nie po to w tym roku
będziemy budować drogę do
Smolic, żeby została w szybkim
tempie zniszczona przez samochody, które w ogóle nie powinny się na niej pojawiać – mówi
naczelnik Kosmowski.
Przypomnijmy, że będzie to
kolejna próba podejścia do rozwiązaniu problemu. Witacze

i towarzyszące im oznakowanie
miało na terenie gminy Stryków
pojawić się już w ubiegłym roku.
Gmina musiała z nich jednak zrezygnować, bo – jak tłumaczy Witold Kosmowski – problemem
nie do pokonania okazało się uzyskanie pozwolenia na ich budowę
w pasie drogowym trasy krajowej, ze względu na planowaną
od dawna, ale bliżej nieokreśloną
w czasie jej rozbudowę. – Nowe
witacze musielibyśmy ustawić 50
m w głąb pól, a to nie miałoby
najmniejszego sensu – wyjaśnia
Kosmowski. 

Dmosin|ZobradRadyGminy
O tym, że tytułowa
teza jest jak
najbardziej
prawdziwa,
wiedzą dobrze
przedszkolaki
z Miejskiego
Przedszkola nr 1
w Głownie. Wgrupie
IIspecjalnymgościem
byłtataprzedszkolaka
Dawida–Sebastian
Dąbrowski,który
demonstrował
przeróżnećwiczenia
gimnastyczne.Dzieci
miaływięcokazjędo
potrenowaniaznim
takichniecodziennie
sięnazywających
pozycjijak:orzeł,
kocurikrokodyl.
Tasportowa
zabawaprzypadła
najmłodszym
głownianomdogustu.
kl

Kredyt na ośrodek i nadwyżka
na drobne inwestycje
O 343 tys. zł dmosińscy
radni zwiększyli tegoroczny
budżet inwestycyjny gminy.
Większość pieniędzy
pochodziła będzie
z kredytu, pozostała część
to wolne środki pozostałe z
ubiegłego roku.
W ślad za uchwałą o zmianach
w budżecie, którą dmosińscy radni podjęli na sesji 6 marca, gmina
zaciągnie 300 tys. zł kredytu na
tegoroczny etap budowy ośrodka zdrowia w Kołacinie. Do tej
chwili w budżecie na ten cel widniało 140 tys. zł. Budowa obiektu
na działce przejętej przez gminę
od jednostki OSP Kołacin ma potrwać 3 lata. Do przetargu na wykonanie stanęło 7 firm. Obecnie
komisja analizuje ich oferty. Najtańsza opiewa na 1,45 mln zł (całkowity koszt budowy obiektu).

Wynik przetargu powinien być
znany do połowy marca.
Wiadomo już, kto będzie sprawował nadzór nad inwestycją.
Spośród 5 ofert gmina wybrała
najtańszą, firmy Restolbud Andrzeja Kotulskiego z Głowna
i opiewającą na 18,3 tys. zł.
Wolne środki z ubiegłego roku
w kwocie 43 tys. zł podzielono
zwiększając limity wydatków na:
budowę kanalizacji sanitarnej w
Dmosinie Pierwszym oraz dokumentację techniczną tej inwestycji dla Osin – z 33 tys. zł na
51 tys. zł, modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Dmosin
– z 4,5 tys. na 27 tys. zł, modernizację dróg wewnętrznych na terenie gminy ze 118,3 tys. na 136
tys. zł. Z nadwyżki przeznaczono
też kwotę 10 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.
ljs
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Głowno | Oświata: prezentacje doświadczalne na dniu otwartym w Zespole Szkół Nr 1

„Cebertowicz” stawia na kształcenie techników
„Cebertowicz”
otworzył
drzwi dla osób zainteresowanych jego ofertą edukacyjną
w miniony piątek, 7 marca. Od
pierwszych godzin lekcyjnych
do placówki przybywały zorganizowane grupy uczniów klas
trzecich okolicznych gimnazjów,
m.in. Gimnazjum Miejskiego
w Głownie, ZS w Lubiankowie, Gimnazjum w Domaniewicach. Gości najpierw zapraszano do świetlicy, gdzie czekał na
nich poczęstunek przygotowany
przez obecne uczennice zespołu.
Dyrektor Elżbieta Kołodziej
i wicedyrektor Sławomir Stopczyński opowiadali gimnazjalistom o szkole, zachęcając do
wybrania właśnie jej. Elżbieta
Kołodziej przekonywała o wyższości techników nad innymi
szkołami ponadgimnazjalnymi,
mówiąc o tym, że 4-letni cykl
nauki kończy się tutaj nie tylko
maturą, ale i egzaminem zawodowym.
Jego pozytywne zdanie i uzyskanie tytułu technika w wybranej dziedzinie daje młodym ludziom większe szanse na rynku
pracy, na którym od wielu lat
mówi się z jednej strony o bezrobociu, ale z drugiej – o braku

specjalistów. Dyplom uzyskany
przez absolwentów techników
w ZS Nr 1 wydawany jest razem
z dwujęzycznym certyfikatem,
umożliwiającym jego posiadaczowi podjęcie pracy w zawodzie (lub kontynuację kształcenia w tym kierunku) za granicą,
bez konieczności wcześniejszej
nostryfikacji dyplomu, co w dzisiejszym świecie otwartych granic i wielu możliwości wydaje
się bardzo cenne. Elżbieta Kołodziej wspominała, że ostatnio,
dzięki takiemu certyfikatowi,
ubiegłoroczny absolwent technikum rozpoczął pracę w zawodzie w Marsylii.
Ze świetlicy gości pokrzepionych kanapkami i słodyczami zapraszano do pracowni,
w której wyświetlano im kilkunastominutowy odcinek filmu
na temat budowania kariery zawodowej. W kolejnej sali grupa
uczniów różnych klas techników
logistycznego i informatycznego odkrywała przed gimnazjalistami tajniki fizyki, biologii
i chemii. W prezentacje naukowe
zaangażowali się uczniowie od
klasy pierwszej do trzeciej. Pod
mikroskopem pokazywali strukturę kory mózgowej i budowę

włosa, naładowaną elektrycznie
słomką poruszali wiatrak, sprawdzali odczyn pH gleby i wytrzymałość skorupek jaj.
Z kolei w nowocześnie wyposażonej pracowni informatycznej goście mogli dowiedzieć
się jak szybko stworzyć własną
stronę internetową czy okolicznościowy plakat. Pasjonat informatyki, Dawid Kajzer z klasy IV TI prezentował natomiast
imponujący wynik swojej kilkumiesięcznej pracy z zakresu projektowania. Stworzył wirtualną
makietę stadionu piłkarskiego,
który można było oglądać z zewnątrz i „zwiedzić” od środka,
a nawet sprawdzić widoczność
płyty boiska z dowolnego miejsca na trybunach. O swojej pasji chłopak opowiadał ciekawie
i inspirująco, przekonując, że
w „Cebertowiczu” można rozwijać swoje zainteresowania i realizować śmiałe koncepcje projektowo-graficzne dzięki dostępności
dobrego oprogramowania.
W innej pracowni informatycznej Arkadiusz Oziemski
i Łukasz Kołodziejski z kl. III
Technikum Mechanicznego pod
okiem nauczycieli pokazywali
gimnazjalistom jak wykonuje się

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ  

Naukę w Technikum Logistycznym, Technikum Mechanicznym
i Technikum Informatycznym oferuje kandydatom do klas pierwszych
Zespół Szkół Nr 1 w Głownie im. Prof. Romualda Adama Cebertowicza.

Po zwiedzeniu szkolnych pracowni goście mogli na korytarzu wykonać sobie pamiątkę w technice dekupażu.

nać ozdobną pamiątkę: zakładkę,
serduszko, efektowny guzik lub
jajko.
W szkolnej siłowni na chętnych czekał instruktor, gotów zaproponować ćwiczenia
na poszczególne grupy mięśni,
a w pracowni językowej gimnazjaliści mogli wziąć udział
w lekcji z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
Szkoła starała się zaprezentować z jak najlepszej strony. Dzień
otwarty 7 marca adresowany był
przede wszystkim do uczniów

rysunki techniczne w profesjonalnym programie Autocad Mechanika 2013.
Również osoby o zainteresowaniach artystycznych mogą
znaleźć w ZS Nr 1 przestrzeń do
ekspresji ucząc się grafiki komputerowej, a także uczestnicząc
w zajęciach pozalekcyjnych np.
z dekupażu. Grupa uczennic pod
okiem uzdolnionej w tej dziedzinie polonistki prezentowała na
korytarzu wykonywanie dekoracji tą techniką, a każdy gość
mógł sobie własnoręcznie wyko-

klas trzecich gimnazjów, ale warto wspomnieć, że w skład Zespołu Szkół Nr 1 wchodzi również
Policealna Szkoła dla Dorosłych,
kształcąca w kierunku technik
administracji. Nowością od września 2014 r. będą bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla
dorosłych w zakresie logistyki
i informatyki. To nowa oferta,
wpisująca się w nową podstawę
programową.
Kolejny dzień otwarty w „Cebertowiczu” zaplanowano na
11 kwietnia. 
ewr

Głowno | Szkoła Podstawowa nr 1

REKLAMA

zwierzęta, drzewa, a nawet za
krasnoludki. Potem zebrani
obejrzeli krótką filmową prezentację najciekawszych imprez
i atrakcji, na które mogą liczyć
uczniowie „Jedynki” – chociażby zajęć sportowych, ruchowych, tanecznych itp.
Następnie odbyła się mała reorganizacja. Przyszli uczniowie
udali się pod opieką nauczycielki ze szkoły na przygotowane
dla nich zajęcia językowe, ortograficzne i przyrodniczo-ekologiczne z udziałem tablic interaktywnych, którymi dysponuje
szkoła. Nie zabrakło też bardzo
lubianych zajęć plastycznych.
W tym samym czasie rodzice pozostali na sali gimnastycznej, gdzie mogli porozmawiać

Proekologiczne przedstawienie było jedną z atrakcji Drzwi Otwartych.

z władzami szkoły. Najwięcej
pytań dotyczyło planów otwarcia od września w pierwszych
i czwartych klasach oddziałów
sportowych ze zwiększoną do 10
w tygodniu liczbą godzin wychowania fizycznego. Szeroko
pisaliśmy na ten temat w po-

przednim numerze Wieści. Jak
się okazuje, zainteresowanie
tym pomysłem ze strony rodziców jest duże. Szkoła, na dzień
7 marca, ma już 22 wypełnione wnioski o przyjęcie uczniów,
którzy mieliby od pierwszej
klasy uczęszczać właśnie do

JAKUB LENART

Liczna grupa przyszłych
uczniów wraz z rodzicami odwiedziła 6 marca Szkołę Podstawową nr 1 w Głownie
w czasie Drzwi Otwartych
tej placówki. Tradycyjnie już
przygotowano dla gości szereg
atrakcji.
Na sam początek zebrani, których przywitał dyrektor
Adam Kubiak, obejrzeli proekologiczne
przedstawienie
przygotowane przez uczniów
klas trzecich. Spektakl „Dla
siebie, dla Ziemi zostań przyjacielem przyrody” zwracał uwagę na to, że trzeba dbać o środowisko, nie wolno zaśmiecać
planety, na której żyjemy itp.
O tym przekonywali zebranych
uczniowie, przebrani m.in. za

JAKUB LENART

Drzwi Otwarte z atrakcjami

Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem.

oddziału sportowego. Niezbędnym do jego powstania minimum było 20 chętnych osób.
Wszystko wskazuje więc na to,
że od września uda się pomysł
dyrekcji wprowadzić w życie.
Na razie nie wiadomo czy powstanie oddział sportowy w kla-

sie czwartej. Do rodziców trzecioklasistów trafiły wnioski. Za
jakiś czas okaże się, jaka będzie
informacja zwrotna z ich strony
i ilu z nich zdecyduje się na posłanie swoich pociech do klasy
ze zwiększoną ilością godzin
wychowania fizycznego. 
kl
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Powiat zgierski |PosesjiRadyPowiatu

Zgoda na specjalną szkołę zawodową w Głownie
Spełniają się plany dyrektora Zespołu Szkół
Specjalnych w Głownie. Na sesji 28 lutego Rada
Powiatu Zgierskiego jednogłośnie wyraziła zgodę na
utworzenie w strukturach zespołu Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej Nr 2.
cego w skład zespołu. Wszyscy
wyrazili zainteresowanie możliwością kontynuacji nauki na
miejscu. Do zawodówki chce się
także zapisać troje ubiegłorocznych absolwentów gimnazjum
i jedna dziewczyna, która ukończyła je w 2012 r. Wydaje się
więc, że szkoła nie będzie miała
problemów ze zorganizowaniem
minimum dziesięcioosobowego
oddziału – taka liczba uczniów
jest wymagana, by szkoła zaczęła
funkcjonować. Maksymalnie klasa w specjalnej szkole zawodowej może liczyć 16 osób. Zajęcia
teoretyczne będą zorganizowane
na miejscu – w siedzibie szkoły
przy ul. Mikołaja Kopernika 26a
w Głownie.
Praktyki dla zawodu piekarz
zostaną zorganizowane w jednej
z głowieńskich piekarni, a praktyki kucharzy – w szkolnej kuchni. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 w
Głownie będą mogli korzystać

MACIEJ LISOWSKI
dyrektor Zespołu Szkół
Specjalnych w Głownie

ELŻBIETAWOLDAN-ROMANOWICZ

Formalnie nabór kandydatów
do klasy pierwszej nie ma wyznaczonych granic czasowych.
Szkoła rozpocznie cykl kształcenia od 1 września br. Organem prowadzącym zawodówkę,
podobnie jak cały ZSS, będzie
powiat zgierski, stąd to właśnie
zgoda Rady Powiatu była konieczna do utworzenia nowej
placówki. Jej oferta edukacyjna
będzie adresowana do absolwentów gimnazjum posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez
poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Na początek placówka zaproponuje kandydatom możliwość zdobycia zawodu kucharza lub piekarza, w zależności
od indywidualnych zainteresowań. Po decyzji powiatu dyrektor ZSS Maciej Lisowski zorganizował spotkanie informacyjne
do siedmiorga przyszłych absolwentów gimnazjum, wchodzą-

Szkolna kuchnia.Totutajmająodbywaćpraktykiuczniowie,którzybędąkształcićsięwzawodziekucharza.
NazdjęciukucharkaZSSDanutaPawlak.

z dodatkowych zajęć i atrakcji
oferowanych przez ZSS, a więc
m.in.: posiłków na miejscu, zajęć
terapeutycznych, opieki psycho-

logiczno-pedagogicznej, zajęć
sportowych, wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do teatrów,
muzeów i na pływalnię. Rodzice

Gmina Stryków|Problemanonimowegosąsiada

Nie wiadomo, kto jest kim
Jak dobrze mieć sąsiada
– to słowa popularnej kiedyś
piosenki. Nie zawsze jednak
przystają do rzeczywistości.
Z nietypowym problemem,
dotyczącym właśnie
sąsiadów, zwrócili się do
władz gminy Stryków radni
oraz sołtysi. Na sesji 27
lutego poruszyli oni temat
zameldowania, oznakowania
posesji oraz kwestii
poświadczeń zamieszkiwania
przez kogoś na danym
terenie.
Radny Teodor Kołodziejczyk
z Kalinowa powiedział, że problemem w jego okolicy jest to,
iż sprowadzający się do niej nowi
mieszkańcy są anonimowi. – Jak
dziś wygląda sprawa zameldowania, tabliczek na domach? Skąd
REKLAMA

ja mam wiedzieć, kto jest kim
w mojej wsi, jak nazywają się
nowi mieszkańcy? – pytał.
– Są osoby, które zamieszkują od
dawna, a nikt o nich nic nie wie
– dodawał.
Swoimi wątpliwościami w tej
kwestii podzieliła się również sołtys Ossego Henryka Gawrysiak.
– Ostatnio zgłosiła się do mnie
osoba, która chciała poświadczenia, że zamieszkuje w naszej wsi,
choć nie ma zameldowania. Poświadczyłam, ale miałam wątpliwości, czy powinnam. Jak w tej
sytuacji reagować? – pytała.
Z wyjaśnień, jakich w tych
sprawach udzieliła sekretarz
gminy Anna Sasin wynika, że
właściciele nieruchomości zabudowanych mają obowiązek
oznaczać ją numerem posesji.
Numer musi być dobrze widoczny z drogi, przy której stoi dom.
Niestosowanie się do tego prze-

pisu może zakończyć się policyjnym pouczeniem, a nawet 250 zł
mandatu.
W przypadku obowiązku meldunkowego sprawa jest o wiele
bardziej skomplikowana. Wbrew
powszechnym
zapowiedziom
jego zniesienia, przepis nadal
obowiązuje, tyle tylko, że nie
przez wszystkich jest respektowany. – Obowiązek niezwłocznego zameldowania się w nowym miejscu zamieszkania na
tę chwilę nadal funkcjonuje, ale
w praktyce jest z tym różnie. Po
pierwsze panuje błędne przekonanie, że przepis ten został zniesiony, a po drugie prawo nie przewiduje żadnych sankcji wobec
osób, które nie dokonują zameldowania. My jedynie na wniosek
kogoś z rodziny czy sąsiada danej osoby, która gdzieś już nie zamieszkuje, możemy uruchomić
procedurę jego wymeldowania –

uczniów zainteresowanych nauką
w nowej placówce mogą wszelkie
informacje uzyskać w sekretariacie ZSS, pod nr 42 719-08-54. ewr

Jestembardzo
zadowolonyzpozytywnej
decyzjiRadyPowiatu
Zgierskiegoidziękuję
wszystkim,którzypoparli
pomysłutworzenia
szkołyzawodowej.
Niestanowimydla
nikogokonkurencji,
leczwypełniamyniszę
woświacie.Dzięki
utworzeniunamiejscu
szkołyzawodowej,
dzieciwymagające
kształceniaspecjalnego
znaszychterenów,nie
będąmusiaływyjeżdżać
iopuszczaćśrodowiska
lokalnego,byzdobyć
zawód,atodlanich
bardzoważne.

Głowno|Miejskiesprawy

Kolejne spotkania z burmistrzem
Prawo
nieprzewiduje
żadnychsankcji
wobecosób,
któreniedokonają
zameldowania.
mówi Radosław Zaborowski, naczelnik wydziału spraw obywatelskich UM-G Stryków.
Jeśli nowy sąsiad sam nam
się nie przedstawi, a my też nie
mamy śmiałości zapytać go o nazwisko, uzyskanie tych danych
ze źródeł urzędowych będzie
trudne, nawet zakładając, że
przybysz dopełnił obowiązku
meldunkowego. – Jest ochrona
danych osobowych i bez wykazania konkretnego interesu prawnego, o takich danych nikogo
nie możemy informować – mówi
naczelnik Zaborowski.
ljs

Między 17 a 21 marca odbędzie się kolejny cykl spotkań
burmistrza Grzegorza Janeczka
z mieszkańcami Głowna. Będą
na nich podejmowane bieżące
sprawy miejskie. Odbędą się one
w pięciu miejscach w różnych
częściach miasta.
17 marca spotkanie odbędzie się
w Gimnazjum Miejskim. Dzień

później, we wtorek, 18 marca,
w Szkole Podstawowej nr 1. Środa, 19 marca to spotkanie w Szkole Podstawowej nr 2, a czwartek,
20 marca, w Szkole Podstawowej nr 3. Ostatnie zaplanowano
na piątek, 21 marca, w Miejskim
Ośrodku Kultury.
Wszystkie spotkania będą rozpoczynały się o godzinie 17.30. kl

USC Głowno|ZłoteGody

Urząd czeka na zgłoszenia par
Do 20 marca Urząd Stanu
Cywilnego w Głownie czeka
na zgłoszenia tych par małżeńskich, które w bieżącym roku
będą świętowały 50. rocznicę
ślubu i pragną uczcić ten jubileusz otrzymaniem prezydenckiego Medalu za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Jeżeli ślub

zawarty był w 1964 r. w innym
niż miejscowy USC, do zgłoszenia pary jubilatów należy
dołączyć również skrócony odpis aktu małżeństwa. Zgłoszenia przyjmowane są w USC
w Głownie, ul. Dworska 4
pok. 2, tel. 42 719-11-29 lub
605-051-660.
ewr
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500 osób
bawiło się

Ludzie

na ostatkach w Popowie. str. 39

Sierżnia|Gospodarstwoprowadzonezpasją

Mleko od Dżersejek wyróżnione certyfikatem
lila.staszewska@lowiczanin.info

Joanna i Przemysław Nasarzewscy, obydwoje pochodzący
z Łodzi, swoje życie na wsi zaczynali od pensjonatu dla koni.
Gospodarstwo w Sierżni prowadzą od 11 lat. Mają tu 7,5 hektara własnego pola i tyle samo
dzierżawionego. Wszystko pod
łąkami. Wcześniej dzierżawili
inne gospodarstwo, w podłódzkim Klęku. Tam mieli konie. Tutaj hodują i konie, i krowy. Konie
różnych ras, a wśród nich również kucyki, Nasarzewscy hodują tylko i wyłącznie dla własnej
przyjemności, krowy – w przyszłości mają dać im utrzymanie. Na dziś są jedynymi w województwie łódzkim producentami
mleka świeżego niepasteryzowanego od krów rasy Jersey.
Nie chodzi o ilość, lecz
o jakość
Rudo-szare, lekko podpalane „Dżersejki”, bo tak potocznie
nazywa się tę rasę krów, pochodzą z należącej do Wielkiej Brytanii wyspy Jersey na kanale La
Manche. Do Polski zostały sprowadzone jeszcze przez I wojną
światową, później ich hodowla
zaginęła, by odrodzić się dopiero
w latach 80-tych ubiegłego wieku, kiedy to rasa ta została sprowadzona do nas ponownie z Danii. Jersey daje znacznie mniej
mleka niż zwykła biało-czarna,
praktycznie połowę tego, ale za
to jest ono bardziej tłuste.
Zawartość tłuszczu w kremowym, a nie śnieżnobiałym, mleku tej rasy waha się od 6 do 8%.
Gęste, zawierające także dużo
białka mleko jest idealne do produkcji serów, którą to zaletę Nasarzewscy również już wykorzyREKLAMA

Zanim mleko traﬁ na
rynek
Spełnienie wszystkich wymogów pozwalających na sprzedaż surowego mleka zajęło Nasarzewskim ponad rok. Dobrostan
zwierząt, higiena doju, regularne
badania jakości produktu w niezależnym labolatorium – to tylko
niektóre warunki. Niedawno ich
mleko zostało wpisane na listę
produktów tradycyjnych i regionalnych, obecnie czekają na potwierdzenie z ministerstwa. Wystawiają się na targach ze zdrową
żywnością, ale na razie bazują głównie na klientach bezpośrednich, którzy przyjeżdżają na
miejsce czy kupują od nich na
ekogiełdach. Litr mleka od Dżer-

sejek z Sierżni kosztuje 5 zł. Dla
jednych to dużo, dla innych nie.
– Sprzedajemy mleko niepasteryzowane. Klienci kupują je
do bezpośredniego spożycia, dla
dzieci albo po to, by robić sobie
z niego w domu twaróg, masło,
jogurt, kefir, a pasjonaci – nawet
ser dojrzewający. Nasze mleko
ma jeszcze jedną zaletę, w przeciwieństwie do tego „sklepowego”
idealnie się zsiada – mówi pani
Joanna. Z mleka i serów Nasarzewskich korzystają mieszkańcy i najbliżej położonej Łodzi,
i najodleglejszych zakątków kraju, którym gospodarze wysyłają
swoje produkty kurierem. Na razie sprzedają mleko w butelkach
plastikowych, ale kiedy nadarzy
się im w końcu tańszy producent
opakowań szklanych, z chęcią
przerzuca się właśnie na nie.
Dwa lata po uzyskaniu pozwolenia na sprzedaż mleka Nasarzewscy otrzymali także pozwolenie na produkcję serów. Swoje
pierwsze kroki w serowarstwie
stawiali, zasięgając rady od fachowców w tym temacie, jeżdżąc na szkolenia, działając na
zasadzie prób i błędów. – Receptura recepturą, a smak sera i tak
zależy od sezonu. Nie jest też ta-

Joanna, Julia i Przemysław NasarzewscyzDżersejkamizeswojegostada.

solenie, wyschnięcie i w końcu
przeniesienie do dojrzewalni, zajmuje 4 dni – mówi pani Joanna.

jemnicą, że w warunkach gospodarskich jest to zajęcie pracochłonne. Samo wyprodukowanie
sera do tzw. postaci młodej, czyli:
podgrzewanie mleka, szczepienie
bakteriami, krojenie skrzepu, odcedzanie, odsączanie w formach,
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stują w swoim gospodarstwie.
Można u nich kupić sery twarogowe oraz dojrzewające, z dodatkiem takich przypraw jak: czarnuszka, czosnek niedźwiedzi czy
czubryca. Zarówno mleko jak
i sery zawdzięczają swój smak
w głównej mierze temu, że krowy żywione są tu naturalnie, nie
dostają żadnych koncentratów,
pasz, hormonów, antybiotyków
czy kiszonek, jedynie śrutę zbożową, siano i marchew, zaś w sezonie pastwiskowym, czyli od
maja do października, pasą się
na łące.
Stado Nasarzewskich liczy
w tej chwili niewiele, bo tylko
9 sztuk razem z młodymi, a te,
które dają mleko, na dzień dzisiejszy są tylko trzy. Dziennie
to na razie ok. 100 l mleka. Nasarzewscy mówią, że nie zależy
im na przemysłowych ilościach
mleka i z ledwością mieszczącej
się na wybiegu liczbie zwierząt.
Nieznacznie powiększyliby stado, dokupując dodatkowe „Dżersejki”, ale sęk w tym, że w kraju
ciężko jest nabyć czystorasowe,
posiadające certyfikat zdrowia
sztuki tego gatunku.

LILIANNAJÓŹWIAK-STASZEWSKA

Belka, Ruda, Dalia, Luśka, Ogoniasta, Tosia i Begonia, czyli krowy rzadkiej i cenionej rasy Jersey z gospodarstwa w Sierżni, dają z siebie wszystko, co
najlepsze, a ich właściciele, Joanna i Przemysław Nasarzewscy, mają na to od niespełna miesiąca stosowny certyfikat. Gospodarstwo Nasarzewskich zostało
jednym z laureatów XI edycji audytu żywności zorganizowanego w ramach programu Doceń polskie, pod patronatem ministra rolnictwa. Już niebawem znak
„Doceń polskie” znajdzie się na każdej butelce mleka sprzedawanego przez Nasarzewskich.

Joanna i Przemysław Nasarzewscy zcórkąJuliąwdomuwSierżni.

Trzeba mieć pasję
Z ich dwojga to głównie ona
nie wyobrażała sobie nigdy życia bez wsi. Pani Joanna jest absolwentką warszawskiej SGGW.
Jej rodzina prowadziła od zawsze gospodarstwo ogrodnicze
w okolicach Ksawerowa. Dziś z
uśmiechem na ustach wspomina, że tam właśnie zamieszkał jej
pierwszy koń. Jeździła od dziecka i sportowo, i rekreacyjnie.
Później już wspólnie z mężem
pracowała w różnych stajniach
na terenie całego kraju, by kilkanaście lat temu wydzierżawić
gospodarstwo w Klęku. – Zapragnęliśmy mieć jednak coś swojego. Szukaliśmy 2 lata. Chodziło
nam o kawałek ziemi i budynki,
które można byłoby wykorzystać
na stajnię – mówi pan Przemy-

sław. W końcu trafili na siedlisko
w Sierżni.
Małżeństwo rodem z Łodzi
mówi, że to, iż dziś hodują krowy, było przypadkiem. – Smakoszami dobrego mleka byliśmy
od zawsze. Zawsze szukaliśmy
miejsc, gdzie można by było je
kupić. Któregoś dnia zadzwoniła do mnie koleżanka, że jej wujek ma małą Dżersejkę do sprzedania. Zanim ja powiedziałam
„tak”, to Luśka już była u mnie.
Trafiła do nas jak miała 2 tygodnie. Jak podrosła i zaczęła dawać mleko, okazało się, że jest
super, że smakuje nie tylko nam,
ale także rodzinie i znajomym, no
i wszyscy chcieli je od nas brać.
Stąd narodził się pomysł, żeby
może dokupić jeszcze jedną, aby
mleka było ciut więcej, później
okazało się, że to ciut to też za
mało dla wszystkich znajomych
i ciągle jest za mało ... – mówi
pani Joanna. 
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Nie było dużych opadów,
a łąki są i tak zalane

Także w tym roku – choć
nie było tej zimy bardzo intensywnych opadów – wiele łąk
i pól jest zalanych. Dotyczy to
też terenów innych miejscowości: Łagowa, Uchania Dolnego
i Wrzeczka.
O ile odcinek kanału Laktoza
(nazwa widniejąca w dokumentach) po stronie gminy Łowicz
na pierwszy rzut oka wygląda
na zadbany i woda przepływa
nim swobodnie, tak już po stronie gminy Łyszkowice wygląda
to fatalnie – kanał jest zarośnięty
trzciną (i inną roślinnością) i zamulony, a woda w nim stoi.
– Dlaczego po stronie gminy Łowicz można się tym rowem zająć, a po naszej już nie
można? – zastanawia się radny
ze Starych Grudz Andrzej Foks.
– Przecież to jest coś, co powinno być zrobione jak najszybciej,
w pierwszej kolejności, bo im dłużej tak będzie, tym większe ponosimy straty. Tymczasem trzeba
jeździć po urzędach, wysyłać pisma i czekać miesiącami na odpoREKLAMA

TOMASZ MATUSIAK

Ciągnący się przez
tereny gmin Łowicz
i Łyszkowice kanał
Laktoza w latach
poprzednich już wiele
razy dawał się we znaki
mieszkańcom Starych
Grudz, powodując
podtopienia na ich
polach. Problem
znacznie się nasilił
po budowie
autostrady A2.

Kanał Laktoza na tym odcinku już dawno nie był oczyszczany.

wiedzi, żeby dowiedzieć się, kto
w ogóle za rów odpowiada.
Mieszkańcy Starych Grudz
zgodnie uznali problem za pilny podczas zebrania sołeckiego 22 września ubiegłego roku.
Tydzień później zwrócili się
do Urzędu Gminy Łyszkowice
z pismem napisanym przez Monikę Wawrzyn i Dariusza Wawrzyńczaka, a podpisanym przez
15 osób, w tym sołtysa Andrzeja Marata.
Okazało się jednak, że w ewidencji gruntów teren przez który płynie kanał jest w znacznej
mierze własnością Skarbu Państwa, częściowo zaś (od 2006
roku) jest włączony do przyległych, prywatnych działek.
Pismo zostało przekazane do
Starostwa Powiatowego, uzupełnione o kolejne 5 podpisów.
Jak możemy przeczytać
w odpowiedzi starostwa (datowanej na 20 listopada): „Skarb
Państwa nie posiada uregulowa-

nego stanu prawnego tych działek”.
Nie uzyskawszy stosownej odpowiedzi, władze gminy zwróciły się w grudniu do
Wojewody Łódzkiego, aby
w końcu uzyskać odpowiedź na
podstawowe pytanie – kto odpowiada za konserwację kanału?
Również nie uzyskały jeszcze satysfakcjonującej odpowiedzi. Przepisy stanowią, że
za grunty Skarbu Państwa zalane wodą odpowiada Urząd
Marszałkowski, jednak sprawę
komplikuje częściowe włączenie go do gruntów prywatnych
– po stronie gminy Łowicz tego
nie ma, sprawa jest więc prostsza.
– Odpowiedź wojewody
można interpretować na różne
sposoby – tłumaczy Tadeusz
Łukasiewicz z Urzędu Gminy,
zajmujący się tą sprawą. – Niektóre zapisy nie wprost sugerują, że za konserwację kanału

odpowiadają właściciele przyległych gruntów, co jest jednak
nonsensem.
To trochę tak, jakby mieszkańcy mieli wchodzić na drogi
przy ich działkach i na własną
rękę wykonywać na nich prace. Mam nadzieję, że zostanie
to uregulowane jak najszybciej,
jeszcze przed następnymi, dużymi opadami.
Na konkretną i jednoznaczną odpowiedź od marszałka
gmina wciąż czeka. Wielu ludzi uważa, że za sytuację odpowiada Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
oraz jej podwykonawcy, ponieważ to budowa autostrady
zmieniła całkowicie naturalny
profil terenu – wodę spływającą z A2 zbiera Bobrówka, z której ta potem zbiera się w kanale.
Było nawet zwołane spotkanie
mieszkańców z przedstawicielami dyrekcji.
Ci jednak, powołując się na
przepisy prawne, odpowiedzieli, że odpowiadają jedynie za
tereny do odległości 300 metrów od budowy. Konserwacja
rowów nie leży w ich kompetencjach.
Wygląda na to, że póki co –
na 8 lat po ostatnich zmianach
w ewidencji tych gruntów –
nikt nie jest za kanał odpowiedzialny, nikt też, nawet gdyby
chciał, nie może tam nic zrobić,
w obawie przed naruszeniem
cudzego terenu.
Jedynymi, którym się w tej
sprawie śpieszy, pozostają rolnicy, którzy zastanawiają się,
jak długo jeszcze efekty ich pracy będą niszczone przez opieszałość urzędów.
tm
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Gmina Łowicz | Pieniądze dla OSP

Samochody dla strażaków
W tym roku radni gminy
Łowicz przeznaczyli
200 tys. zł na zakup
samochodów
dla zastępów
Ochotniczych Straży
Pożarnych w Jamnie,
Popowie i Zawadach.
OSP w Zawadach otrzyma
nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Gmina stara się
o pozyskanie części pieniędzy
na ten cel z zewnątrz, dlatego
w styczniu złożono do Zarządu
Wojewódzkiego OSP wniosek
o dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 50 tys. zł. Pozostałe 70 tys. zł dołoży gmina.
W kwietniu powinno być wiadomo, czy wniosek zostanie roz-

patrzony pozytywnie i w jakiej
wysokości będzie przyznane dofinansowanie.
Oprócz Zawad, samochody mają być kupione również
dla OSP Jamno i OSP Popów,
będą to również wozy lekkie,
ale używane. Będzie trzeba dostosować je do wymogów, jakie
tego typu samochody powinny
spełniać (tzw. karosaż) i wyposażyć w podstawowy sprzęt gaśniczy, wyciągarkę, węże, pompę oraz zbiorniki na 300 litrów
wody. Oprócz kierowcy, będzie
tam miejsce dla sześciu strażaków. Podobny samochód zakupiono dla OSP w Ostrowie
w 2011 roku.
OSP w Popowie nie miała do
tej pory własnego samochodu.
Nie będzie go miała jeszcze tylko OSP w Strzelcewie. 
mst

RZUT OKIEM | ZA KRÓTKIE ZIELONE

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

Stare Grudze | Mieszkańcy zabiegają o pogłębienie kanału

nr 11      13 marca 2014

Czytelnik zgłosił nam problem złego ustawienia sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu przy kościele Świętego Ducha w Łowiczu.
Jego zdaniem, piesi przechodzący ul. Długą lub Kurkową mają zbyt mało
czasu, aby zrobić to przy zielonym świetle. Sprawdziliśmy i podzielamy tę
opinię, zwłaszcza osoby starsze lub chodzące wolniej nie mają szans, 
aby zdążyć przejść. – Sprawdzimy to i jeśli jest taka potrzeba, to
przestawimy sygnalizację – deklaruje wicestarosta Dariusz Kosmatka,
który w powiecie odpowiada za sprawy drogowe. mwk
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Sukces
szkolnego teatru

Aktualności

z „Trójki”. str. 28

Łowicz|69.rocznicaodbicia„Cyfry”

Pamiętamy o Małym Arsenale
W sobotnie południe, 8 marca
łowiczanie bardzo licznie przybyli pod budynek przy ul. Kurkowej, gdzie mieściło się więzienie. Jak co roku spotkali się tam
żołnierze AK, harcerze z Szarych
Szeregów z ks. Stefan Wysockim – uczestnikiem akcji i Kazimierzem Szymańskim, którego
brat Marian brał udział w akcji,
przedstawiciele władz miasta
i powiatu. Nie zabrakło mieszkańców miasta, młodzieży z Gimnazjum nr 1, najliczniejszą grupę
stanowili harcerze z Hufca ZHP
Łowicz, z komendantką Katarzy-

WŁowiczustrażnikami
byliPolacy,dlatego
zdecydowano,
żebrońzostanie
użytawostateczności.

REKLAMA

Ks. Stefan Wysocki -uczestnikakcji.

MIROSŁAWAWOLSKA-KOBIERECKA

mirka.wolska@lowiczanin.info

Kazimierz Szymański-prezesStowarzyszeniaSzarychSzeregów
wŁowiczu,bratuczestnikaakcji,Wędzidły.
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ną Kordecką. Pod tablicą stanęły poczty sztandarowe ZHP, AK
i SzSz, w których też byli harcerze.
Burmistrz Krzysztof Kaliński
przypomniał historię akcji, która nazywana jest Małym Arsenałem. Jak podkreślił, prosiła go
to komendantka Hufca, mówiąc,
że w uroczystościach brała udział
duża grupa młodszych harcerzy.
Burmistrz krótko przypomniał
fakty. Mówił, że po 17 stycznia
1945 roku w Łowiczu nie było
wolności, a działające podczas
okupacji organizacje przeszły do
podziemia i dalej w nim działały.
Wymienił Armię Krajową, Szare Szeregi, Bataliony Chłopskie,
Narodowe Siły Zbrojne oraz Narodowe Bataliony Wojskowe. Na
Kurkową trafiło wielu ich działaczy, ale też zwykli ludzie, za niewielkie przewinienia.
Przypomniał też, że gdy Zbigniew Feret, ps. Cyfra został
aresztowany za posiadanie radia,
jego koledzy z Szarych Szeregów postanowili go odbić, ponieważ było zagrożenie, że zostanie
on wywieziony do ZSRR. Dowódcą akcji był komendant Hufca Szarych Szeregów w Łowiczu
Jan Kopałka. Argumentem, jaki
padał w rozmowach, było to, że
„Rudego koledzy odbili”, odno-

MIROSŁAWAWOLSKA-KOBIERECKA

Godnie uczczona została pamięć harcerzy
z łowickich Szarych Szeregów, którzy 8 maja 1945 r.
przeprowadzili akcję odbicia „Cyfry”, czyli Zbigniewa
Fereta z więzienia NKWD przy ul. Kurkowej. Zabrzmiał
Mazurek Dąbrowskiego, złożono kwiaty pod tablicą
pamiątkową, zapalono znicze i odprawiono modlitwę.

Kwiaty pod tablicąupamiętniającąuczestnikówakcjizłożyłokilkadelegacji.

szące się do słynnej akcji pod Arsenałem w Warszawie.
Krzysztof Kaliński wyjaśnił
jednak młodym harcerzom, na
czym polegała zasadnicza różnica między obiema akcjami.
Rudy odbijany był z hitlerowskiego obozu, gdzie strażnikami
byli Niemcy i było oczywiste, że
z nimi nie ma sensu pertraktować. W Łowiczu strażnikami byli
Polacy, dlatego zdecydowano, że
broń zostanie użyta w ostateczności. Takiej potrzeby na szczęście nie było, choć podczas akcji,
która trwała 31 minut, były aż 2
dramatyczne momenty: już na samym początku, gdy strażnik nie
chciał harcerzy wpuścić do środka i potem, gdy jeden ze strażników rzucił się na młodego harcerza. Jego kolega odbezpieczył
broń i zagroził, że będzie strze-
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W uroczystości wzięła udział liczna grupa harcerzy z ZHP.  

oraz Kazimierz Szymański – prezes Stowarzyszenia Szare Szeregi
w Łowiczu. Ks. Wysocki mówił,
że wydarzenie w Łowiczu było
ewenementem ze względu na to,
że odbyło się bez strat, żadnych
innych podobnych akcji nie udało
się przeprowadzić w taki sposób.
Kazimierz Szymański podkreślił, że członkowie Stowarzyszenia wykruszają się w zastraszającym tempie. Początkowo ich

grono skupiało ponad 200 osób.
Dziś pozostało ich około 40. Jest
ich nie tylko mniej, ale sił też im
ubywa. Tym bardziej cieszy ich,
że mogą młodszym pokoleniom
przekazywać etos Szarych Szeregów. Dla nich jest to bardzo ważne. Liczny udział mieszkańców
Łowicza jest dowodem na to, że
nie brakuje osób, które o wydarzeniach sprzed 69 lat chcą pamiętać. 

Niestety, niesłusznie. Wojciech
Gędek – jak ma to w zwyczaju
– przysłał swoje stanowisko
w tej sprawie do naszej
redakcji. Nie pozostawia w nim
złudzeń, że słowo „hańba”
dotyczyło słów Kazimierza
Szymańskiego, który
powiedział, że Szare Szeregi
zawsze były i pozostaną
apolityczne i niepotrzebne
są im obce transparenty.
Wojciech Gędek, który 
z dwoma osobami stał 
z transparentem Klubu Gazety
Polskiej, zarzuca Kazimierzowi
Szymańskiemu, jakoby ten
zabraniał klubowi udziału 
w obchodach.
W rozmowie z nami
Kazimierz Szymański jeszcze
raz podkreśla, że Szare
Szeregi są apolityczne i choć

ich członkowie mają swoje
sympatie polityczne, to nie
obnoszą się z nimi. Nie broni
nikomu udziału 
w uroczystości, bez względu
na jego poglądy, jednak
trzeba wiedzieć, jak wypada
się zachować. Przyjście
z kwiatami, zniczem,
sztandarem – po to, aby
uczcić pamięć, oddać
cześć harcerzom – jest mile
widziane, ale już transparenty
– nie są na miejscu, bo one
podkreślają czyjeś poglądy,
odrębność. – Słowo „hańba”
nie było właściwe. Nie
znam tego pana, ale jeśli
tak ma się zachowywać, to
lepiej niech nie przychodzi
– mówił przewodniczący
Stowarzyszenia Szare
Szeregi. mwk

Największą wiedzą w konkursie szkolnym „Drogi do wolności 1914 – 1989”, który odbył się
5 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu wykazała się reprezentacja klasy trzeciej
technikum kształcącego w zawodzie mechanika: Mariusz Polit, Konrad Skomiał i Damian Jasiński. W konkursie rywalizowali
uczniowie wszystkich klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.
Każdą klasę reprezentował
trzyosobowy zespół. Konkurs odbył się w szkolnej auli. Uczniowie
odpowiadali ustnie na wylosowane zestawy pytań. Musieli na
przykład wiedzieć, kiedy Józef
Piłsudski przybył do Warszawy,
zwolniony z więzienia w Magdeburgu. Wyjaśniali też, jak przebiegało przekazywanie mu władzy, wskazywali najistotniejsze
postanowienia Konstytucji marcowej z 1921 roku czy też tłuma-

MARCIN KOŁACZYŃSKI KL. 2TM

Mechanicy wiedzieli najwięcej

JEDNO SŁOWO ZA DUŻO
Wielu uczestników
uroczystości na ul. Kurkowej
wprawił w zakłopotanie
Wojciech Gędek z Klubu
Gazety Polskiej, który podczas
wystąpienia Kazimierza
Szymańskiego krzyknął:
Hańba! Co miał na myśli?
Ks. Stefan Wysocki, którego
o to zapytaliśmy, próbował
nawet bronić tego okrzyku,
mając nadzieję, że chodziło
o przypisywanie organizacji
akcji Narodowym Siłom
Zbrojnym. – My byliśmy tylko
harcerzami, należeliśmy do
Szarych Szeregów, nikt z nas
nie należał do Narodowych Sił
Zbrojnych – powiedział 
w rozmowie z NŁ.
Tak też inne osoby próbowały
wytłumaczyć okrzyk
Kazimierzowi Szymańskiemu.
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Łowicz | Konkurs Drogi do wolności 1914 – 1989

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

lał. Te słowa wystarczyły, aby
strażnik go puścił.
Mówił też, że wraz z Feretem
wolność odzyskało 70 Polaków.
Harcerze biorący udział w odbiciu ich ponieśli za nią kary: były
aresztowania uczestników i ich
rodzin, przed sądem wojskowym
zapadały surowe wyroki, 3 osoby zostały skazane na śmierć. Na
szczęście wyroków tych nie wykonano.
Burmistrz odczytał też nazwiska wszystkich uczestników akcji. A byli to: Jan Kopałka ps.
Antek – który miał wówczas 31
lat – i był dowódcą; Bogdan Józewicz ps. Grom, lat 17; Mieczysław Grzybowski ps. Kora, lat
17; Marian Szymański ps. Wędzidło, lat 22; Kazimierz Chmielewski ps. Gryf, lat 18; Eugeniusz
Nowakowski ps. Jeż, lat 21; Józef Wolski ps. Jurek, lat 19; Wojciech Tomczyk ps. Kmicic, lat
18; Stefan Wysocki ps. Ignac, lat
17, Edward Horbaczewski ps. Pająk, lat 18 i Jerzy Miecznikowski
ps. Więnciądz, lat 21.
Podziękowania za pamięć
o uczestnikach akcji składali ks.
Stefan Wysocki, ostatni żyjący spośród jedenastki śmiałków



Uczniowie odpowiadali ustnie na wylosowane zestawy pytań.

czyli, czym był NSZZ „Solidarność”.
Drugie miejsce w konkursie
zajęli uczniowie klasy trzeciej
technikum kształcącego elektryków oraz informatyków: Milena
Dróżdż, Marcin Łukawski i Bar-

tosz Wyszogrodzki. Trzecie miejsce zajęli uczniowie klasy drugiej
technikum kształcącego mechaników pojazdów samochodowych, którą reprezentowali: Daniel Stań, Szymon Bury i Michał
Plewka. mak

Łowicz | Stanowisko RM wobec polityki władz litewskich

Radni popierają mera partnerskiego miasta
Radni Miejscy z Łowicza
jednogłośnie sprzeciwiają
się wszelkim próbom
dyskryminowania
mniejszości polskiej
na Litwie, w tym także
usuwaniu tablic z nazwami
miejscowości i ulic
w języku polskim.
Wspólne stanowisko jest odpowiedzią na apel o wsparcie wystosowany przez Zdzisława Palewicza – mera regionu Soleczniki.
Przypomnijmy, że Soleczniki
– liczące przeszło 6500 mieszkańców miasto, położone 45 km
na południe od Wilna – są od
1996 roku jednym z miast partnerskich Łowicza. Rejon solecz-

nicki, którego miasto jest stolicą,
zajmuje ok. 1500 km2 i zamieszkuje go ok. 39 tys. mieszkańców.
O reakcję na problem dyskryminacji Polaków mer poprosił władze Łowicza na początku tego roku. W skierowanych
do nich piśmie opisywał przejawy braku szacunku dla ich praw,
z których najbardziej rażącym
była decyzja Wileńskiego Sądu
Okręgowego z 23 grudnia ubiegłego roku. Sąd ten nałożył karę
finansową w wysokości 45 tys.
litów (ok. 14 tys. euro) na dyrektora administracji samorządu
solecznickiego Bolesława Daszkiewicza za umieszczanie dwujęzycznych tablic z nazwami
ulic. Używanie takich tablic przez
administrację jest niezgodne

z aktualnie przyjętym na Litwie prawem, które jednak stoi w
sprzeczności z unijnymi przepisami o poszanowaniu mniejszości.
W krajach należących do Unii
Europejskiej takie tablice są standardem w przypadku miejscowości, których znaczy odsetek
mieszkańców stanowią przedstawicieledanejmniejszościnarodowej.
W przypadku Solecznik Polacy
stanowią ok. 72% mieszkańców,
a w całym rejonie nawet do 80%.
Radni łowiccy zgodnie potępiają działanie władz litewskich
w tym zakresie. Swoje stanowisko przekazali polskiemu MSZ,
wojewodzie i marszałkowi województwa łódzkiego oraz prezesowi zarządu krajowego stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.  tm
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Gmina Zduny|10latZespołuWokalnegoWrzos

Po prostu kochają śpiewać
MIRKA WOLSKA
-KOBIERECKA
mirka.wolska@lowiczanin.info

Emeryci z gminy Zduny od
zawsze myśleli o założeniu chóru. Do zrealizowania tych planów zachęciła ich i zmobilizowała Halina Anyszka, dyrektor
Biblioteki Publicznej i Domu
Kultury w Zdunach. Pierwsze

spotkanie organizacyjne odbyło się w styczniu 2004 roku.
Przyszło na nie 12 osób, łącznie
z Janiną Pykacz, przewodniczącą Koła Rencistów i Emerytów
w Zdunach, które do dziś organizacyjnie wspiera chór. W kronice wymieniona jest też inna
zasłużona działaczka społeczna, Eugenia Żabka.
Pierwsza próba zespołu odbyła się 25 lutego 2004 roku,
na niej seniorzy przystąpili do

KTO ŚPIEWA WE „WRZOSIE”
ZespółWokalny„Wrzos”
działaprzyBibliotece
PublicznejiDomuKultury
wZdunach.Kierownikiem
muzycznymchórujest
JadwigaMariaPawłowska.
Wszyscychórzyścinależą
doStowarzyszeniaSeniorów
GminyZduny,zramienia
któregozespołemopiekują
sięKrystynaGuzekiRyszard
Łukawski.
Naprzestrzeni10latdo

REKLAMA

„Wrzosu”należałood
kilkunastudoponad
20osób.Obecniejego
członkamisą:Wanda
Białecka,MariaDudek,
MariaFijałkowska,Krystyna
Guzek,RyszardŁukawski,
AlicjaMaterek,MariaNych,
MariaRosół,Stanisław
Rosół,NataliaRybusiewicz,
LucynaStachurska,
StanisławSukiennik,Maria
ZająciEugeniaŻabka.

intensywnej pracy nad swoim
programem muzycznym, w którym znalazły się takie piosenki jak: „Błękitna chusteczka”,
„Czerwone jagody”, „Polskie
kwiaty”, „Pożegnanie” oraz
„Zagraj mi piękny cyganie”.
Pierwsze próby odbywały się
2 razy w tygodniu i trwały po 2
godziny.
Kierownikiem muzycznym
chóru została Ewa Szcześniak,
która prowadziła go przez 7 lat.
Potem „pałeczkę” po niej przejęła Jadwiga Maria Pawłowska,
niegdyś nauczycielka języka rosyjskiego w liceum i technikum
w Zdunach.
Pani Jadwiga w obu tych
szkołach prowadziła chóry,
miała więc cenne doświadczenie, które wciąż wykorzystuje. „Wrzosowi” akompaniowała
już wcześniej, pisała dla zespołu piosenki, dziś jest wszechstronną chórzystką: gra, śpiewa
i akompaniuje.
Pierwszy występ zespołu odbył się już 25 kwietnia
2004 roku, w Domu Kultury
w Zdunach. Na widowni zasie-

DOMKULTURYWZDUNACH

– Coś po nas zostanie – powiedział nam jeden z członków Zespołu
Wokalnego Wrzos, który odwiedziliśmy niedawno podczas próby w Domu
Kultury w Zdunach. Zespół obchodzi w tym roku 10-lecie. Większość jego
członków jest z nim związana od początku. Połączyła ich wspólna pasja, jaką
jest śpiewanie. Dzisiaj bez „Wrzosu” nie wyobrażają sobie życia.

Chórzystki w strojach galowych,zkwiatamiwkolorzefioletowym,podczasbaluzokazji10-leciazespołu.

dli miejscowi emeryci. Po raz
drugi chór wszedł na scenę 18
lipca, podczas gminnego festynu. Wtedy jeszcze obowiązującym strojem były białe bluzki
i czarne spódnice. Tak było do
jesieni 2005 roku, kiedy panie
po raz pierwszy pokazały się
w spódnicach w kolorze jasnofioletowym. Elementami dekoracyjnymi chórzystek stały się –

w tym samym kolorze – kwiaty przypięte do białych bluzek,
u chórzystów – muchy.
Wybór koloru nie był przypadkowy, bowiem chór po kilku miesiącach istnienia przybrał nazwę Zespół Wokalny
„Wrzos”. Nazwa została wyłoniona w drodze konkursu, który został ogłoszony podczas
pierwszego festynu, na którym

wystąpili seniorzy. Zwyciężczynią konkursu okazała się
Stanisława Byczkowska, która
wraz z mężem Leszkiem śpiewała w nim od pierwszej próby.
Ogłoszono ją Matką Chrzestną
zespołu.
W kronikach „Wrzosu”, które
przez pierwsze 10 miesięcy prowadzone były przez Ewę Szcześniak, następnie przez Krystynę

www.lowiczanin.info

Guzek, zapisano wszystkie występy i ważne dla chórzystów
wydarzenia. Występy odbywały
się przede wszystkim w Domu
AKCJAEDUKACYJNASGLINBP„USAMODZIELNIJSIĘ”
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szą furorę zrobiliśmy chyba naszym programem „Cygańska
ballada”, ale „Warszawska ballada” też nieźle nam się udała
– mówi Krystyna Guzek.
Zespół uzdolnionych
ludzi
Członkowie zespołu nie
ukrywają, że choć w chórze
muszą się zgrać idealnie, to
w swoich szeregach mają same
indywidualności. – Nasze panie piszą wiersze, skecze i piosenki – mówi Krystyna Guzek,
wymieniając Wandę Białecką,
Lucynę Stachurską, Alicję Materek i Natalię Rybusiewicz.
W chórze są też twórczynie
ludowe: Stanisława Byczkowska rzeźbi w drewnie lipowym,
a Lucyna Stachurska specjalizuje się w kwiatach z bibuły
i hafciarstwie, należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
Łączy ich przede wszystkim
muzyka. – Śpiew, muzyka jest
naszą pasją, która nam umila
życie – mówi Jadwiga Pawłowska. – Ludzie, którzy słuchają muzyki są inni niż ci, którzy
jej nie lubią. Nie bez powodu
mówi się, że „Muzyka łagodzi
obyczaje”.
Poza śpiewaniem, chórzyści
działają razem, wspierając akcje charytatywne, razem jeżdżą do teatrów, biorą udział
w koncertach, jakie odbywają się
w Zdunach – od koncertu Haliny
Frąckowiak, która była gwiazdą Święta Jesieni w pierwszym
roku działalności chóru, po koncert Elżbiety Adamiak, która
wystąpiła ostatniej jesieni.
15 lutego tego roku seniorzy
bawili się w miejscowej remi-

DOMKULTURYWZDUNACH.

Patrzączperspektywy10
latniemamwątpliwości,
żewartobyłoseniorów
zachęcićdozałożenia
zespołu.Zespół,to
znaczyjegoczłonkowie,
świetniesiętrzymają.Idea
spotkańwtakimgronie,
wspólnegospędzania
czasu,śpiewania,jest
bezdyskusyjna
ioczywista.Działalność
zespołujestważnanie
tylkodlajegoczłonków,
aleteżdlawieluinnych
seniorów,którzymają
okazjęoglądaćich
występy.Chęćdziałania
wypływajednakodnich
samychipatrzącnanich
możnatylkopozazdrościć,
żepodekadzienadal
mająchęcidopracy
iwychodzenianascenę.
Ubolewamtylkonad
tym,żedo„Wrzosu”nie
przychodząnoweosoby,
alemamnadzieję,żeto
tylkoczasowyzastój.

Kultury w Zdunach i na imprezach, które ta instytucja organizowała – na festynach, Święcie
Jesieni, Dniach Seniora, spotkaniach bożonarodzeniowych,
ale też w szkołach z okazji Dnia
Edukacji Narodowej czy podczas uroczystości Złotych Godów.
Poza Zdunami, „Wrzos” śpiewał lub przedstawiał swoje kabaretowe scenki na przeglądach
lub imprezach organizowanych
przez gminy, domy kultury lub
parafie m.in. w Łowiczu, Głownie, Żychlinie, Skierniewicach,
Pacynie, Kiernozi, Bełchowie.
Przez pierwsze 5 lat działalności był bodaj jedynym zespołem
seniorów, jaki istniał w powiecie łowickim. Dziś tych chórów
jest więcej, co ich jak najbardziej cieszy.
Przez 10 lat w swoim repertuarze zespół zgromadził około 160 utworów: ludowych,
biesiadnych, patriotycznych, religijnych, okolicznościowych.
Szczególną rolę w tym dorobku
mają piosenki cygańskie oraz
warszawskie, tzw. podwórkowe. Ile było występów? Członkom chóru trudno jest policzyć.
W rozmowie z nami oszacowali, że występując średnio 5-6
razy w roku dali z pewnością
ponad 50 występów.
Dzięki Ewie Szcześniak brali udział w studyjnych nagraniach, których owocem są 3
wydane płyty. Nie byłoby to
wszystko możliwe, gdyby nie
pomoc finansowa, ale też wielka życzliwość ze strony Domu
Kultury i władz gminy, zarówno od początku działalności, jak
i przez kolejne lata. – Najwięk-
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„Wrzos” śpiewał podczasjubileuszu50-leciaparmałżeńskichniejednokrotnie.Towystępz25lipca2010roku.

zie OSP na jubileuszowym balu
karnawałowym. Zgromadziło
się na nim około 70 osób. Był
występ chóru, tort urodzinowy
i wiązanka utworów, które wykonywali podczas minionej dekady na wielu scenach. Były
życzenia i prezenty.
Od Urzędu Gminy dostali
aparat fotograficzny, który ich
bardzo ucieszył. – „Was nie
przestraszy zła pogoda, aby
nie dotrzeć na próbę. Trudno
wyobrazić sobie uroczystość
bez Waszego udziału” – powiedziała na tej uroczystości
Danuta Papuga, przyjaciółka
„Wrzosu”, skarbnik Stowarzyszenia Seniorów Gminy Zduny. 

MIROSŁAWAWOLSKA-KOBIERECKA

HALINA ANYSZKA
Dyrektor Domu Kultury
w Zdunach



Na próbie jest czas na wypicie herbaty i na rozmowę.Napierwszym
planie(zprawej)KrystynaGuzekorazRyszardŁukawski.
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Łowicz|StowarzyszenieHistoryczneim.10PułkuPiechoty

Śladem Karasia zestrzelonego w 1939 roku
TOMASZ
BARTOS
tomasz.bartos@lowiczanin.info

Dzięki staraniom jednego
z członków i pasjonata militariów Krzysztofa Wrońskiego
udało się odnaleźć fragment lekkiego bombowca i samolotu rozpoznawczego PZL 23 „Karaś”.
Samolot rozbił się przy przymusowym lądowaniu po wcześniejszym ostrzelaniu, przy zapadającym zmierzchu, 11 września pod
Sobotą nad Bzurą.
Kilka tygodni temu Wroński w okolicach wsi Bogoria natrafił na fragment skrzydła niewiadomego pochodzenia, które
było przez 70 lat przechowywane
w jednym gospodarstw. Właściciel, pan Stanisław, zgodził się
przekazać je członkowi Stowarzyszenia. Pod koniec lutego dokonano oględzin fragmentu części samolotu. W analizie wzięli
udział Wojciech i Szymon Tomaszewscy, pasjonaci lotnictwa
z Fundacji „Było, nie minęło...”.
Okazało się, że częścią samoloREKLAMA

tu jest lotka prawego skrzydła samolotu PZL 23 „Karaś”.
Waga odkrycia jest duża, gdyż
do tej pory zachowało się tylko
kilka części tak dużej wielkości
z samolotów przedwojennego
polskiego lotnictwa wojskowego,
dotyczy to także Karasi. Znalezisko jest niezwykłe także z tego
powodu, że posiada wyraźne ślady uczestnictwa w działaniach
wojennych, jakimi są przestrzeliny po kulach oraz dużo oryginalnego lakieru w kolorze brązowym, co daje obraz, jak były
malowane samoloty w 1939 r.

Dotejporyzachowało
siętylkokilkaczęści
takdużejwielkości
zsamolotów
przedwojennego
polskiegolotnictwa
wojskowego.

SHIM.10PP

Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku
Piechoty może zapisać na swoje konto jeszcze
jeden sukces w poszukiwaniu pamiątek
po II Wojnie Światowej, której działania
toczyły się na Ziemi Łowickiej.

W centrum Adam Sikorski,twórcaprogramu„Było,nieminęło...”.Udołuznalezionalotka.

Odkrycie sprawiło, że 2 marca doszło do prac terenowych
z udziałem Adama Sikorskiego,
twórcy programu telewizyjnego
„Było, nie minęło...” emitowanego w TVP. W każdym odcinku programu pasjonaci historii
zajmują m.in. się poszukiwaniem
i eksplorowaniem miejsc, w których znajdują się szczątki polskich samolotów czy czołgów.
Program relacjonuje też wysiłki pasjonatów historii zmierzające do odtworzenia na podstawie
oryginalnych części, często wy-

dobytych w czasie poszukiwań
z ziemi, sprzętu wojennego II RP.
Wizyta, dzięki relacji pana Stanisława, świadka wrześniowych
wydarzeń, zaowocowała wytypowaniem miejsca, w którym mogą
znajdować się szczątki maszyny
i gdzie w przyszłości dojdzie najprawdopodobniej do próby ich
wydobycia. W poszukiwaniach
brało udział 11 dziesiątaków.
Lotka po konserwacji zostanie decyzją członków Stowarzyszania przekazana do Muzeum
Sił Powietrznych w Dęblinie za

pośrednictwem Fundacji „Było,
nie minęło...”. Wstępnie udało się też ustalić więcej informacji o pochodzeniu lotki Karasia.
Samolot, który rozbił się w czasie próby lądowania pod Sobotą,
pochodził najprawdopodobniej
z 34 eskadry rozpoznawczej (stan
na 10.09. to 5 karasi i 1 RWD-8).
Prawdopodobny skład załogi,
która znajdowała się w samolocie
to pilot por. Kosmowski, por. obs.
Michalak, strz. samol. Wawrzak.
Wszyscy po lądowaniu przeżyli
i powrócili do eskadry. 

SZUKAJĄ PAMIĄTEK
PO II WOJNIE
ŚWIATOWEJ
Stowarzyszenia
Historyczneim.10Pułku
Piechotyjest
zainteresowane
informacjamiomiejscach,
wktórychwczasiewalk
nadBzurązniszczeniu
uległsprzętwojenny
IIRP.Chodzizarówno
opojazdylądowejak
isamoloty.Poszukuje
takżedokumentów,
zdjęćiwyposażenia
indywidualnegożołnierzy.
Stowarzyszenieodlat
kolekcjonujepamiątki
historyczne,przede
wszystkimpo10pp,
ratującjewtensposób
odzapomnieniaitrafienia
wniepowołaneręce.
Przyokazjiwspółpracuje
zmuzealnikami
ihistorykami.Obecnie
apelskierowanyjest
przedewszystkim
domieszkańcówokolic
Soboty.Możliwe,
żewktórymś
zgospodarstwsąjeszcze
przechowywaneczęści
zestrzelonegoKarasia.
Kontakt
zeStowarzyszeniem:
602-705-362.
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Łowicz | YoYo Contest

Kręci ich yoyo
lat 10 do 21, w tym 14 łowiczan.
Ostatecznie w zawodach wzięło
udział 34 (w tym jedna dziewczyna), pozostali nie dojechali. Sala
łowickiego kina nie świeciła jednak pustkami. Wprost przeciwnie
– widownia była bardzo liczna
i siedziały na niej osoby w każdym wieku.
Każdy z zawodników występował na scenie 2 minuty, podkładem była muzyka, którą sam

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

– Machanie yoyo odstresowuje – zapewniali naszego reportera
uczestnicy Łowicz YoYo Contest,
imprezy, która z inicjatywy Marcela Ołubka odbyła się 8 marca
w Łowickim Ośrodku Kultury.
Gdy pytaliśmy ich, dlaczego machają, mówili, że to pasja, którą
zaraziły ich inne osoby – a która okazała się bardzo wciągająca.
Zapisało się na nią 40 uczestników z całej Polski, mających od

Występ każdego z zawodników trwał 2 minuty. Tym razem w turnieju
zmierzyło się 34 yoyowiczów.

REKLAMA

wybrał. Efektu występom dodawały kolorowe światła oraz dym
sceniczny. Publiczność chwilami bardzo żywiołowo reagowała
na gesty w jej kierunku, słychać
było też odgłosy „Uuu!”, gdy komuś z zawodników yoyo upadło
na podłogę.
Marcel Ołubek, który propaguje w Łowiczu kręcenie yoyo,
poprzez swój udział w programie TVN „Mam talent”, w którym dostał się do ścisłego finału,
w styczniu tego roku organizował
już jedną imprezę dla yoyowiczów, która zgromadziła kilkanaście osób. Znacznie większa
frekwencja sobotniego konkursu
jest dla niego sygnałem do tego,
że jest środowisko osób, które
chcą się tam bawić, spędzać razem czas, rywalizować. Dlatego
planuje kolejne imprezy, jeszcze
w tym roku.
Marcel był też jurorem Łowicz YoYo Contest, wraz z nim
występy uczestników oceniali:
Borys Radziszewski – zdobywca
Pucharu Łodzi w yoyo oraz Michał Pisarski, który sędziuje nie
tylko na Mistrzostwach Polski,
ale też na zawodach rangi europejskiej.
Jak powiedział nam Marcel,
w swojej ocenie jurorzy biorą
pod uwagę walory artystyczne
występu, w tym kontakt z publicznością, a także tricki – czyli uderzenia o sznurek, które są
punktowane. Z poziomu zawodów był bardzo zadowolony.
Łowiczanie okazali się gościnni i nie stanęli na podium.
Miejsce I zajął Patryk Nawolski
z Warszawy, II – Mateusz Mendyka z Torunia, III – Marcin Potarzycki z Karminka. 
mwk
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Łowicz | Siatkówka, zumba i teatr – wszystko charytatywnie

Wystarczy chcieć

Dużą, dwudniową imprezę charytatywną przygotowują na najbliższy weekend
Pogotowie Artystyczne i Studio Rampa. Organizatorzy zadbali o różnorodność atrakcji,
myśląc zarówno o fanach sportu, fitnessu, jak i teatru. Dochód z akcji „Wystarczy chcieć”
zostanie przeznaczony na pomoc dla łowickiego Stowarzyszenia „Klub Amazonek”,
zrzeszającego kobiety, które wracają do życia po walce z nowotworem piersi.
Wciąż jeszcze (do piątku, 14
marca) można zgłaszać drużyny do amatorskiego turnieju siatkówki, który zostanie rozegrany
w hali OSiR II w sobotę, 15 marca, od godziny 9.00 do 14.00.
Wystąpią w nim zespołu męskie,
żeńskie i mieszane, liczące do 12
zawodników/zawodniczek.
Również w sobotę, od godz.
17.00 do 20.00, trwać będzie III
Łowicki Charytatywny Maraton
Tańca i Fitnessu – zabawa znana
już wielu łowiczanom (poprzednie dwa maratony były organizowane jako samodzielne imprezy), polegająca na wspólnym
tańczeniu z instruktorami przez
3 godziny. Będzie można spróbować swoich sił przy rytmach
latynoskich (Zumba Fitness)
i indyjskich (Masala Bhangra).
Zajęcia poprowadzą profesjonalni instruktorzy tych form
tanecznego fitnessu, z różnych
stron Polski, a także gość specjalny – Joao Domingues Reis
Zumba Jammer z Niemiec. Na
czas maratonu będą przygotowane kąciki zabaw dla najmłodszych, organizatorzy zadbają też o zdrowe przekąski
i wodę dla tańczących.

tematyce, jest na ogół odbierany
przez publiczność jako budujący
i krzepiący.

Podczas imprezy
będzie można
spróbować swoich
sił przy rytmach
latynoskich
i indyjskich.
O chorobie
w scenicznym dramacie
Z kolei niedziela, 16 marca, będzie okazją do przeżyć duchowych i estetycznych.
W sali kina Feniks młoda aktorka, Anna Iwasiuta-Dudek,
zaprezentuje publiczności monodram muzyczny „Bóg Kobietą o jednej piersi”, którego scenariusz oparty jest na jej
osobistych zmaganiach z chorobą. Reżyserem spektaklu jest
Krzysztof Knurek, a kompozytorem muzyki mąż artystki, Sebastian Dudek. Spektakl trwa
ok. 40 minut. Wbrew temu, czego można by się spodziewać po

Do czego upoważniają
wejściówki
Do wejścia na poszczególne
części imprezy upoważnia wykupienie cegiełek. Kwoty minimalne to: 5 zł na turniej siatkówki, 20 zł (dla dzieci 5 zł) na
maraton i 10 zł na spektakl. Wykupienie ich upoważnia także
do wzięcia udziału w zwiedzaniu Łowicza, wraz z muzeum,
w sobotę (przewodnicy wyruszają
z hali OSiR II o godz. 13.00,
14.00 i 15.00), a w niedzielę do
zwiedzania muzeum, specjalnie
na tę okoliczność otwartego.
W czasie trwania imprez
(w sobotę w hali OSiR II, w niedzielę w ŁOK) będzie można
zarejestrować się w bazie dawców szpiku fundacji DKMS. Polega to na wypełnieniu prostego
formularza z deklaracją i pobraniu wymazu z wewnętrznej ściany policzka (zabieg bezbolesny).
Imprezę objął swoim patronatem burmistrz Krzysztof Jan
Kaliński, zaś patronem medialnym jest nasza gazeta. 
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Okruchy życia
ODESZLI OD NAS|22.02.2014-10.03.2014
22
 lutego:BolesławCzapnik,
l.79,Kompina.
23
 lutego:MariaPerzyńska,l.88.
24
 lutego: JanKozioł,l.66,
Łowicz;JulianKrupiński,l.76,
Sromów.
27
 lutego:LeonHymka,l.80,
Głowno;JaninaKozioł,l.81;Zofia
Antczak,l.82,Łowicz;Teresa
Rodkiewicz,l.61,Łowicz.
28
 lutego: ZofiaCieślak,l.88;
DawidWawrzyn,l.25,Głowno;
KamilaFlorczak,l.19,Głowno.

1
 marca:HonorataBończak,
l.77,Łowicz;StanisławGolan,l.71;
GrażynaJankowska,l.57,Głowno.
2
 marca: HelenaTomaszewska,
l.85.
7
 marca:EugeniuszGładki,l.83,
Płaskocin.
8
 marca: ZofiaKośmider,l.81;
AnnaOlaczek,l.40
9
 marca:LeszekJędracha,l.91;
HenrykSzymajda,l.59,Głowno.
10
 marca:Ludomir
Goździkiewicz,l.79.

WSPOMNIENIA|POZOSTANĄWNASZEJPAMIĘCI

Janina Rychlewska (1932-2014)

Janina Rychlewska
(1932-2014)



JaninaRychlewskaurodziła
sięnaWileńszczyźnie,
gdziejejtata-Konstanty,
pochodzącyzPiasków
podNieborowem,był
komendantempaństwowej
policji.Jako8-letniedziecko
wrazzmamąibratem
zostaławywiezionado
Kazachstanu,gdzieprzeżyła
bardzotrudnych5lat.
Szczęśliwiecałejrodzinie
udałosięwrócićw1945
doPolskiiosiedlićnaziemi
łowickiej.Niezałożyła
swojejrodziny,byłacałe
życieosobąsamodzielnąi
bardzoskromną.Życzliwie
traktowałaludziiszanowała
chleb,ponieważzaznaław
życiu,czymjestgłód.

JECHALI PO PIJANEMU|8-11.03.2014
8
 marca o godz. 12.55 w Łowiczu na ul. Kurkowej zatrzymano
rowerzystę, 47 -letniego mieszkańca
Łowicza.Badaniewykazało,żemiałw
organizmie2,44promilaalkoholu.
8marca,ogodz.21.18wŁowi
czunaul.Powstańcówzatrzymanazostała 44-letnią mieszkanka Łowiczza,
któraprowadziłasamochódosobowy
FiatUno-2,52promila.
8marca,ogodz.22.05,wŁysz
kowicachnaul.KsięstwaŁowickiego
zatrzymano 44-letniego mieszkańca
Łowicza, który prowadził samochód
osobowy Ford Scorpio. Mężczyzna
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miałworganizmie3,02promilaalkoholu, ponadto nie zastosował się do
wyrokuSąduRejonowegowŁowiczu,
który zakazywał mu prowadzenia
wszelkichpojazdówmechanicznych.
9marca,ogodz.22.50,wŁowi
czu na ul. Ekonomicznej zatrzymano
44-letniegomieszkańcapowiatuzgierskiego, który prowadził samochód
osobowyOpelOmega-0,32promila.
11
 marca o godz. 15.00 w KalenicachwgminieŁyszkowicezatrzymano54-letniegomieszkańcapowiatułowickiego,któryprowadziłciągnik
rolniczymarkiUrsus-2,16promila.

Dnia 1 stycznia
2014 roku zmarła
w Łowiczu w wieku 82
lat Janina Rychlewska,
długoletnia mieszkanka
Łowicza, członek
Związku Sybiraków.
Do ostatnich
chwil swojego
życia pozostawała
samodzielna.
Urodziła się 7 lutego 1932
roku w Turmontach w powiecie
brasławskim na Wileńszczyźnie. W chwili wybuchu wojny, w 1939 roku, zamieszkiwała
z rodzicami Konstantym i Agatą oraz bratem Tadeuszem
w Bienicy, w powiecie Mołodeczno, gdzie ojciec jej był komendantem posterunku policji.
17 września 1939 r. ojciec,
zgodnie z otrzymanym rozkazem, wraz z innym policjantami
przyłączył się do grupy wycofującej się na Litwę, gdzie został
internowany.
Matka Janiny wraz z dwójką dzieci pozostawała w Bienicy do aresztowania w 1940
roku i wywózki w głąb ZSRR,
do północno-wschodniego Kazachstanu. Podróż trwała 3 tygodnie i zakończyła się na stacji
kolejowej Szczerbakty (Pawłodarskaja Obłast). 13 kwietnia
1940 roku, żołnierze sowieccy
zrewidowali ich dom i dali rodzinie godzinę na spakowanie
się. 8-letnia Janka nawet cieszyła się perspektywą podróży, jej mama była przerażona i
nie wiedziała co pakować. Nie
mogła się też dowiedzieć od
Rosjan, gdzie będą wywiezieni
i na jak długo.
Bieda i głód
Na zesłaniu rodzina Rychlewskich przekonała się, że nikogo
nie interesuje ich los. Mama,
która wcześniej nie musiała pracować, a rodzinie powodziło się

dobrze, ponieważ mąż dobrze
zarabiał, prosiła Rosjan o pracę,
aby mogła utrzymać dzieci. Nikogo jednak nie interesował ich
los i ktoś miał jej powiedzieć:
– Nie po to was przywieźliśmy,
żeby was karmić, lecz żebyście
głodowali...
Wszystko, co mieli cenniejsze wymieniali na jedzenie,
wreszcie jednak mama Janiny
została zatrudniona w kołchozie „Bolszewik” we wsi Tatjanowka. Do prac sezonowych
na polach słoneczników, prosa
i ziemniaków chodziły też jej
dzieci – Janka i Tadeusz. Rodzina zbierała po żniwach kłosy, jakie zostały na polach, pomimo, że było to zabronione.
Bolączką rodziny na zesłaniu był nie tylko głód z powodu braku jedzenia, ale też głód
wiary. Nie było tam ani kościołów, ani cerkwi. Ludzie modlili się w rodzinach, wielu z nich
miało książeczki do nabożeństwa przywiezione z rodzinnych domów. Na łańcuszkach
nosili krzyżyki, ale ukrywali je,
bo Rosjanie to wyśmiewali. Po
lwatach pani Janina pamiętała dobrze to, że jak do Kazachstanu przyszedł list z Polski,
to w całej wsi było poruszenie. Wszyscy – a było tam ok.
20 polskich rodzin – chcieli go
przeczytać, wiec przekazywano
go z domu do domu. Wszyscy
tęsknili za polskością.
Powrót taty
Po pierwszym roku, jaki Rychlewscy przeżyli w biedzie,
nękani chorobami, sytuacja trochę się polepszyła, gdy w 1941
roku Niemcy rozpoczęli wojnę
z Rosją. Rosjanie zmienili nieco stosunek do Polaków, nie
traktowali ich już tak źle, jak
dotąd.
Łowicka rodzina zapamiętała datę 19 lutego 1942, gdy dołączył do nich Konstanty, tata
Janiny, po wielomiesięcznej tułaczce po sowieckich obozach
jenieckich (Kozielsk, Murmańsk, półwysep Kola, Ar-

changielsk i Suzdal). Znów byli
razem i to było dla nich wielką
radością.
Ojciec Janiny znalazł zatrudnienie w magazynie skór (Zagotżywsyrio) w miasteczku
Szczerbakty, gdzie przeniósł się
z rodziną z końcem maja 1942
r. Mama Janiny była sprzątaczką w tym zakładzie. 3 stycznia na świat przyszedł młodszy brat Czesław. Pomimo, że
trudno było w warunkach na
zesłaniu wychowywać dziecko, najmłodszy Rychlewski rósł
zdrowo.
Janina Rychlewska po latach
wspominała Wigilię w Kazachstanie w 1942 lub 1943 roku,
gdy jej rodzina, po modlitwie
i życzeniach, zjadła skromny
posiłek. Jej brat zapytał wtedy
ojca, czy wrócą kiedyś do Polski
i czy będzie można się najeść
chleba do syta? Tata mu wtedy
odpowiedział, że przyjdzie taka
chwila, że będzie mógł odejść
od stołu, gdy naje się do syta.
Zaczął płakać, a cała rodzina
razem z nim. Wspomnienie to
zawsze wzruszało panią Janinę
i wyciskało łzy z oczu.
Rodzina kochała się i wspierała, pielęgnowała wiarę. Rodzice byli bowiem bardzo wierzący i modlili się wspólnie
z dziećmi, prosząc Boga o to,
aby pomógł im wrócić do Polski.
A wszystko to przeżywali w
domu, który był lepianką z gliny i kiziaków (suszonych odchodów zwierzęcych). W chacie podłoga była gliniana, a jej
czyszczeniem i konserwacją
zajmowała się mama, która rozrabiała trochę gliny z wodą, potem rozsmarowywała ją po całej powierzchni. Janka z bratem
Tadeuszem mieli tam swoje legowisko za piecem, który zbudował tata. Było tam ciepło,
a spało się w ubraniu, w którym chodziło się w dzień. Na
noc zdejmowali jedynie palta.
Opałem były łęty słonecznika,
piołunu i kiziaki, które latem
zbierali, suszyli i układali przy
domu w pryzmach.

Urbańszczyzna|Tragiczny8marca

Śmierć w stawie
Prokuratura
Rejonowa
w Łowiczu wyjaśnia okoliczności śmierci 41-letniej kobiety, mieszkanki Urbańszczyzny
w gminie Łowicz. Jej ciało zostało znalezione 8 marca po
godz. 13. w stawie w Urbańszczyźnie. Prokuratur Magdalena Bursa powiedziała nam, że
w przypadku śmierci kobiety wstępnie wykluczony został
udział osób trzecich. Niemniej,
sprawa jest w trakcie wyjaśniana. – Czekamy na wyniki sekcji zwłok, które ostatecznie potwierdzą bądź wykluczą udział
osób trzecich – mówi prokurator Bursa.
Ciało kobiety znaleziono
w stawie na prywatnej posesji, w

bezpośrednim sąsiedztwie drogi
łączącej Łowicz (przedłużenie
ul. Katarzynów za Lasem Miejskim) z Urbańszczyzną, zaledwie kilkaset metrów od domu,
w którym mieszkała z rodziną.
Na poboczu drogi w sąsiedztwie
stawu pozostawiła swój samochód, z nie zamkniętymi drzwiami i z kluczykami tkwiącymi
w stacyjce. Kobieta, aby dostać
się do zbiornika wodnego musiała ominąć ogrodzenie, którym
staw oddzielony jest od drogi.
Ciało mieszkanki Urbańszczyzny zostało odnalezione po
podjętych przez policję i straż
pożarną poszukiwaniach. Zgłoszenie o zaginięciu napłynęło od
rodziny.
tb
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W obronie polskości
W 1943 roku, gdy ZSRR zerwało stosunki dyplomatyczne
z rządem polskim, Rychlewskim chciano odebrać polskie
obywatelstwo. Nie zgodzili się
na to, chociaż wielu Polaków
podjęło taką decyzję pod presją władzy. Potem jej żałowali,
ponieważ odebrali sobie możliwość powrotu do Ojczyzny.
31 marca 1944 roku ojciec
Janiny wyjechał do miejscowości Sumy, do tworzącego
się w ZSRR Wojska Polskiego
podległego komunistycznemu
Związkowi Patriotów Polskich.
Został wcielony do 2 Dywizji
Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego i 27 lipca, po przeszkoleniu, wyruszył na front. Brał
udział w walkach I Armii Wojska Polskiego, m. in. w walce
o Warszawę i Wał Pomorski.
Przeszedł cały szlak bojowy,
z wojny przywiózł 11 odznaczeń.
W wyniku jego starań, między innymi przez Związek
Patriotów Polskich, rodzina Rychlewskich otrzymała w
styczniu 1945 roku od NKWD
zgodę na powrót do miejscowości Bienica (wtedy już Białoruska SSR) i 25 stycznia
1945 r. opuściła Szczerbakty. Do Bienicy dotarła 5 lutego. Załatwianie dokumentów
ewakuacyjnych i zgody na wyjazd indywidualny do Polski
do Bełchowa w powiecie łowickim trwało do 20 kwietnia. Wybór miejscowości nie
był przypadkowy, ojciec Janiny pochodził z pobliskich Piasków pod Nieborowem.

Ostatecznie przyjazd do
Bełchowa nastąpił 25 kwietnia
1945 roku.
Rychlewskim pomógł ktoś
w powrocie do Polski, ale nigdy nie dowiedzieli się kto.
Ktoś podpisał „zapotrzebowanie” na nich, ale nie znali oni
nazwiska, jakie widniało pod
tym dokumentem. Pytana o to
mama Janiny skłamała, że podpisała go jej siostra, w rzeczywistości miała tylko brata.
Po powrocie do Polski Janina Rychlewska skończyła
Szkołę Podstawową w Bełchowie a następnie Liceum Ekonomiczne w Łowiczu, gdzie
zdała maturę w 1952 roku.
Po skończonej nauce pracowała zgodnie z wyuczonym zawodem: w latach 1952 – 1961
w Kolejowych Zakładach Gastronomicznych w Łowiczu,
następne 10 lat w Miejskim
Handlu Detalicznym w Łowiczu, a najdłużej, w latach 1971
– 1990 – w Powszechnej Agencji Handlowej w Łowiczu. Od
1 września 1990 r. przeszła na
emeryturę.
Oprócz pracy zawodowej
ważne miejsce w jej życiu zajmowała wieloletnia aktywna
działalność w nieistniejącym
już Zespole Pieśni Tańca Kolejarz.
Bardzo trudne warunki życia w Kazachstanie odcisnęły
swoje piętno na zdrowiu Janiny Rychlewskiej. Przeszła dwie
operacje serca, w 1973 roku
w Instytucie Reumatologii
w Warszawie, a w 1992 roku
w Akademii Medycznej w Łodzi. Mimo tak poważnych kłopotów zdrowotnych nie załamywała się i powracała z czasem
do aktywnego, samodzielnego
życia.
Do ostatnich chwil swojego
życia pozostawała całkowicie
samodzielna i w miarę możliwości radziła sobie, mimo tego,
że wypadło jej żyć samotnie.
Życie jej zostało przerwane
przez chorobę nagle i niespodziewanie. Pogrzeb Janiny Rychlewskiej odbył się 9 stycznia
Jej prochy złożono w grobowcu
rodzinnym, obok rodziców, na
cmentarzu parafialnym w Bełchowie w gminie Nieborów.
Szacunek
do chleba
Janina Rychlewska była stałym uczestnikiem spotkań
z Sybirakami, jakie w rocznicę
17 września 1939 r. organizuje

I Liceum Ogólnokształcące im.
Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. Jej wspomnienia z Kazachstanu, z lat 1940-1945 znalazły
się w publikacji „Wspomnienia
łowickich Sybiraków, którą w
1993 roku wydało Koło Historyczne z tej szkoły.
Spisane przez uczniów
wspomnienia pani Janiny noszą
tytuł „Przywieźliśmy was po
to, żebyście głodowali”.
We wspomnieniu tym o swoim ojcu zawsze mówi „tatuś”
i podkreśla, jak ważny dla jej
całej rodziny był powrót po
5 latach z zesłania. Niestety, rodzina przez wiele lat miała problemy z tym związane.
Dzieci nie mogły mówić
swoim rówieśnikom, dlaczego
mieszkały w Kazachstanie, jej
brat nie dostał się na wymarzone studia. Milczały o tym przez
wiele lat wszystkie państwowe
media.”Dobrze, że wreszcie
można mówić prawdę o losie
deportowanych w ZSRR Polaków. Dobrze, że młodzież chce
słuchać naszych wspomnień” –
powiedziała licealistom spisującym jej wspomnienia.
– Była skromna, uśmiechnięta i życzliwie nastawiona
do ludzi, pomimo tak trudnego
dzieciństwa – wspomina Sybiraczkę burmistrz Krzysztof Kaliński, który był organizatorem
spotkań z łowickimi Sybirakami w LO im. Chełmońskiego
i inicjatorem spisania i wydania
wspomnień łowickich Sybiraków. – Pani Janina miała wielki szacunek do chleba, często
mówiła, jak bardzo boli ją to,
że ludzie wyrzucają chleb.
Pani Janina na spotkania te
przychodziła zawsze, od pamiętnego pierwszego spotkania, które odbyło się w 1991
roku. Młodzież przedstawiła
wtedy po raz pierwszy program
artystyczny, który składał się z
fragmentów wspomnień łowickich Sybiraków.
– Wszyscy płakali, a ja
aż się bałem, aby wzruszenie to nie okazało się zbyt silne, aby coś się komuś nie stało – wspomina Kaliński. Po
spotkaniu jedna z jego bohaterek podeszła do niego
i dziękowała nie tylko w swoim imieniu, mówiąc, że wreszcie Sybiracy przestali się czuć
obywatelami drugiej kategorii.
Mogli poczuć się wyjątkowo.
Janina Rychlewska z pewnością doświadczyła podobnego
odczucia. 
mwk
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ROMAN WAJNIKONIS

Rozpalenie ognia w piecu było nie lada sztuką, bo nie
było zapałek. Ogień rozniecano
z krzesiwa i gdy w jakimś domu
udało się go rozpalić, to nosiło
się z żar z domu do domu, aby
pomóc sąsiadom. Ale to też nie
było takie łatwe i nie zawsze się
udawało go donieść.
Glinianka była oświetlana
łuczywem lub mapką z oliwą,
a domownikom dokuczały
pchły, wszy i gryzonie. Sprzymierzeńcami w walce z myszami okazały się jeże. Nie przyszły one do nich same. Janka
z bratem przyniosła któregoś
dnia do domu jeża i okazało
się, że to samica, która spodziewała się potomstwa. Jeże zamieszkały w szopie koło domu
i okazały się wielkimi sprzymierzeńcami rodziny.



Boże Ciało w Łowiczu – 31 maja 1934 r.

Łowicz, Głowno | Ciekawe zdjęcia dostępne online

Historia uwieczniona
przez Wajnikonisów
Bogaty zbiór archiwalnych,
czarno-białych fotografii
z lat międzywojennych,
II wojny światowej
i wczesnego PRL, także
z Łowicza, Głowna
i okolic, ma w swoich
rodzinnych zbiorach Justyna
Wajnikonis-Maciejewska,
mieszkanka Łodzi.
Fotografie do 1938 roku wykonał jej dziadek – Roman Wajnikonis, mieszkaniec Głowna,
zaś późniejsze jego syn, a ojciec
pani Justyny – Stanisław Wajnikonis.

Łodzianka chce się ze wszystkimi zainteresowanymi nieodpłatnie dzielić dorobkiem jej
przodków. Część z fotografii
przekazała już kilku instytucjom
kulturalnym (m.in. Bibliotece
Wojewódzkiej im. J. Piłsudskiego w Łodzi), a jeszcze więcej
z nich prezentuje w internecie, poprzez serwis Youtube
i swój profil na portalu Facebook. Ostatnio zamieściła tam
amatorski film, będący kompilacją złożoną ze zdjęć z Łowicza,
Głowna i Łaznowa z lat 19301936. Fotografie są różnorodne, przedstawiają głównie sceny
z życia codziennego, ale tak-

że architekturę i ważne w życiu
społeczności wydarzenia.
Z punktu widzenia naszego regionu ciekawe są zwłaszcza galerie zdjęć zrobionych
w Głownie i w Łowiczu w okresie od sierpnia do października 1930 roku i podczas obchodów Bożego Ciała w Łowiczu
(31 maja 1934 roku). Zachęcamy także do oglądania zdjęć
z innych miast, np.: Łodzi, Zgierza czy Płocka. Nazwa profilu
pani Justyny na Facebooku nosi
nazwę „Albumy z niepublikowanymi skanami”, zaś kanał na
Youtube jest nazwany jej imieniem i nazwiskiem. 
tm

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

RZUT OKIEM | KOBIETY ŚWIĘTOWAŁY W KOCIERZEWIE

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

Życzenia składał paniom wójt Zenon Kaźmierczak, on też wręczał im kwiaty.
Panie ze wszystkich 14
Kół Gospodyń Wiejskich
działających na terenie
gminy spotkały się 8
marca w Kocierzewie Płd.
na przyjęciu z okazji Dnia
Kobiet. Życzenia i kwiaty
otrzymały od sekretarza
Zbigniewa Żaczka, który
wyjaśnił chorobą
nieobecność wójta
Grzegorza Stefańskiego.
Po serdecznościach 
i życzeniach panie
zasiadły do przyjęcia,
które przygotowały
własnymi siłami. Było
sympatycznie jak w gronie
przyjaciółek. mwk

Kiernozia | Dzień Kobiet nie wychodzi z mody

Życzenia i podziękowania
– Świat bez kobiet byłby jak
ogród bez kwiatów – cytował
Pierra de Brantome wójt gminy Kiernozia Zenon Kaźmierczak, składając 8 marca życzenia z okazji Dnia Kobiet paniom,
które brały udział w obchodach
tego święta w Gminnym Ośrodku Kultury.
W uroczystości brało udział
ponad 50 pań. W gronie tym
były przedstawicielki wszystkich sołectw, gospodynie ze
Stowarzyszenia Współpracy

i Rozwoju w Niedzieliskach
oraz Stowarzyszenia Zamiary
Przyjazna Wieś, sołtyski, radne, członkinie Zespołu Śpiewaczego Kiernozianie i poetki
ludowe.
Życzenia składał wójt Zenon
Kaźmierczak oraz ks. proboszcz
Piotr Zakrzewski. Każda z pań
otrzymała tulipana. Dyrektor
GOK Bożena Olczak dziękowała paniom za aktywność i zachęcała, aby nadal chciały działać
na rzecz lokalnej społeczności.

Przy słodkim poczęstunku panie miały okazję wysłuchać występu kapeli ludowej z Kiernozi oraz młodzieży, która bierze
udział w zajęciach wokalnych
w ośrodku. Wystąpili: Sara Traczyk, Klaudia Kordalewska, Beata Łysio, Karol Łąpieś i Dominik Lewaniak. Podopieczni
Marty Czerwińskiej z Łowicza
zaśpiewali m.in. szanty, piosenki
cygańskie oraz szlagier zespołu
Dwa plus jeden „Chodź, pomaluj mój świat”. 
mwk
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Aktualności
Popów|DzieńOtwartywgimnazjum

Nie zabrakło w tym dniu pokazów umiejętności wokalnych,
tanecznych i zręcznościowych.

Trzej młodzieńcy zaśpiewali
utwór: „Jesteś szalona” w języku
niemieckim, dziewczęcy zespół
taneczny zaprezentował jeden ze
swych układów choreograficznych, kolejni uczniowie popisywali się, w jakim stopniu opanowali: technikę posługiwania
się yoyo, jak długo potrafią odbijać nogą piłkę, wykonywać triki
z piłką do koszykówki, a nawet
– jak założyć na szyję dwie nogi
na raz, co wywołało najżywsze reakcje publiczności, a wiele osób wstało nawet ze swych
miejsc, aby lepiej widzieć.
Goście mieli również okazję pokazać, na co ich stać. Dla
nich zorganizowane były krótkie
konkurencje sportowe, związane
na przykład z kozłowaniem piłki. Po zmaganiach sportowych,
podzielono ich na grupy i każda
z nich miała przydzielonego
przewodnika, który miał oprowadzać ją po szkole.
Przewodnicy przebrani byli za
postaci historyczne. A na koniec
wszystkich czekał słodki poczęstunek.
mst

dla tych młodych ludzi – powiedział nam Robert Wójcik, dyrektor PCPR.
Każdego roku wśród swych
podopiecznych PCPR przeprowadza ankietę z zapytaniem, w
jakich kursach podnoszących
kwalifikacje chcieliby oni uczestniczyć. W tym roku najwięcej
osób opowiadało się za kursem
makijażu i wizażu, dlatego 10 wychowanków rodzin zastępczych i
domu dziecka może wziąć udział
w takich zajęciach, a 4 osoby z
rodzin zastępczych i 4 osoby niepełnosprawne skorzystają z kursu
na prawo jazdy kategorii B. Poza
tym w ramach „Umiem więcej”
zostaną zorganizowane specjali-

styczne szkolenia dla rodzin zastępczych, uczące opiekunów,
jak sobie radzić z zaburzeniami
psychomotorycznymi u dzieci
i jak pomagać im wyjść z traumy. Dla dwóch osób bezrobotnych w wieku 15-30 lat PCPR
sfinansuje 6-miesięczny staż
u pracodawcy. Dla osób niepełnosprawnych będzie zorganizowany turnus rehabilitacyjny z zabiegami rehabilitacyjnymi oraz
kurs komputerowy.
Dodatkowym
wsparciem,
w zależności od potrzeb indywidualnych lub danej grupy, będą
warsztaty z doradcą zawodowym, konsultantem rodziny, psychologiem oraz prawnikiem. mst

Kosmici wylądowali w bibliotece
Uczniowie
przygotowali
przedstawienie, do którego sami
napisali scenariusz, wyreżyserowali go, zagrali w nim i stanowili jego obsługę techniczną.
Pokazali je podczas goszczenia
u siebie w szkole uczniów klas
szóstych z terenu gminy Łowicz i Szkoły Podstawowej nr 1
z Łowicza.
Zgromadzeni w sali gimnastycznej goście dowiedzieli się,
że do szkolnej biblioteki przybyli kosmici, którzy nie wiedzieli, gdzie się znaleźli. O celu
swej podróży poinformowali
ich uczniowie, których spotkali

w różnych klasopracowniach,
stanowiących fragment sceny.
Pozostałe pomieszczenia szkoły
widoczne były na przygotowanych slajdach prezentacji multimedialnej. Opisowi każdej z sal
towarzyszył dialog pełen humoru, dystansu, ale i szacunku wobec uczniów i nauczycieli.
Pokój nauczycielski został nazwany mrowiskiem, z którego
po dzwonku wychodzą mrówki
– nauczyciele na lekcje, a pokój
pani dyrektor to osobna komnata dla królowej tych wszystkich
mrówek. Pracownia fizyczna zaś
to miejsce, w którym nauczy-

ciel wkłada do głowy wiedzę
z siłą odwrotnie proporcjonalną
do prędkości, z jaką ulatnia się
ona z młodzieńczych głów. Wizyta ufoludków okazała się jednak tylko snem, śnionym podczas jednej z lekcji.
Przedstawienie było pomysłem uczniów klasy drugiej:
Klaudii Kwasek, Michaliny Siekiery, Anny Cieślak, Wiktorii
Krygier, Martyny Palos, Wiktora Gładkiego i Jana Przybysza. Za prezentację multimedialną odpowiedzialny był Michał
Słomski, a obsługą techniczną
zajęli się: Marcel Aleksandro-

MAGDALENASZYMAŃSKA-TOPOLSKA

Jak najlepiej zaprezentować szkołę? Na wesoło z udziałem uczniów,
którzy potrafią pokazać wszystkie jej mocne strony. Dzień Otwarty
w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie, który został zorganizowany
6 marca, stanowił popis młodzieńczego zapału i kreatywności.

Jedną z atrakcji Dnia Otwartego wgimnazjumwPopowiebyłwystęp
dziewczęcejgrupytanecznej.

wicz – przewodniczący samorządu uczniowskiego, Dominik
Kamiński i Jakub Wójcik.

Łowicz|PieniądzeunijnedlapodopiecznychPCPR

Umiem więcej – projekt podnoszący kwalifikacje

Korepetycje dla uczniów, kursy prawa jazdy, staże i szkolenia – to wszystko czeka na tych, którzy wezmą udział
w tym projekcie. Kandydaci mogą zgłaszać się do niego jeszcze przez najbliższych kilka dni.
MAGDALENA
SZYMAŃSKATOPOLSKA
magda.topolska@lowiczanin.info

Koszt jego realizacji w tym
roku to nieco ponad 669 tys. zł,
z czego dofinansowanie unijne to blisko 599 tys. zł, a wkład
własny – 70 tys. 258 zł. Na tę
ostatnią kwotę składają się pieREKLAMA

Sonoco Poland
Packaging
Services
Firma Sonoco, światowy lider w branży
produkcji opakowań poszukuje
osób chętnych do pracy na stanowisku

OPERATOR MASZYN
Miejsce pracy: Stryków
Obowiązki:
- fachowa obsługa maszyn produkcyjnych
- ciągła kontrola i regulacja parametrów
- zabieganie i usuwanie awarii niewymagających specjalnych uprawnień
- transport bliski materiałów produkcyjnych,
ręcznie i przy pomocy wózka paletowego
- bieżąca kontrola jakości produktu
Wymagania:
- doświadczenie w pracy przy maszynach
produkcyjnych
- gotowość do pracy z systemie 3-zmianowym
- umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
- pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku
- zatrudnienie na umowę o pracę na pełen
etat
- pakiet niepublicznej opieki zdrowotnej
- możliwość rozwoju zawodowego
Jeżeli jesteś zainteresowany powyższym
stanowiskiem wyślij swoje CV na adres:
hr.strykow@sonoco.com w tytule maila
prosimy wpisać: Operator maszyn
267667

niądze przeznaczone na świadczenia na dzieci umieszczane
w rodzinach zastępczych, które
PCPR musi zagwarantować bez
względu na to, czy dane dziecko bierze udział w projekcie, czy
też nie, jak na przykład bezpłatne korepetycje dla młodzieży
w wieku 15-18 lat. Dotacja do
tego projektu stanowi zatem
uzupełnienie budżetu PCPR, ponieważ zostanie przeznaczona

głównie na te zadania, na które
w powiecie nie wystarcza pieniędzy. A to i tak kropla w morzu potrzeb.
Niektóre z zadań realizowanych w ramach tego projektu, są
zadaniami fakultatywnymi, tzn.,
że PCPR może je wypłacać, ale
żadne przepisy nie nakładają na
niego takiego obowiązku. Jednym z takich świadczeń jest jednorazowa wypłata pieniężna dla

pełnoletnich wychowanków domów dziecka, którzy, po osiągnięciu 18 roku życia, muszą
znaleźć dla siebie nowy dom.
Maksymalna wysokość takiego
świadczenia to obecnie 4941 zł.
W tym toku w PCPR zamierza
wypłacić je pięciu osobom, które przystąpią do projektu. – Gdyby nie pieniądze unijne, nie stać
byłoby nas na wypłacanie tych
pieniędzy i jednocześnie pomoc

www.lowiczanin.info
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Łowicz | Centrum Promocji pod nowym kierownikiem

Katarzyna Słoma pełni obowiązki dyrektora

– Nie boję się wyzwań – mówi Katarzyna Słoma, która od wtorku, 4 marca, kieruje powiatowym Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
Pełniącą obowiązki dyrektora została dzień wcześniej, decyzją Zarządu Powiatu. Na razie nie wiadomo, jak długo będzie to trwać, ponieważ ma ona kierować
Centrum do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora, który nie został jeszcze ogłoszony.
W ubiegłym roku z Łowickiego
Ośrodka Kultury pozyskała dotację w ramach Małych Grantów,
dzięki której wydała swojego autorstwa publikację na temat Bronisławy Skwarnej, twórczyni ludowej z Chąśna.
Pełniąca obowiązki dyrektora
była pomysłodawczynią i współorganizatorką wielu inicjatyw
promocyjnych, zarówno jako pracownik Centrum Promocji, jak
i indywidualnie. Przykładem takich inicjatyw był cykl „Spotkań
z tradycją”, które odbywały się
co miesiąc w 2012 i 2013 roku,
najpierw z zespołami ludowymi,
następnie z twórcami. Były one
związane z kalendarzem powiatowym, którego wydanie również
ona koordynowała. Z innych war-

to wspomnieć cykl filmów Tomasza Świątkowskiego „Bliskie
podróże po Polsce”, w którym
jest przewodniczką po miejcowościach leżących nad Bzurą.
3 dni bez dyrektora
Do końca lutego dyrektorem
Centrum Promocji był Jacek
Chołuj, który został odwołany
ze stanowiska decyzją Zarządu
Powiatu. Pomimo, że wypowiedzenie otrzymał pod koniec listopada, Zarząd nie zdecydował się
jeszcze na ogłoszenie konkursu.
Pytania o to, czy można było
to zrobić inaczej, padły na sesji Rady Powiatu 4 marca. Starosta odpowiedział wymijająco:
– Pewnie można było, ale stało
się, jak się stało.

RZUT OKIEM | ODPUST W ŁYSZKOWICACH

TOMASZ BARTOS

Katarzyna Słoma pracuje
w CKTiP od czerwca 2011 roku
w systemie zmianowym, jako
specjalista od informacji turystycznej. Jest absolwentką Wydziału Nauk Geograficznych na
Uniwersytecie Łódzkim, obecnie
jest w trakcie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim dla twórców, artystów
i menedżerów kultury.
Niejednokrotnie na naszych łamach pojawiało się jej nazwisko
czy zdjęcia, ponieważ jest osobą
bardzo aktywną. Jest przewodnikiem turystycznym, ma uprawnienia pilota wycieczek, jest wolontariuszką Szlachetnej Paczki,
była konferansjerką dwóch ostatnich edycji imprezy charytatywnej „Gwiazdy na Gwiazdkę”.

Katarzyna Słoma.

Opozycyjni radni wyrazili jednak swoje zaniepokojenie tym,

że Zarząd Powiatu pozwolił na to,
że od 1 do 3 marca Centrum Promocji nie miało dyrektora. Podkreślano, że jest to przecież instytucja, która pracuje całą dobę,
prowadzi bowiem Dom Wycieczkowy, więc musi być osoba odpowiedzialna za jego funkcjonowanie lub upoważniony zastępca.
Radni skupieni wokół PSL
próbowali zrzucić odpowiedzialność na Jacka Chołuja za to, że
Centrum nie ma w swoim regulaminie organizacyjnym zapisu
o tym, kto go zastępuje.
Okazało się, że dyrektor, owszem, regulamin pisał, ale przyjmował go potem Zarząd Powiatu. Kontrowersje wśród radnych
opozycyjnych wywołało też wybranie pełniącej obowiązki dy-

rektora, zamiast powierzenia
obowiązków na czas określony. Radny Artur Michalak pytał
o to, jaka była podstawa prawna wyboru p.o. dyrektora, dając
do zrozumienia, że ustawa o instytucjach kultury nie przewiduje
„pełniącego obowiązki”.
Radca prawny starosta Anna
Motuk pytana o konkretny artykuł tej ustawy, który pozwolił
Zarządowi na podjęcie takiej decyzji denerwowała się najpierw,
że radni chcą ją egzaminować.
Potem jednak wyraziła swoją
opinię, że jeśli Zarząd Powiatu
jest uprawniony do zatrudnienia
i zwalniania dyrektora, to jest
też uprawniony do wyznaczenia
osoby pełniącej obowiązki
dyrektora.
mwk

Łowicz | Seminarium otwiera podwoje

Dla chcących odkryć swoje powołanie

TOMASZ MATUSIAK

4 marca wierni parafii
św. Kazimierza w Łyszkowicach
obchodzili odpust. W uroczystej
sumie o godz. 11.30, oprócz
proboszcza ks. Jerzego
Modelewskiego, gościnnie wzięli
udział inni księża z dekanatu 
Św. Ducha, a także były wikariusz
tej parafii ks. Piotr Nowak, który
odprawiał mszę. Był to dla niego
powrót do tego kościoła po 14
latach, obecnie jest on wikariuszem
w Parafii Niepokalanego Poczęcia
NMP w Rawie Mazowieckiej. 
Po mszy wierni mogli na
rozstawionych pod kościołem
straganach kupić odpustowe
obwarzanki i zabawki. tm

REKLAMA

Młodzież męska,
która chce przyjrzeć się
życiu seminaryjnemu,
będzie miała taką okazję
w tym miesiącu,
bowiem 21-23 marca
w Wyższym Seminarium
Duchownym w Łowiczu
organizowane będą
Dni Otwarte.
Zaproszenie kierowane jest
do wszystkich uczniów szkół
ponadgimnazjalnych nie tylko
z terenu Łowicza. Ks. dr Sławomir Wasilewski, rektor Seminarium, namawia do udziału
w tej inicjatywie, ponieważ,

jego zdaniem, jest to dobry
sposób, by poznać klerycką codzienność i przyjrzeć się
z bliska seminaryjnemu życiu,
w którym jest miejsce na modlitwę i na studiowanie, na pracę
i odpoczynek, na rozmowę
z Bogiem i ludźmi.
Obecnie w kościele katolickim, od 5 października 2013
roku, obowiązuje Rok Powołaniowy, dlatego księża i klerycy z łowickiego seminarium
podejmują wiele inicjatyw,
dzięki którym chcą odkrywać
rąbka tajemnicy seminaryjnego życia.
Od stycznia tego roku na
stronie internetowej tego Seminarium (www.diecezja.lowicz.

pl/seminarium) jest dostępna
zakładka, w której można znaleźć nagrania rozmów w formacie mp3 z klerykami i księżmi
m.in. na temat historii ich powołania do służby Bożej, o życiu wspólnoty seminaryjnej,
o studiach w seminarium oraz
o kształtowaniu młodych serc
do kapłaństwa.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Dniach Otwartych
proszone są o zgłaszanie swego
uczestnictwa do środy, 19 marca,
włącznie.
Można to zrobić telefonicznie – pod numerem telefonu
(46) 837 60 16 lub za pomocą
poczty elektronicznej na adres:
wsd@diecezja.lowicz.pl.  mst
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Łowicz | Miejski konkurs ortograficzny dla szkół podstawowych

Trzy mistrzynie ortografii
Sukces Mileny jest tym większy, że tytuł Mistrza Ortografii
zdobyła już po raz trzeci z rzędu.
– Startowałam w konkursie również będąc w drugiej klasie, ale
wtedy się nie udało – powiedziała nam Milena.
Finał 20. edycji miejskiego
konkursu ortograficznego dla
szkół podstawowych odbył się
10 marca w miejskiej bibliotece. Udział wzięło 30 uczniów
w trzech kategoriach wiekowych:
klasy II-III, klasy IV i klasy V-VI.
W poniedziałek, 17 marca, w bibliotece odbędzie się finał miejskiego konkursu ortograficznego
w kategorii gimnazjów.
– Nie ma idealnego przepisu na
to, jak wygrywać takie konkursy.
Ja po prostu dużo czytam, bo lubię. Oprócz tego, przygotowywałam się do konkursu przeglądając
książki z przykładowymi dyktandami – powiedziała Milena Górczyńska. Dyktando nie sprawiło
jej większych trudności.
– Trzeba dużo czytać i mieć
otwarty umysł. Warto też przypominać sobie reguły pisowni – powiedziała nam Karolina Małecka, polonistka z pijarskiej szkoły
podstawowej. Konkurs polegał
na napisaniu specjalnie na tę oka-

S.H.I M. 10PP

Tytuły „Mistrz Ortografii 2014” za bezbłędnie napisane dyktando w kategorii łowickie szkoły podstawowe,
uzyskały w tym roku trzy uczennice: Zuzanna Kowalik z klasy III oraz Patrycja Jabłońska z klasy VI z Pijarskiej
Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju i Milena Górczyńska z klasy V B ze Szkoły Podstawowej nr 2.

Członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty
w czasie jednego ze swoich przemarszów przez łowickie wsie.

Historia | Ocalić od zapomnienia

Dziesiątacy przejdą przez Bąków

Tytuły Mistrzów Ortografii 2014 otrzymały: Patrycja Jabłońska z kl. VI pijarskiej SP, Milena Górczyńska z kl.
VB SP 2, Zuzanna Kowalik z kl. III SP Pijarskiej.

ny osobie, która napisała dyktando bezbłędnie.
Podczas finału miejskiego 20.
edycji konkursu w kategorii łowickie szkoły podstawowe, najwięcej punktów zgromadziła
Pijarska Szkoła Podstawowa, kolejne były SP 1 i SP 2. Uczestnicy
otrzymali upominki książkowe,
a laureaci konkursu otrzymają
dodatkowo dyplomy i nagrody
burmistrza.
Okazało się, że najtrudniejszym dyktandem był tekst o ma-

zję stworzonego dyktanda. Teksty dyktand przygotowała, tak
samo jak w latach ubiegłych, Elżbieta Skoneczna, polonistka i jednocześnie dyrektor I LO w Łowiczu. Każdy z uczestników mógł
uzyskać maksymalnie 10 punktów za bezbłędnie napisaną pracę. Maksymalną ilość punktów
pomniejszano o 1 punkt za każdy błąd ortograficzny, o 0,5 punktu za usterkę i o 0,25 punktu za
błąd interpunkcyjny. Tytuł Mistrz
Ortografii może zostać przyzna-

larzu i łowickich pasiakach, przeznaczony dla klasy IV – nikt nie
napisał go bezbłędnie. Łatwiejsze dla uczestników okazały się
natomiast ortograficzne opowieści o żółwiu (tekst dla klas II
– III) i o uczniu, który chciał zostać chirurgiem (tekst dla klas V
– VI). Każdy uczestnik dostał na
pamiątkę książkę i kubek, natomiast zwycięzcy pod koniec
roku szkolnego dodatkowo
otrzymają nagrody burmistrza
Łowicza. 
mak

Członkowie Stowarzyszenia
Historycznego im. 10 Pułku Piechoty z Łowicza przeprowadzą
w najbliższą sobotę, 15 marca,
w okolicach godz. 15.00 w Bąkowie, gmina Zduny, akcję „Ocalić od zapomnienia”.
Akcja polega na przemarszach
w umundurowaniu piechoty
z okresu międzywojennego przez
podłowickie wsie. Dziesiątacy
odwiedzili już m.in. Czatolin,
Wicie, Budy Stare, Henryków.
Wędrówki takie mają na celu rozmowy z mieszkańcami na temat
przeszłości, zwłaszcza zdarzeń
związanych z okresem II wojny światowej, nagranie wspomnień najstarszych świadków
tych wydarzeń oraz pozyskanie

elementów wyposażenia wojskowego, pozostawionych przez
przemieszczające się armie.
– Staramy się także prezentować ludziom kawałek historii
wojskowości, no i warto wspomnieć o wielkiej radości najmłodszych, dla których zdjęcia
z rekonstruktorami i możliwość
na żywo „dotknięcia historii” są
niezapomnianym
przeżyciem
– powiedział nam prezes Stowarzyszenia, Piotr Marciniak.
Dzięki hojności mieszkańców
wielu wsi udało się wzbogacić
kolekcję pamiątek wojennych,
zgromadzonych tak w siedzibie
Stowarzyszenia, mieszczącej się
w ZSP nr 1, jak i w łowickim
muzeum. 
tb

MAGDALENA SZYMAŃSKA-TOPOLSKA

Łowicz | Spotkanie z pielgrzymem

Zaszedł pieszo do Ruandy

TOMASZ MATUSIAK

Niecodzienny gość odwiedził
10 marca Pijarskie Szkoły
Królowej Pokoju w Łowiczu.
Był nim 35-letni Piotr
Chomicki z Warszawy,
który przez 11 miesięcy
pielgrzymował pieszo do
Kibeho w Ruandzie.

Piotr Chomicki – porzucił karierę menedżera i pieniądze, aby podążać
za powołaniem. Radością z takiego wyboru dzielił się z uczniami Szkół
Pijarskich w Łowiczu.
REKLAMA

Pielgrzym ten opowiadał
uczniom o swojej podróży oraz
o tym, jak bardzo odkrycie Boga
na nowo (po 15 latach życia bez
religii) odmieniło jego życie.
Opowieść uzupełnił kilkunastominutowym filmem, kręconym
w czasie pielgrzymki. Po wystąpieniu, dzieci i młodzież mogły
zadawać gościowi pytania.

Piotr Chomicki wyruszył do
sanktuarium w Kibeho – miejsca objawień NMP w początku
lat 80. – pod koniec 2012 roku.
Przez Słowację, Węgry, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę (odwiedził też sanktuarium
Medjugorie), Czarnogórę, Macedonię, Grecję dotarł na własnych nogach do Turcji, skąd
samolotem przeleciał do Etiopii. Po drodze stamtąd do Ruandy przeszedł przez Kenię
i Ugandę. U celu swej wędrówki, gdzie dotarł we wrześniu
ubiegłego roku, rozmawiał osobiście z Natalie Mukamazimpaka – jedną z trójki kobiet, które
przekazały bezpośrednie relacje
z objawień. 
tm

Do dalszego etapu Olimpiady Teologii Katolickiej zakwalifikowały się
same dziewczęta. Na zdjęciu laureatki (od lewej): Edyta Jędrzejczyk, Barbara
Lachowicz i Adrianna Głowacka w towarzystwie bp. Andrzeja Dziuby.

Łowicz | Finał diecezjalny OTK

Najlepsza była uczennica
z Sochaczewa
Swoją wiedzą o męczennikach
XX wieku – świadkach wiary
– popisywało się 7 marca w łowickim Seminarium ponad 40
uczniów z całej diecezji łowickiej. Odbył się tam bowiem diecezjalny etap Olimpiady Teologii
Katolickiej.
Uczniowie przyznają, że konkurencja była dość duża, ale ich
zdaniem etap szkolny był trudniejszy. Mieli podaną wcześniej
listę lektur, które miały stanowić
bazę dla pytań testowych. Wiele
tych publikacji dotyczyło osoby
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, jednak, jak powiedzieli
nam uczniowie, nie było ani jednego pytania odnoszącego się do
jego osoby. Zdaniem ks. Tomasza Jackowskiego, który był odpowiedzialny za organizację tego
etapu olimpiady, poziom tych
zmagań był wysoki i bardzo wyrównany. Różnica między pierwszym a drugim miejscem wynosiła tylko jeden punkt. Podobna
sytuacja miała miejsce między
trzecim a czwartym miejscem,
które zajęło aż pięć osób.
Wygrała Barbara Lachowicz,
uczennica z Zespołu Szkół im.
J. Iwaszkiewicza z Sochaczewa,

drugie miejsce zajęła Adrianna Głowacka z Pijarskiego LO
z Łowicza, a trzecie – Edyta Jędrzejczyk z Zespołu Szkół nr 3
z Kutna.Laureaci otrzymali gratulacje i puchary z rąk biskupa ordynariusza Andrzeja Franciszka Dziuby, który dziękował
wszystkim uczestnikom. Podzielił się również z zebranymi w auli
seminaryjnej refleksją, dotyczącą osobistych spotkań z męczennikami XX wieku. – Wielokrotnie miałem okazję przebywać
w towarzystwie błogosławionego Jana Pawła II, poznałem również błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszkę oraz świętą
Matkę Teresę z Kalkuty, a z rąk
kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymałem święcenia biskupie – mówił biskup ordynariusz.
Zaznaczył, że poprzez branie
udziału w takiej olimpiadzie,
jej uczestnicy stają się żywymi
świadkami wiary, tak bardzo potrzebnymi w dzisiejszym świecie.
Etap ogólnopolski tej olimpiady nastąpi już w kwietniu, będzie
on organizowany w Bydgoszczy.
Z naszej diecezji zakwalifikowały się do niego osoby, które zajęły
trzy pierwsze miejsca. 
mst
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Ludzie
Sport |RośnieliczbazwycięstwpięściarzazWoliGosławskiej

Codziennie pracuje
na sukcesy w ringu
ELŻBIETA WOLDAN
-ROMANOWICZ
ela.woldan@lowiczanin.info

Marcin Wacławiak, bo o nim
mowa, w sobotę, 8 lutego, stoczył
pierwszą walkę turniejową w tym
roku. Pokonał na punkty zawodnika klubu Nokaut z Warszawy,
starszego o 5 lat i cięższego o 6 kg.
17-latek z Woli Gosławskiej
w gminie Bielawy zadziwia talentem i determinacją do starań
o kolejne sukcesy w ringu. Najcenniejsze zwycięstwa młodego
pięściarza to I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Bokserskim
w kategorii junior w wadze 64 kg
z kwietnia 2013 r., a także I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju
Bokserskim w kat. junior w wadze 69 kg z czerwca ub. roku.

niorem i walczy w kategorii do
69 kg.

walka w tzw. stójce, koncentracja
na rękach, sile i precyzji ciosów.
– Bardziej mnie to kręciło,
a poza tym boks jest sportem
olimpijskim – mówi. W pewnym
momencie o Marcinie Wacławiaku usłyszał Artur Leszkiewicz,
trener bokserski i postanowił bezinteresownie wziąć młodego zawodnika pod swoje skrzydła. Od
tamtego momentu chłopak trenuje pod jego okiem, nie płacąc
mu za lekcje pięściarstwa. Od
roku jest zawodnikiem MUKS
Widzew Łódź i posiada klubową licencję bokserską, natomiast
najczęściej trenuje wciąż z Arturem Leszkiewiczem w Głownie.
Obok ćwiczeń techniki i siły, treningi zawierają sporo ćwiczeń
kondycyjnych,
najważniejsze
są jednak sparingi, rozgrywane
głównie z trenerem.
– Nie tłuczemy się na nich,
tak, jak na ulicach, tylko nastawiamy na konkretny cel, rozwijanie konkretnych umiejętności
– opowiada młody pięściarz i dodaje: – Czasem staram się jechać
na treningi do Łodzi, gdzie mam
sparingi z innymi zawodnikami.
Niedawne ferie zimowe Wacławiak w całości poświęcił boksowi. Trenował po 2-3 razy dziennie, a każdy trening trwał średnio
półtorej godziny. Nie oszczędzał
się, ćwiczył sumiennie i do bólu,
w myśl swojej zasady, by: „płakać
na treningu, a śmiać się na ringu”.
Ciężka praca przyniosła rezultat
w postaci pierwszej tegorocznej
wygranej walki turniejowej.
Swoją przygodę na ringu Marcin Wacławiak zaczynał od kategorii młodzika w wadze 62 kg.
Debiutancką walkę w październiku 2011 r. przegrał, ale nie załamał się i w starciu rewanżowym
rozłożył przeciwnika, pokonując go przez nokaut. Następnie
w walkach przeszedł przez kategorię kadeta, a obecnie jest ju-

Waga pod ścisłą kontrolą

Kontrola wagi w tym sporcie,
o ile ktoś nastawia się na udział
w turniejach, jest szalenie ważna. Podczas, gdy przez przeciętnego człowieka wahanie ciężaru
ciała rzędu 2-3 kilogramów może
pozostać praktycznie niezauważone, dla boksera to często „być
albo nie być”. Tylko zbicie wagi
przed turniejem do wymaganego poziomu gwarantuje zakwalifikowanie zawodnika do wyjścia
na ring. Kilka dkg ponad normę
uniemożliwia start.

Nieoszczędzałsię,
ćwiczyłsumiennie
idobólu,wmyśl
swojejzasady,by:
„płakaćnatreningu,
aśmiaćsienaringu”.
Marcinowi dotąd tylko raz
nie udało się na czas zbić wagi i
wspomina to jako osobistą porażkę. Sposobem na pozbycie się 2
czy 3 kilogramów na dzień przed
walką jest intensywny wysiłek fizyczny połączony z odwodnieniem organizmu. Osiąga się to
np. biegając w kilku warstwach
odzieży czy skacząc na skakance
do tzw. siódmych potów. – Akurat mnie odwodnienie przed walką nie przeszkadza, a nawet lepiej
mi się boksuje, bo lżej się czuję.
Najgorzej jest, jak się człowiek
wcześniej naje.
Sportowiec nie obędzie się bez
diety. Tydzień-dwa przed ważną walką stara się nie jadać smażonych potraw, unika słodyczy
i nadmiaru płynów. Na stancji
w Zdunach zdrowe, zbilansowane posiłki sam gotuje sobie w parowarze. Powinien jadać 5-6 razy
na dobę, ale przyznaje, że nie zawsze mu to wychodzi, bo ostatnio
czuje się nasycony już po 3 czy 4
posiłkach.

EWELINAWIECHNO

Moja pasja: boks
Wśród swoich znajomych, często siatkarzy, piłkarzy czy koszykarzy, zrzeszonych w lokalnych
klubach, Marcin Wacławiak jest
jedynym nastolatkiem, który trenuje właśnie boks.
Sztukami walki interesował
się praktycznie od dziecka. Jako
uczeń podstawówki w Waliszewie Starym uczęszczał na zajęcia karate. Miał też szczęście
do nauczyciela wychowania fizycznego – uczył go Remigiusz
Fabich, mistrz Europy w Muay
Thai (boksie tajskim), który po
lekcjach dodatkowo trenował
Marcina. W 2010 roku Kamil –
brat cioteczny Marcina, namówił
go – wówczas gimnazjalistę – na
treningi w głowieńskim klubie
MMA Fight Club Głowno. Wacławiak przez pół roku trenował
mieszane sztuki walki, ale nie do
końca odnajdywał się w kopaniu
leżących przeciwników. Marzył
o boksie. Zawsze podoba mu się

Zwycięstwo na ringu.PowalcewŁodzi,maj2013.Sądzącpokondycji
przeciwnika,ciosybyłymocne.

ELŻBIETAWOLDAN-ROMANOWICZ

Jest zawodnikiem z czołówki kadry okręgu łódzkiego, mistrzem okręgu z 2013 roku
w kategorii junior w wadze do 64 kg. Obecnie wychodzi na ring w kat. junior
w wadze do 69 kg. Na koncie ma 35 stoczonych walk, większość z nich wygranych,
w tym 3 przed czasem – przez nokaut przeciwnika.

Doping kibiców
dodaje sił
Na co dzień Marcin Wacławiak uczy się w klasie II obronnej Liceum Ogólnokształcącego
w Zdunach. Od poniedziałku do
piątku mieszka na stancji w tej
miejscowości i codziennie ćwiczy. Znajomi przyzwyczaili się,
że boks jest dla niego najważniejszy i przed walką nie ma mowy
o wspólnym wyjściu na imprezę czy choćby na pizzę, bo Marcin trenuje lub zbija wagę. Na co
dzień dba o kondycję regularnie

Marcin Wacławiak.Bokstojegowielkapasja,zktórąchciałbyzwiąząćprzyszłość.

biegając, nawet gdy temperatura
spada do -12 stopni. W wakacje
jeździ na zgrupowania bokserskie, gdzie rytm treningów jest
jeszcze intensywniejszy.
Wielkim fanem boksu jest gospodarz stancji, który stara się nie
opuszczać żadnej z walk Marcina. Rodzice mają mnóstwo obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Tato – Paweł Wacławiak zawozi
zawodnika na treningi, a mama
Jadwiga akceptuje pasję jedynaka, ale nie ukrywa, że zawsze
w czasie walk boi się o niego.
Pewnie z tego względu rodzice
nie jeżdżą z nim na turnieje, a on
sam uważa, że tak jest nawet lepiej. Przyznaje równocześnie, że
w czasie walki dobrze jest mieć
swoją publiczność i usłyszeć czasem „Marcin dasz radę!”. Amatorskie walki bokserskie, na które wstęp jest bezpłatny, cieszą się
sporym zainteresowaniem. Niekiedy wokół ringu bywa tak głośno, że sędziowie muszą uciszać
kibiców.
Pokaz na WOŚP
Podczas ostatniego finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Marcin Wacławiak
wraz z trenerem Leszkiewiczem i
klubowymi kolegami z głowieńskiego Fight Clubu – Konradem
Moszczyńskim i Justyną Wojciechowską dali pokazy walk w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bielawach.
Przyzwyczajeni, że zawsze na
turniejach występują przed jakąś
publicznością, byli jednak mocno
zdziwieni, jak wiele osób przyszło do szkoły zobaczyć ich pokaz, który spotkał się z gorącym
przyjęciem.
– Nie spodziewaliśmy się, że
przyjdzie tak wiele osób. Dotąd
nie słyszałem, żeby w powiecie
łowickim ktoś uprawiał boks, ten
sport nie jest tutaj popularny tak,
jak sporty zespołowe – przyznaje Wacławiak. Boks jest sportem
bardzo indywidualnym, wymaga wiele pracy z własnym ciałem
i charakterem, pokonywania kolejnych barier: – Jeżeli w ringu
coś zrobię nie tak, jak trzeba, to
mogę mieć pretensje tylko do
siebie, a nie tak, jak w grach zespołowych, gdzie zawsze można powiedzieć, że inny zawodnik
coś zawalił, źle podał piłkę itp.
Nie jest natomiast tak, że przeciwnicy z ringu poza nim są też

wrogami. Ba, mogą nawet się
kumplować, ale przed walką wiadomo – sentymenty idą na bok.
W walkach zawodowych, na
galach transmitowanych przez telewizję, specjalnie buduje się atmosferę starcia znienawidzonych
wrogów. Walki poprzedza psychologiczna gra z ponurym mierzeniem się wzrokiem przez pięściarzy. Pewne jej elementy są też
oczywiście obecne już na poziomie boksu amatorskiego.
Z polskich bokserów zawodowych idolami Marcina Wacławiaka są utytułowani zdobywcy wielu pasów mistrzowskich
Tomasz Adamek i Krzysztof
„Diablo” Włodarczyk. Chłopak
obowiązkowo ogląda w telewizji transmisje walk bokserskich,
zwłaszcza gale z udziałem Polaków. Raz był z klubem na zawodowej gali, gdzie oglądał walkę
Artura Szpilki. Czasem, gdy walka rozpoczyna się o 3.00 czy 4.00
w nocy, po prostu nastawia sobie
budzik, żeby wstać i ją obejrzeć.
Na walki zawodowców patrzy
taktycznie, starając się wynieść
z nich jak największą wiedzę
dla siebie.
Sponsor mile widziany
Jako amator Marcin Wacławiak nie zarabia na walkach,
a do swojej sportowej pasji musi
wiele dokładać, bo pięściarstwo
kosztuje. Wydatki za dojazdy na
treningi, specjalny strój i rękawice obciążają domowy budżet,

dlatego młody zawodnik bardzo
cieszy się, że w minionym roku
dzięki staraniom radnych Rady
Gminy Bielwy Gabriela Lewandowskiego i Henryki Kierzkowskiej, udało się dla niego wygospodarować dotację w kwocie 2
tys. zł z budżetu samorządu. Kupił za nią m.in. nowe rękawice za
około 400 zł, tarcze i pierwsze
profesjonalne buty bokserskie –
wysokie do połowy łydki, stabilizujące staw. Wcześniej wychodził
na ring w zwykłych adidasach.
Elementem stroju boksera jest
także kask, zakładamy na walki
w ringu. Ma chronić głowę przed
poważniejszymi urazami, ale tak
naprawdę, jak opowiada Marcin
Wacławiak, nie jest on wygodny
i utrudnia oddychanie.
Utalentowany zawodnik chętnie oddałby miejsce na swojej
koszulce na logo sponsorskie,
gdyby znalazł się ktoś, gotowy
go finansować. Swoją przygodę z boksem Marcin Wacławiak
zaczął w najlepszym wieku, by
jeszcze wiele w tej dziedzinie
osiągnąć. Po cichu marzy o zawodowstwie, ale ma świadomość, że
do tego jeszcze droga daleka. Nie
wyobraża sobie jednak, by miał
z boksu zrezygnować. Z pozasportowych planów w związku
z kierunkiem szkoły, myśli o pracy w służbach mundurowych,
może w straży pożarnej? Na razie
jego celem są kolejne wygrane
w ringu, a w przyszłym roku –
zdana matura. 

TYLKO CHŁODNA GŁOWA!
ArturLaszkiewicz,bokser
itrenerMarcinaWacławiaka,
takmówiomłodymzawodniku:
Marcin,kiedyprzyszedłna
salę,miał14latibyłjednym
znajmłodszychchłopaków,
alejedynym,któryprzychodził
wmiaręsystematycznie.
Natreningachwykazywał
zaangażowanieiwyróżniał
sięsiłąfizyczną.14latto
odpowiedniwiek,abyzacząć
uprawiaćwyczynowoboks
itaksięzaczęło.Marcinna
turniejachboksujezróżnymi
przeciwnikami,zdarzasię,że
izcięższymiizestarszymi,
oczywiściewcelach
szkoleniowychidziękitemu
nabieradoświadczeniairozwija
sięjakopięściarzzwalkina
walkę.Muszępodkreślić,że

jesttytanempracy,doskonale
znawłasnyorganizm.Przed
nimważnystart–12-13kwietnia
naMistrzostwachPolski,na
którychzcałegosercażyczę
musukcesu!Toułożony
zawodnikinastolatek,który
mówi:Tylkochłodnagłowa!
Takiesłowausłyszałemod
Marcinaprzedmojąniedzielną
walką.Dodajmy,żedlaArtura
Leszkiewiczawalkata
(wturniejuokręgowym
9lutegowŁodzi)okazałasię
wygrana.Toważne,bojako
zawodnikLeszkiewiczwrócił
naturniejowyringpo17latach
poświęconychszkoleniu
młodszychpokoleńpięściarzy.
Jegouczniowie,włącznie
zMarcinemWacławiakiem,
gorącogodopingowali.
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Aktualności
Obce kraje nie takie obce
24 i 25 lutego w Gimnazjum
im. Janusza Korczaka
w Popowie królowały języki
obce – angielski
i niemiecki oraz państwa,
których mieszkańcy się
tymi językami posługują.
W poniedziałek uczniowie
rozwiązywali testy wiedzy
o kulturze krajów
anglosaskich, a dzień
później przedstawiali w sali
gimnastycznej prezentacje
o krajach wcześniej
wylosowanych.

W konkursie brało udział po
jednym uczniu z dziesięciu klas.
Okazało się, że najwięcej o tych
krajach wiedzą reprezentanci klas
„c”. Najobszerniejszą wiedzą ze
wszystkich biorących udział wykazała się Magdalena Kapuścińska z IIc. Wśród uczniów klas
pierwszych najlepszy był Patryk

Bardzo ciepło o szkole mówił też Grzegorz Janocha, który od tego roku szkolnego jest w
niej nauczycielem. – Pracowałem
w wielu szkołach, więc mam porównanie – mówił. – Tutaj dzieci czują się wyjątkowo dobrze. To
widać na szkolnym korytarzu po
tym, jak się uśmiechają, jak ze
sobą rozmawiają.
Po krótkiej prezentacji rodzice wraz z dziećmi zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły
oraz wszystkich pracowni. Dla
najmłodszych utworzono na ten
czas kąciki zabaw. 
tm

TOMASZ MATUSIAK

Więcek z Ic, a z trzecich Patrycja
Karczewska z IIIc.
We wtorkowych prezentacjach
poszczególne klasy w skrócie
przedstawiały elementy kultury charakterystyczne dla: Anglii,

Przyszło prawie 50 osób

REKLAMA

Małgorzaty Wiśniewskiej.– Mam
pięcioro dzieci, trójka z nich już
się w tej szkole uczy, pozostałe
też będą – mówił jeden z rodziców Jacek Szczęsny. – Akurat
moje dzieci są zdrowe i sprawne,
ale uważam, że to dobrze, kiedy
od małego uczy się otwartości,
tolerancji i współpracy z dziećmi
nie w pełni sprawnymi. Przyciąga
tutaj bardzo dobre zaplecze sportowe i świetnie wykwalifikowana
kadra pedagogiczna, ale równie
ważne są przekazywane tu wartości – prawdziwe wartości, nie
tylko słowa.

Prezentacja Niemiec nie znalazła się wprawdzie na podium konkursu,
ale również zasługiwała na uwagę, chociażby za ciekawy dobór piosenek.

Łowicz | Dzień Otwarty w „Siódemce”

10 marca był Dniem Otwartym w Szkole Podstawowej nr 7,
wchodzącej w skład Zespołu
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na Bratkowicach. Blisko 50
rodziców sześcio– i siedmiolatków, niektórzy wraz z nimi, przyszło lepiej zapoznać się ze szkołą,
którą większość z nich prawdopodobnie wybierze. Na spotkaniu
w sali gimnastycznej najważniej-

Szkocji, Walii, Irlandii, Australii,
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Jury przy ocenie brało pod uwagę staranność wykonania i czytelność przekazu w plakacie, zaan-

gażowanie jak największej ilości
uczniów z klasy, oryginalność,
pomysłowość i autentyczność
prezentacji. Szeroką paletę środków wyrazu artystycznego przedstawili uczniowie klas trzecich.
Był m.in.: śpiew, jodłowanie (rewelacyjny Norbert Stępniewski
z IIId), pantomima, taniec irlandzki oraz walc wiedeński czy
prezentacja kobiecego stroju bawarskiego Dirndl.
Pierwsze miejsce zajęła klasa
IIc za prezentację Kanady, drugie IIId za Austrię, a trzecie IIIb
za USA. Nagrodą za zwycięstwo
było wyjście do pizzerii i pizza na
koszt szkoły.
Oprócz prezentacji można też było posłuchać piosenek uczniów, którzy brali udział
w IX Rejonowym Konkursie Piosenki w Języku Angielskim, Niemieckim i Rosyjskim w Skierniewicach. Przedstawiona została
także multimedialna prezentacja
wynalazków niemieckich.  tm

sze informacje o szkole przedstawiła dyrektor Maria Wojtylak,
a także nauczyciele i rodzice
dzieci już się w niej uczących.
Zwracali oni uwagę na wprowadzane w szkole innowacje, takie
jak wykorzystywanie technik integracji sensorycznej, zajęcia
z tenisa ziemnego czy stała
współpraca z Francuzami, możliwa dzięki staraniom nauczycielki

Bolimów | Szkoła Ponadgimnazjalna

Mundurowych przygoda
z decoupage
Grupa uczennic z klas mundurowych: policyjnych i strażackich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie
uczestniczyła w warsztatach
plastycznych – decoupage poprowadzonych przez Annę Kowalczyk, nauczyciela ZSZ nr 3
w Skierniewicach.
W czasie spotkania w połowie lutego zaprezentowała ona
kilka przedmiotów zdobionych
wymienioną techniką i omówiła etapy ich powstawania,

po czym odbyły się warsztaty,
w czasie których dziewczęta uczyły się praktycznego zastosowania techniki. W czasie
zajęć powstały ozdobione tą
techniką lampiony. Dziewczyny, które wzięły udział w zajęciach, oceniły je bardzo wysoko
i stwierdziły, że jest to ciekawy
sposób na zagospodarowanie
wolnego czasu, dający możliwość, by stworzyć z przedmiotów na pozór nieciekawych rzeczy niepowtarzalne. 
tb

RZUT OKIEM | DZIEŃ OTWARTY

TOMASZ BARTOS

Popów | Dni języków obcych w gimnazjum

Ponad sto osób, dzieci i rodziców gościło w sobotę 8 marca
w Przedszkolu Integracyjnym nr 10 „Pod Świerkami” w Łowiczu,
w czasie dnia otwartego. W godz. 10.00 - 12.00 dzieci, głównie 3-letnie,
miały możliwość wziąć udział m.in. w warsztatach plastycznych,
zabawach z szarfami, zabawach i działaniach zgodnych z pedagogiką
Marii Montessorii. tb
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RZUT OKIEM | DZIEŃ KOBIET W ZSP 3

Ogólnopolski konkurs
mechatroniczny po raz trzeci

Po raz trzeci z rzędu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu organizuje Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy Mechatronicznej. Odbędzie się on w piątek, 4 kwietnia, ale przygotowania już się rozpoczęły. Wyłonione
zostały też dwa trzyosobowe zespoły, które będą reprezentować ZSP nr 1.
nych – dla uczniów. W kwalifikacjach indywidualnych są nimi
między innymi: dysk zewnętrzny o pojemności 1 TB, markowy
smartfon i laptop. Reprezentacje
szkół będą też walczyć o sprzęt
do pracowni szkolnych: oscyloskop, stację lutowniczą czy zestaw narzędzi. Głównym sponsorem nagród jest firma United
Oilfield Service.
Konkurs został objęty patronatem naukowym przez Wydział
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej i to przedstawiciele
tej uczelni przygotowują pytania

konkursowe i zasiądą w kwietniu
w komisji konkursowej.
Podczas tegorocznego konkursu odbywać się również będą
spotkania z przedstawicielami
przemysłu. Zaproszenie przyjęła m.in. firma Astor z Warszawy,
która jest dystrybutorem produktów z zakresu automatyki, systemów sterowania, robotyki i oprogramowania przemysłowego itp.
Swoje stoiska będą prezentować
wydawnictwa Helion i WSiP.
Przedstawiciele wydawnictw poprowadzą też konferencje na tematy techniczne (trwa ustalanie
tematyki).

Szkolne eliminacje wewnętrzne do konkursu odbyły
się w piątek, 7 marca. Uczestniczyli w nich uczniowie klas
od drugiej do czwartej technikum mechatronicznego. Każda szkoła może desygnować do
udziału w konkursie maksymalnie dwie grupy, po 3 uczniów.
Szkołę z Podrzecznej będą reprezentować dwa zespoły
w składzie: Jakub Zuchora, Jarosław Mazgajski, Rafał Olaczek z klasy 4TM oraz drugi
zespół: Piotr Wysocki, Tomasz
Dębski (klasa 3TM), Marcin Kołaczyński (klasa 2TM). 
mak

TOMASZ MATUSIAK

Konkurs cieszy się dużą popularnością wśród uczniów szkół
technicznych z całego kraju. Co
roku przyjeżdża do Łowicza
kilkanaście zespołów ze szkół,
głównie z terenu województwa
łódzkiego, ale nie tylko. W ubiegłym roku były zespoły z Łodzi,
Pabianic, Rawy Mazowieckiej,
Kleszczowa i Piotrkowa Trybunalskiego, ale także z miejsc
bardziej odległych: z Poznania, Turku, Ełku czy Białegostoku. Organizatorzy, przy pomocy
sponsorów, przygotowali wiele
wartościowych nagród i to zarówno dla szkół, jak też indywidual-

Z okazji Dnia Kobiet chłopcy uczący się w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu przygotowali 7 marca akademię
dla swoich koleżanek i nauczycielek. Jej główną atrakcją było zabawne
przedstawienie, luźno oparte na motywach z biblijnego stworzenia świata,
poprzedzone próbą ustalenia naukowej definicji kobiety. W podzięce za
to, że czynią świat ciekawszym, uczniowie rozdali wszystkim koleżankom
i nauczycielkom po jabłku (to też aluzja do Księgi Rodzaju). Przy
okazji zwołania akademii, dyrektor Jan Sałajczyk wręczał też nagrody
najlepszym zawodnikom i drużynom w szkolnym turnieju siatkówki.  tm

RZUT OKIEM | TOAST W BOLIMOWIE
Gągolin Płd. | Życzenia, kwiaty i śpiew

Ciężkie jest życie kobiety
– z każdej perspektywy. Matka jest uciemiężona obowiązkami zawodowymi i domowymi,
ciągle myśli, co zrobić na obiad,
jak posprzątać mieszkanie, a do
tego usługuje wszystkim męskim
osobnikom, którzy należą do rodziny. Córka natomiast nie wie,
w co ma ubrać się na dyskotekę.
REKLAMA

Mężczyźni natomiast nieustannie wymyślają dla siebie różne
zajęcia dla zabicia czasu, którego mają w nadmiarze, z powodu
braku obowiązków – poza szkołą i pracą zawodową: ojca nie obchodzi sprzątanie w domu, a synowie większość czasu spędzają
na zabawie. Ale tego jednego
dnia, 8 marca, wszyscy oni przypominają sobie, że bez kobiet
świat nie byłby taki sam i właśnie
w tym dniu zdają sobie sprawę,
że za ciężką pracę, przynajmniej
kwiatek i jakaś pomoc z ich strony kobietom się należy.
Nieco w krzywym zwierciadle, ale na wesoło i bardzo prawdziwie uczniowie przedstawili historię przeciętnej polskiej rodziny

Oto uczniowie biorący udział w pełnym humoru przedstawieniu z okazji
Dnia Kobiet w Szkole Podstawowej w Gągolinie Płd. wraz nauczycielkami.

i sposób, w jaki obchodzi ona
Dzień Kobiet, przy śpiewie piosenek: „Bo z kobietami” i „Być
kobietą”.
Wszystkie panie w szkole otrzymały pięknie ozdobiony
kwiatek w doniczce, a wraz ze

wszystkimi uczennicami – także ręcznie wykonane kolorowe
broszki, które zgodnie z zapowiedzią Mirosławy Haczykowskiej, dyrektor szkoły, będą nosić
w szkole przez cały tydzień, bez
przerwy. mst

GOK W BOLIMOWIE

O tym, jak ciężkie jest życie
kobiet w domu opanowanym
przez mężczyzn i jak choć
w dniu swego święta mogą
się one poczuć doceniane,
opowiadało pełne humoru
przedstawienie, przygotowane
7 marca przez uczniów szkoły
podstawowej w Gągolinie Płd.

MAGDALENA SZYMAŃSKA-TOPOLSKA

Być kobietą

Ok. 100 pań z terenu gminy Bolimów obejrzało w dniu swego święta,
8 marca, w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie występ krakowskiego
kabaretu „7 minut Po”. Trwający ponad godzinę program „Laudanum”
bardzo spodobał się oglądającym, czego dowodem były częste wybuchy
śmiechu i spontaniczne brawa. Kabareciarzom udało się nawiązać
doskonały kontakt z publicznością. Po występie wójt gminy Bolimów,
Stanisław Linart, w imieniu panów złożył życzenia przybyłym na występ
paniom i sam wręczył każdej kwiaty i słodki upominek. Na zakończenie
za zdrowie pań wzniesiono lampkę szampana. tb
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Kultura
Łowicz | Po Och!-u czas na DKF

Najnowsze produkcje
kinowe, nominowane do
tegorocznych Oscarów –
najważniejszej nagrody
przyznawanej w dziedzinie
kinematografii, będzie
można zobaczyć
w łowickim kinie Fenix
21-23 marca, podczas
kolejnego Dyskusyjnego
Klubu Bez Nazwy.
Będzie to nie lada gratka dla
miłośników kinematografii, bowiem będą mogli zobaczyć najnowsze przeboje światowego
kina, a bilety na każdy seans będą
do nabycia w cenie 10 zł. Oto jakie hity zostaną wyemitowane.

W piątek, 21 marca, o godzinie 17 i w niedzielę, 23 marca,
o godzinie 19.30 – „American
Hustle” w reżyserii Dawida O.
Russella. To historia błyskotliwego oszusta Irvinga Rosenfelda, który wraz z kochanką, Sydney Prosser, zostaje zmuszony
do pracy dla niezrównoważonego agenta FBI Richiego DiMaso, który wciąga tę parę w równie
niebezpieczny co pociągający,
świat wpływowych lobbystów
i mafii. W rolach głównych: Christian Bale, Amy Adams, Bradley
Cooper, Jeremy Renner i Jennifer
Lawrence.
W piątek, 21 marca, i w sobotę, 22 marca, o godzinie 19.30
w łowickim kinie zagości „Wilk
z Wall Street” w reżyserii Martina Scorsese. Jordan Belfort był

Gmina Łowicz | Ocalić od zapomnienia

Starej fotografii czar
Fotografie dawne, choć czarno-białe, mają
w sobie jakiś dziwny urok, wywołujący u wielu
osób nostalgię za tym, co było kiedyś, za czasami
dzieciństwa, domem rodzinnym.
By ożywić te wspomnienia
i zatrzymać je na dłużej, Gminna
Biblioteka Publiczna w Bocheniu
w gminie Łowicz, zamierza zorganizować wystawę zdjęć z początku XX wieku, z prywatnych
archiwów rodzinnych.
W wielu domach są stare fotografie utrwalające potomnym
ważne wydarzenia z życia ro-

dziny. Śluby, wesela, komunie,
chrzciny – to typowe spotkania rodzinne, o których należy
i warto pamiętać, bo one stanowią o jej tożsamości.
– Chcemy, by ta wystawa
przypomniała współczesnym
czasy minione, jak też przyczyniła się do integracji lokalnego
środowiska – powiedziała nam

złotym dzieckiem świata amerykańskich finansów. Jego historia
to kolejny dowód na to, jak szybko pieniądze sprawiają, że człowiek traci dla nich głowę i dzięki
nim czuje się bezkarny. Korupcja, naginanie prawa i malwersacje podatkowe – w tym także Belfort okazał się mistrzem.
Zrealizowana z rozmachem i poczuciem humoru, a jednak gorzka opowieść o człowieku, który
zawsze chciał więcej, a dostał to,
na co zasłużył.
W sobotę, 22 marca, o godzinie 17 odbędzie się tylko jeden
seans w ramach DKF – „Sierpień
w hrabstwie Osage”, w reżyserii
Johna Wellsa. To komedia obyczajowa, poruszająca powszechny problem relacji między rodzicami a ich dziećmi. Pewnego

dnia do domu rodzinnego wracają trzy siostry i muszą zmierzyć
się z emocjami, które niegdyś
doprowadziły do niezgody między nimi a ich matką. W rolach
głównych: Meryl Streep, Julia
Roberts, Juliette Lewis, Julianne
Nicholson.
Ostatnią propozycją marcowego DKF-u jest „Co jest grane Davis?”, w reżyserii Ethana Coena,
Joela Coena. Będzie można zobaczyć ten film w niedzielę, 23
marca, o godzinie 17.
Tytułowy Davis to intrygujący muzyk przenoszący się z podrzędnego nowojorskiego baru
do kolejnego. Szuka on swojego
miejsca w świecie, marzy przy
tym o zrobieniu wielkiej kariery
muzycznej, a nie potrafi podejmować właściwych decyzji. mst

Krystyna Kurczak, dyrektor biblioteki.
Stąd apel do okolicznych
mieszkańców, by poszukali
w swych domach takich
starych fotografii.
Będą stanowiły one eksponaty wystawy fotograficznej, a po
jej zakończeniu, zostaną zwrócone właścicielom.
Na dofinansowanie tego projektu w wysokości około 7 tys.
zł złożono wniosek do Lokalnej
Grupy Działania Gniazdo.
Miałoby ono obejmować
m.in. zakup sztalug, antyram
i sprzętu do obróbki elektronicznej zdjęć.
Wyposażenie to stanowiłoby
wyposażenie sali wystaw, która
jest w przygotowaniu.

Kiedy rozmawialiśmy z panią dyrektor, nie wiadomo było
jeszcze, czy biblioteka otrzyma
dofinansowanie.
Krystyna Kurczak powiedziała nam, że nawet jeśli dofinansowanie nie zostanie
przyznane, wystawa i tak się
odbędzie, ponieważ warto ocalać historię od zapomnienia.
Pod koniec lutego LGD
Gniazdo dokonała wstępnej
kwalifikacji projektów. Okazało się, że biblioteka przeszła ją
pozytywnie.
Pieniądze powinny być przyznane, ale jaka będzie to kwota,
zdecyduje dopiero Urząd Marszałkowski w Łodzi, który dokonuje oceny wniosków pod
względem formalnym. 
mst

MAGDALENA SZYMAŃSKA-TOPOLSKA

Marcowy rarytas dla kinomaniaków

Emilia Kudra, podczas swego występu dla członków Łowickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z okazji Dnia Kobiet, dała pokaz swych
umiejętnośći wokalnych i dramaturgicznych.

Łowicz | Muzyczny prezent na Dzień Kobiet

L’amour de Paris

Pełno emocji, wzruszeń i głębokich przemyśleń dostarczył
członkom Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w czwartek, 6 marca, koncert
muzyki francuskiej w wykonaniu artystów z Łódzkiego Teatru
Piosenki.
Utwory m.in. Edith Piaf, Michelle’a Legranda i Jacques’a
Brela o Paryżu, Amsterdamie,
mniej lub bardziej nieszczęśliwej miłości i słowach bez pokrycia, śpiewane w języku polskim,
wywołały na twarzach słuchaczy zadumę nad życiem i losem ludzkim. „Gdybyś nie
istniała ty”, „Emmanuelle” i „Parole” – to tylko niektóre przeboje,
których można było posłuchać
tego wieczoru.
Dreszcze na skórze wywoływał zwłaszcza śpiew Emilii Kudry, która każdą piosenkę wykonywała angażując

przy tym całe swoje ciało tak,
że słuchacz wierzył w każde
jej słowo. Można było odnieść
wrażenie, że historie, które opowiadała śpiewem, przeżyła osobiście, a obrazy z piosenki o knajpie
portowej w Amsterdamie Jacques’a Brela w jej wykonaniu jawiły
się słuchaczom przed oczami, jakby sami tam byli.
Tego wieczoru śpiewał również
Michał Wieczorek, który przed
wykonaniem każdego utworu,
opowiadał bądź o twórcach muzyki francuskiej, których utwory były prezentowane, bądź o samych utworach. Jego zdaniem,
choć Francuzi kochają często,
czule i namiętnie, to ich uczucie
rzadko jest stałe, lecz miłości potrafią pisać i śpiewać jak nikt na
świecie. Wokalistom towarzyszył
trzyosobowy zespół muzyczny,
którego gra tworzyła odpowiedni
klimat tego wieczoru.
mst
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medycyna
estetyczna
RTG zębów punktowe oraz panoramiczne, protetyka,
chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza,
endodoncja, leczenie dzieci, periodontologia
ul. Dobrzelińska 6, 99-320 Żychlin
730 922 999, www.denta-medica.pl

botoks

(usuwanie zmarszczek)

kwas hialuronowy
(likwidacja bruzd)

mezoterapia

(odmładzanie skóry)
261494
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Łowicz | Centrum Edukacji Muzycznej

Bolimów | GOK

Ekologiczny spektakl
o świecie ptaków

szewski, choroby zdziesiątkowały część osób, które miały na
nich wystąpić, jednak udało się
oba koncerty przeprowadzić.
Program koncertów był bardzo
bogaty: w pierwszym zaplanowano i w drugim zaplanowano
po 28 utworów. W sumie w muzeum miało zagrać i zaśpiewać
około 80 uczniów, a wraz z nimi
nauczyciele. Ze wspomnianych
przyczyn było ich nieco mniej.
Na zakończenie każdego koncertu każda z pań otrzymała tulipana, a potem wszystkie razem pozowały do pamiątkowego
zdjęcia. 
mwk

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

Koncerty dla Pań
„Humoreska”
Antoniego
Dworzaka, „Usta milczą, dusza
śpiewa” z operetki Franza Liszta „Wesoła wdówka”, a także
„Łowicki walczyk” w opracowaniu Tadeusza Sygietyńskiego, „Choć, pomaluj mój świat”
z repertuaru zespołu Dwa plus
jeden, „The best” Tiny Terner
i kilkadziesiąt innych utworów
wykonali 8 marca uczniowie
łowickiego Centrum Edukacji
Muzycznej.
Tego dnia zagrali w sali barokowej muzeum dwa koncerty
z okazji Dnia Kobiet. Jak przyznał ich organizator, Stefan Sta-

Na obu koncertach każda z pań otrzymała tulipana od kierownika Centrum Edukacji Muzycznej Stefana
Staszewskiego.

Gminny Ośrodek Kultury
w Bolimowie zaprasza dzieci
z terenu gminy 17 marca o godz.
9. na spektakl pod tytułem „Ptasie Trele” w wykonaniu aktorów
Teatru Narwal z Białegostoku.
Wstęp na blisko godzinne przedstawienie jest wolny. Spektakl
„Ptasie Trele” jest zrealizowany
w formie ekologicznej bajki, pełnej muzyki i tańca, której bohaterami są ptaki. „Ptasie Trele” to
nie tylko przedstawienie teatralne, ale także lekcja dotycząca
świata ptaków. Dzięki niej dzieci będą mogły bliżej poznać m.in.
bociany, wróble, kukułki, zięby, skowronki, kruki, sowy, sroki
i wiele innych ptaków. 
tb

Kiernozia | Kultywowanie tradycji regionu  

Łowicz | Wystawa uświetni jubileusz

Wielkanocny konkurs plastyczny już ogłoszony

Malarstwo Młodej Polski
– nie tylko Chełmoński

Mieszkańcy gminy Kiernozia
– od przedszkolaków po osoby
dorosłe – mają czas do 24 marca na wykonanie i dostarczenie
własnoręcznej pracy plastycznej
na gminny konkurs plastyczny
„Tradycje wielkanocne, zwyczaje i obrzędy”.
Technika i format prac są dowolne.

Konkurs jest organizowany
w Kiernozi od wielu lat i cieszy się wciąż sporym powodzeniem – głównie wśród uczniów
miejscowego przedszkola i szkół
z terenu gminy. Co roku wpływa nań nawet kilkadziesiąt różnorodnych prac. Zwykle jest też
co najmniej kilka prac od osób
dorosłych – twórców ludowych.

– W tym roku też mamy nadzieję na spore zainteresowanie
– powiedziała nam kierownik
kiernozkiego ośrodka kultury
Bożena Olczak.
Prace będą oceniane w sześciu kategoriach wiekowych:
przedszkolaki, klasy I-II, klasy III-IV, V-VI, gimnazjaliści
oraz młodzież szkół ponadgim-

Powiat łowicki | „Na szkle malowane” pod naszym patronatem

Kończy się czas na składanie prac
Tylko do soboty 15 marca Zespół Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im.
Jana Pawła II w Starym Waliszewie czeka na prace uczestników
IX edycji konkursu plastycznego
„Na szkle malowane”.
Tematyką tegorocznej edycji
jest piękno martwej natury. Konkurs adresowany jest do uczniów
klas III-VI szkół podstawowych,
REKLAMA

gimnazjalistów oraz podopiecznych warsztatów terapii zajęciowych z terenu powiatu łowickiego. Uczestnicy powinni wykonać
prace malarskie na szkle z wykorzystaniem farb transparentnych
do szkła, witrażowych, żelowych,
itp. Format prac jest dowolny,
lecz ze względów bezpieczeństwa powinny być one wykonane
na antyramach.
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Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 marca.
Przypominamy, że można je
nadsyłać lub dostarczać na adres ZSSRWWiO w Starym Waliszewie 20a, 99-423 Bielawy.
Dzięki przychylności dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Łowiczu Teresy Sokalskiej-Lebiody, prace konkursowe
można również składać w sie-

nazjalnych i dorośli. Zostaną
później zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, którą będzie można oglądać w kwietniu
w sali ośrodka kultury. – Regulamin nie określa sztywno, ile
prac może zgłosić jeden uczestnik, ale prosimy o zaprezentowanie jednej, najlepszej pracy – zachęca kierownik Olczak.  mak

dzibie tej placówki, przy ul. Kaliskiej 12.
Otwarcie wystawy i rozstrzygnięcie konkursu przewidziano
na 26 marca. „Nowy Łowiczanin” objął nad konkursem patronat medialny. Ocena prac konkursowych odbędzie się w czterech
grupach wiekowych: uczniów
klas III-IV szkoły podstawowej,
uczniów klas V-VI szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum oraz
osób dorosłych. Dla autorów najciekawszych obrazów na szkle
organizator przewiduje nagrody
rzeczowe. 
oprac. ewr

6 kwietnia tego roku mija setna rocznica śmierci Józefa Chełmońskiego. Muzeum w Łowiczu dzień wcześniej otworzy
z tej okazji wystawę czasową
„Młodopolskie fascynacje”.
Będzie można na niej oglądać
prace artystów współczesnych
Chełmońskiemu, takich jak np.:
Leon Wyczółkowski, Jan Stanisławski, Julian Fałat, Józef Czaj-

kowski. Obrazy te pochodzą
z kolekcji prywatnej. Wystawienie ich będzie okazją do spojrzenia na twórczość Chełmońskiego w kontekście malarstwa
młodopolskiego, pokazując cechy wspólne i wzajemne inspiracje artystów, ale także różnice
w ich sposobie malowania.
Wystawa będzie czynna do
czerwca 2014 roku. 
tm

Nieborów | Gminna Biblioteka

Zaproszenie do teatru
Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie po raz drugi
w tym roku zaprasza mieszkańców gminy do udziału w wyjeździe na spektakl Teatru Małego, działającego przy łódzkiej
Manufakturze. Tym razem ma
się on odbyć 29 marca. Grupa
ok. 40 osób obejrzy przedstawie-

nie „Miłość i polityka” – farsę
autorstwa
Pierre
Sauvila,
francuskiego autora, który chyłkiem wprowadza widza w zakamuflowany świat polityki. Koszt
wyjazdu i ubezpieczenia to 45 zł.
Wyjazd z parkingu przy urzędzie
Gminy w Nieborowie zaplanowany jest na godz. 17.15. 
tb
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Łowicz | Grupa Artystyczna Trzypotrzy

Łowicz | Bańdurka zaprasza

Celineczka – historia
o trudnej matczynej miłości

Nabór do grupy
tanecznej i kapeli
Młodzież powyżej piętnastego roku życia i osoby dorosłe mogą zapisać się do Zespołu Pieśni i Tańca „Bańdurka”.
W lutym minęła druga rocznica powstania tego zespołu.
Spotkanie organizacyjne, połączone z pierwszą próbą wokalno-taneczną, odbędzie się
w niedzielę, 23 marca, w sali
sportowej nad basenem w Ło-

To nie była historia łatwa
do odbioru i zrozumienia.
Wymagała uwagi i nieco
wyobraźni, bo nie padło
w niej ani jedno słowo.
Nie było w niej wesołych
scen, a każda chwila
skłaniała do refleksji.

Bednary | Karczma zaprasza

Czerwony Tulipan dla
miłośników poezji śpiewanej
MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

Z przyjemnością jednak można było obserwować zaangażowanie młodych aktorek w to, jak
robią teatr. Mowa o przedstawieniu „Celineczka”, które 6 marca
wystawiła w Zespole Szkół przy
ul. Grunwaldzkiej działająca
w niej Grupa Artystyczna Trzypotrzy.
Scenariusz przedstawienia,
oparty na „Calineczce” Hansa
Christiana Andersena napisała opiekunka grupy, Magdalena
Kłosińska. Ona też była reżyserem, co w grupie nie jest nowością. Ten spektakl jest o tyle
ważny, że został przygotowany
jako praca dyplomowa Magdaleny Kłosińskiej, która podję-

W przedstawieniu prym wiodą uczennice szkoły podstawowej. Po środku mama Celineczki czyli
Marcelina Kłosińska.

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

Marcelina Kłosińska.
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wiczu, przy ul. Kaliskiej 5. Początek o godz. 17.00. Kolejne
spotkania będą odbywały się w
każdą niedzielę. Na zajęciach
obowiązuje strój swobodny, najlepiej sportowy. Kandydaci nie
muszą mieć żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o udział w
takich próbach. Powinni jednak
być muzykalni, mieć poczucie
rytmu i ładnie śpiewać.
mst

ła studia na Studiach Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży
wrocławskiej filii Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej im.
Ludwika Solskiego w Krakowie.
We Wrocławiu „Celineczka”
pokazana była 2 marca i dostała ocenę bardzo dobrą, co dało
satysfakcję i aktorkom, i reżyserce. W szkolnej sali gimnastycznej nie ma prawdziwej atmosfery teatru, ale dzieci ze szkoły
podstawowej i młodzież z gimnazjum – w sumie 19 młodych
aktorek – dało z siebie wszystko,
aby bez jednego słowa opowiedzieć historię trudnej matczynej
miłości. Zrobili to tańcem i gestami, które pokazane były także
w formie teatru cieni. Dużą rolę
w przedstawieniu odgrywa mu-

zyka – która zmienia się w każdej scenie.
Główną rolą w przedstawieniu nie jest tytułowa Celineczka, ale jej mama, która marzy
o dziecku. Pokazane jest jej
wcześniejsze życie, marzenia o dziecku, podróż do odległej krainy, walka o dostanie się
przed oblicze Wróżki i magiczne przyjście Celineczki na świat.
A potem miłość Celineczki do
innego życia, jaki symbolizuje
motyl i próba matki zatrzymania
córki przy sobie. Mamę Celineczki odegrała córka reżyserki,
Marcelina Kłosińska, tegoroczna maturzystka z I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu.
Przedwczoraj, 11 marca, Grupa Trzypotrzy pokazała pracę
dyplomową opiekunki na Re-

gionalnych Konfrontacjach Teatralnych w Skierniewicach,
gdzie zajęły I miejsce w kategorii gimnazjum, pokonując m.in
Teatr Busola z Gimnazjum nr 2,
który wystawił przedstawienie
"Na brzegu tęczy", inspirowane
"Alicją w krainie czarów".
Magdalena Kłosińska zapowiada, że przedstawienie można
będzie obejrzeć jeszcze w Łowickim Ośrodku Kultury. Gdy
tylko data zostanie ustalona, poinformujemy o tym na łamach
NŁ.
Już dziś zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z przedstawienia „Celineczka” oraz
filmu, który jest dostępny na
naszym portalu www.lowiczanin.info w zakładce kultura/
zdarzyło się. 
mwk

We wtorek, 18 marca, Karczma Bednarska w Bednarach zaprasza na koncert grupy Czerwony Tulipan – dla fanów poezji
śpiewanej z pewnością legendy tego gatunku w naszym kraju. Zespół działa od 1985 roku.
Dla mniej zorientowanych pod-

powiadamy tytuły ich najbardziej znanych piosenek: „Jedyne co mam”, „Ja zwariuję” czy
„Stukot kół”. Koncerty zespołu za każdym razem dostarczają wspaniałych wrażeń. Występ
rozpocznie się o godz. 18:30,
wstęp jest bezpłatny. 
tb

Łowicz | Koncert w muzeum

Młodzi muzycy zagrali
filmowe szlagiery
Pierwszy z cyklu tegorocznych
koncertów „Burmistrz
miasta zaprasza” – występ
Akademickiej Orkiestry
Politechniki Łódzkiej należy
uznać za sukces. Łowickiej
publiczności spodobała się
składanka dobrze znanych
utworów muzyki filmowej.
Koncert odbył się w niedzielę,
9 marca, w sali barokowej łowickiego Muzeum, w której Akademicka Orkiestra Politechniki
Łódzkiej po raz pierwszy grała w
grudniu ubiegłego roku. Jak powiedział po niedzielnym koncercie dyrygent zespołu, prof. Ryszard Jan Osmoliński, młodzi
muzycy z przyjemnością powrócili do przepięknych wnętrz muzealnej sali, której dodatkową zaletą jest wspaniała akustyka.
Koncertowa publiczność dopisała – na widowni zajęte były
wszystkie miejsca, a nawet kilka
krzeseł dostawiono dodatkowo.
Zanim jeszcze zaczął się koncert,
burmistrz Krzysztof Kaliński w
nawiązaniu do obchodzonego w
sobotę Dnia Kobiet wręczał tulipany wszystkim wchodzącym na
salę paniom. Zarówno on, jak i
prof. Osmoliński, złożyli też kobietom okolicznościowe życzenia.
Akademicka Orkiestra Politechniki Łódzkiej działa od 2005
roku. Skupia studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Łódzkiej, a wspierają
ją także studenci Akademii MuREKLAMA

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ
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Muzyka w muzeum.
Udany występ Akademickiej
Orkiestry Politechniki Łódzkiej
zainaugurował cykl koncertów
„Burmistrz miasta zaprasza”.

zycznej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego. Zespół koncertuje w Polsce i
za granicą, ma na swoim koncie
m.in. występ przed papieżem Benedyktem XVI, koncert na Krymie w 2013 r. i udział w festiwalu
orkiestrowym w Baden-Baden w
Niemczech.
Muzyczna uczta, jaką AOPŁ
zaproponowała łowiczanom 9
marca, była podróżą do świata
filmu, którą rozpoczęło wspaniałe wykonanie tanga z „Zapachu
kobiety”. W dalszej kolejności
młodzi muzycy pod batutą swego mistrza zagrali jeszcze tematy z „Romea i Julii”, „Siedmiu
wspaniałych”, „Różowej pantery”, a także niezapomnianych
polskich seriali: „Noce i dnie”,
czy „Janosik”. W przerwach między kolejnymi parami utworów
prof. Osmoliński, tytułem wprowadzenia, opowiadał zarówno
o prezentowanych kompozycjach, jak i o filmach, w których
można je było usłyszeć. Na uznanie publiczności, która nagradzała oklaskami każdy utwór, zasłużyło zwłaszcza brawurowe
wykonanie przeboju „Smooth
criminal” z repertuaru Michaela Jacksona, znane m.in. z filmu
„Moonwalker”. Utwór ten orkiestra zagrała także na wyproszony
brawami bis. 
ewr
WIęcej zdjęć i krótki film z koncertu można obejrzeć na www.lowiczanin.info w zakładce Kultura.
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Z sali sądowej
Sąd Rejonowy |Jazdaautostradąpodprądpodwpływemalkoholu

Wyrok zapadnie w piątek
5,5 roku więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 10 lat – o taką karę dla 38-latka z gminy
Łyszkowice, który 5 sierpnia ubiegłego roku, pod wpływem alkoholu jechał pod prąd autostradą A2, wnioskował
10 marca na rozprawie przed Sądem Rejonowym w Łowiczu prokurator Jakub Młoczak.
KATARZYNA
PIOTRKIEWICZ
kasia.piotrkiewicz@lowiczanin.info

Przypomnijmy, że Marcin B.
jechał nie swoim samochodem,
Skodą Octavią, mimo obowiązującego go zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
a na dodatek na autostradzie spowodował karambol z udziałem 5
samochodów.
Oskarżony wjechał na autostradę na węźle Łowicz w kierunku wschodnim, na Warszawę. Nie miał prawdopodobnie
orientacji, że znajduje się na
autostradzie, chciał jechać do
domu, jednak wydawało mu się,
że nie jest to właściwa droga. Są
to jedynie sugestie oskarżonego,
który w rzeczywistości całej tej
sytuacji nie pamięta. Faktem jest
jednak, że zawrócił na autostradzie, czym spowodował karambol, w którym wzięło udział 5
samochodów. Kierowca „pożyczonej” Octavii uderzył bezpośrednio w Peugeota 406, którym
jechało małżeństwo z Francji.
74-letnia kobieta i 72-letni mężczyzna trafili do szpitala. Za
Peugeotem jechała Mazda. Kierująca tym samochodem kobieta, aby nie wpaść na tarasujące
drogę auta, zjechała na prawy
pas. Tam uderzyło w nią jadące tym pasem Volvo z naczepą.
Jednocześnie, podczas zderzenia
Peugeota ze Skodą, z pojazdów
oderwały się elementy nadwozia, które uderzyły w szybę jadącego za Volvo TIR-a.
Prokurator Jakub Młoczak
w mowie końcowej stwierdził,
że istniało realne zagrożenie katastrofy w ruchu lądowym, a poszkodowani mieszkańcy Francji
cudem uniknęli śmierci. Łącznie
za 3 czyny (uprowadzenie samoREKLAMA

chodu i zniszczenie mienia, jazda
pod wpływem alkoholu i spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym) prokurator zażądał 5,5
roku pozbawienia wolności oraz
zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych na okres 10 lat.
Obrońca Marcina B. stwierdził, że zaproponowany wymiar kary jest rażąco wysoki.
Nie uważa on, by w ubiegłe wakacje miało dojść do katastrofy,
a jedynie do wypadku drogowego – w związku z czym wnioskował o wymierzenie kary
z warunkowym zawieszeniem.
Tego samego dnia, 10 marca,
sędzia Anna Maciak przesłuchała 3 ostatnich świadków w tej
sprawie. Pierwszym z nich był
kierowca ciężarowego Volvo,
który 5 sierpnia 2013 r. podróżował autostradą A2 z kierunku
Poznania w kierunku Warszawy
i widział jadący pod prąd samochód osobowy z przyczepką.
Kolejnym świadkiem była
żona poszkodowanego Piotra
C., Agnieszka. Zeznała, że kiedy mąż poinformował ją w dniu
zdarzenia o tym, że ich samochodem odjechał Marcin B., postanowiła zadzwonić do żony
oskarżonego. Z rozmowy z nią
dowiedziała się, że oskarżony
wcześniej chciał popełnić kilka
razy samobójstwo. Agnieszka C.
bała się, że tego dnia oskarżony
przy użyciu ich samochodu będzie chciał ponownie to zrobić.
Świadek zeznała również, że nie
ma pojęcia, w jaki sposób oskarżony wszedł w posiadanie ich
samochodu.
Ostatnim ze świadków obecnych na rozprawie był policjant,
który 5 sierpnia ubiegłego roku
przesłuchiwał poszkodowanego
Piotra C. Jak się jednak okazało,
nie wniósł on nic do sprawy, ponieważ nie pamiętał szczegółów
przesłuchania.

nicznymi ze względu na wcześniej orzeczone zakazy. Mówił,
że osobiście nie ma już zaufania do oskarżonego, ponieważ
wobec niego orzeczono już
kilka wyroków w zawieszeniu
i, jak widać, to nie powstrzymało go od powtórzenia swojego błędu, i nie wiadomo czy
tym razem też tak nie postąpi.
Prokurator, oprócz kary pozbawienia wolności oraz zakazu
prowadzenia pojazdów mechanicznych, wnioskował również
o naprawienie szkody wobec
poszkodowanego Piotra C. w
wysokości 7 tys. zł oraz 3 tys.
zł świadczenia pieniężnego na
rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym w wypadkach
spowodowanych przez pijanych kierowców. Pełnomocnik
poszkodowanej pary z Francji
wnosił jedynie o zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Nie wnosił on natomiast
o zasądzenie kosztów zadośćuczynienia dla swoich klientów,
ponieważ oni sami nie chcieli,
by taki środek karny został zastosowany.

Matka broniła syna
Obrońca Janusz Mrożewski
jeszcze podczas rozprawy złożył wiosek o przesłuchanie matki oskarżonego, która znajdowała się na sali. Pytał ją o to, co ona
wie na temat pozostawionych
przez poszkodowanego kluczykach w samochodzie. Marianna
B. zeznała, że kiedy do jej domu
przyjechali policjanci z Łyszkowic z informacją, że jej syn
uprowadził samochód, to mieli powiedzieć, że to wina Piotra
C., ponieważ ten zostawił kluczyki w stacyjce. – Policjanci
powiedzieli, że to stary kierowca, a nie wie, że nie zostawia się
kluczyków w stacyjce – mówiła
świadek.
Przed zamknięciem przewodu sądowego sędzia Maciak
prosiła o odtworzenie nagrań
ze zgłoszenia policyjnego, którego dokonał poszkodowany
w dniu zdarzenia. Można było
w nim usłyszeć nacechowane
emocjami wyrażenia poszkodowanego, jednak nie padło w
nich jednoznaczne stwierdzenie, że zostawił on kluczyki w
stacyjce – bo w tym celu złożono wniosek o odtworzenie
nagrania.

i postanowił je wyprzedzić. Wyprzedził pierwszy pojazd ciężarowy, a kiedy był na wysokości
drugiego, z przeciwnego kierunku zobaczył pojazd jadący
po ich pasie ruchu w ich stronę.
Pojazd ciężarowy jadący obok,
zjechał delikatnie na prawą stronę, żeby zrobić więcej miejsca
i uniknąć ewentualnego zderzenia, co się nie udało. Obywatel
Francji stwierdził, że gdyby kierowca jadący z naprzeciwka zjechał na swoją prawą stronę, bliżej barierek, udałoby się uniknąć
zderzenia, jednak ten w ogóle
nie reagował i jechał prosto na
nich.

Francuz: jechał
prosto na nas
Przewodnicząca sądu odczytała również zeznania z wcześniejszych przesłuchań jednego
ze świadków, który już dwukrotnie nie stawił się na rozprawie,
a także zeznania poszkodowanych małżonków z Francji. Francuzi jechali tego dnia z miejscowości Miłosław koło Poznania
w kierunku Warszawy. Z zeznań
kierowcy Peugeota wynikało, że
niedaleko węzła Łowicz jechali za dwoma ciężarowymi samochodami. Kierowca Peugeota
zjechał na lewy pas autostrady

Parafianie złożyli apelację

Prokurator:
już nie raz dawano
mu szansę
Prokurator Młoczak w mowie
końcowej mówił, że oskarżony
w tej całej sytuacji i tak miał wiele szczęścia, bo przecież zdarzenie mogło się skończyć dwoma
ofiarami śmiertelnymi. Podkreślał, że miał on świadomość, że
nie może poruszać się pojazdami mechanicznymi i niemecha-

Bełchów|Sprawazbiórkinadach
7 parafian, w sprawie których
23 października ubiegłego roku
w Sądzie Rejonowym w Łowiczu zapadł wyrok, obwiniający
ich o popełnienie wykroczenia
z art 25 § 1, który mówi o przeprowadzeniu publicznych zbiórek bez odpowiedniego zezwolenia, odwołało się do wyższej
instancji.
Wśród tych osób jest również
proboszcz parafii w Bełchowie,
ks. Paweł S., który z kolei został uznany winnym z art. 56 § 2,

który mówi o podżeganiu i pomocnictwie w tych zbiórkach.
Przypomnijmy, że od lipca
ubiegłego roku w Sądzie Rejonowym w Łowiczu toczyła się rozprawa o wykroczenie,
w której 42 parafian z Bełchowa zostało obwinionych o to, że
w kwietniu i czerwcu 2012 r.
przeprowadziło zbiórkę pieniędzy na remont dachu kościoła
bez wymaganego zezwolenia
Parafianie cały czas podkreślali, że byli przekonani, że dzia-

Istniałorealne
zagrożeniekatastrofy
wruchulądowym,
aposzkodowanicudem
uniknęliśmierci.
Obrońca:
poszkodowany
sam się przyczynił
Obrońca
kwestionował
wniosek prokuratora o zwrot
kosztów dla poszkodowanego
Piotra C. Stwierdził on, że prawo cywilne mówi o czymś takim jak stopień przyczynienia
się do powstania szkody, czym
w tym momencie miałoby być
pozostawienie przez poszkodowanego kluczyków w stacyjce
samochodu. Stwierdził on, że
oskarżony nie ponosi odpowiedzialności za to, że ktoś pozostawił kluczyki. – Gdyby nie te
kluczyki, oskarżony nie miałby
dostępu do tego samochodu –
tłumaczył mecenas Mrożewski. Zwrócił się do sądu o oddalenie wniosku o naprawienie
szkody, a wobec oskarżonego
o wymierzenie kary w zawieszeniu.
Sam oskarżony mówił, że nie
chce iść do więzienia, ponieważ to doprowadzi ostatecznie
do rozpadu jego małżeństwa,
w którym w ostatnim czasie zaczęło się lepiej układać. 

łają zgodnie z prawem, a przede
wszystkim, że działają w słusznej sprawie. Sędzia jednak uznała wszystkich obwinionych winnymi, stwierdzając, że każdy
z obwinionych podczas swoich
zeznań przyznawał się do prowadzonej zbiórki, a ksiądz do
tego, że publicznie ją ogłaszał
w kościele. Sędzia uznała również, że przeprowadzona zbiórka odbyła się poza terenem należącym do kościoła, bo takim
przecież nie są wsie, gdzie ją
przeprowadzano. Sprawa odwoławcza odbędzie się w drugiej
połowie marca w Sądzie Okręgowym w Łodzi.
kp
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MITSUBISHI

Lancer, 2.0 D, 1996 rok,
tel. kom. 721‑651‑467.
NISSAN

Almera, 1997 rok, tel. kom.
504‑109‑133.
OPEL

Astra, 1.6, benzyna/gaz, 1995
rok, tel. kom. 501‑931‑376.
OPEL

Astra I, 1.4 benzyna, 1998 rok,
bordowy metalik, sedan, stan bdb.,
bez rdzy i korozji, 3.900 zł, tel. kom.
694‑547‑204.
OPEL

Astra II, 1.7 diesel, 2001 rok, tel.
kom. 510‑115‑532.
OPEL

Astra II, tel. kom. 727‑534‑450.
OPEL

Astra II, benzyna/gaz, tel. kom.
791‑440‑009.
OPEL

Astra II, 1.7 CDTI, 2008 rok,
granatowy, salon, możliwa zamiana na
tańszy, 17.800 zł, tel. 604‑706‑309.
OPEL

Astra II, 2.0 DTL, 1999 rok,
208.000 km, 3- dzwiowa, wersja
sportowa, tel. kom. 665‑801‑883.

samochodowe

AUDI

A6, 2.0 benzyna, 2006 rok,
kombi, tel. kom. 504‑006‑562.

DAF

45, 1998 rok, do wymiany wtrysk,
tel. kom. 600‑237‑175.

FORD

Focus, 1.8 benzyna, 1999 rok,
tel. kom. 691‑535‑141.

kupno

AUDI

A6, 2.5 TDI, 2003 rok, 253.000
km, multitronic, kombi, bogata wersja, tel.
kom. 601‑157‑893.

FIAT

126p, elegant, 1996 rok, w
dobrym stanie, przegląd do lutego 2015
roku, tel. kom. 884‑201‑056.

FORD

Focus, 2009 rok, tel. kom.
505‑056‑590.

OPEL

Astra II, 1.4 benzyna, 2004 rok,
I właściciel, salon, klimatyzacja, tel. kom.
606‑899‑489.

FORD

Focus II, 1.4 16 V, 2005 rok,
5-drzwiowy, salon, wiśniowy, hatchback,
klimatyzacja, zadbany, tel. kom.
606‑395‑256.

OPEL

Astra III, 1.7 D benzyna, 2011 rok,
hatchback, 5-drzwiowy, salon, I właściciel,
stan bdb., tel. kom. 500‑026‑841.

Auta

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

skup, 1-24 h, tel. 796‑999‑111.
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

kupię każde auto całe lub
uszkodzone. Najwyższe ceny. Wypłata
gotówki natychmiastowa, dojazd do
klientów, tel. kom. 601‑566‑990.
Auta

całe, uszkodzone, osobowe,
dostawcze, tel. kom. 601‑317‑076.
Auto

skup, dojeżdzamy, wycieniamy,
płacimy, najlepsze ceny, zadzwoń, tel.
kom. 604‑191‑186.
Każdego

Mercedesa, Kaczkę,
Sprintera, Volkswagena, tel. kom.
725‑361‑836.

AUDI

A6, 2001 rok, sedan, tel. kom.
692‑024‑354.

FIAT

Brava, 1.6 16V, gaz, 1997 rok, tel.
kom. 785‑611‑566.

AUDI

A6, 1.9 TDI, 1999 rok, sedan, tel.
kom. 664‑920‑718.

FIAT

Cinquecento, 700, 1997
rok, czerwony, stan bdb, tel. kom.
507‑957‑679.

BMW

E36 IS 140 KM, 1992 rok, stan
dobry, cena do negocjacji, tel. kom.
787‑167‑144.
BMW

e36, 1.6, gaz, 1992 rok, sedan,
tel. kom. 782‑411‑616.
BMW

E46, 318i, 2001 rok, srebrny
metalik, w rozliczeniu mogę przyjąć
tańszy, tel. kom. 513‑375‑786.
CITROËN

Berlingo, 1.6 HDI, 2008 rok,
tel. kom. 503‑151‑438.
CITROËN

Berlingo III Multispace, 1.6,
HDI, 2008/09 rok, 165.000 km, 24.900
zł, tel. kom. 784‑998‑212.
CITROËN

C2, 2004 rok, tel. kom.
606‑819‑096.

Kupię

każde auto do 1.000 zł, tel. kom.
601‑566‑990.

CITROËN

C3, 1.4 benzyna, 2003 rok,
5-drzwiowy, bogate wyposażenie 
z klimatyzacją, stan b. dobry, kupiony w
salonie, 9.200 zł, tel. kom. 
532‑568‑210.

Kupię

każde auto z LPG oraz wszystkie
inne, tel. kom. 691‑209‑493.

CITROËN

C3, 2002 rok, stan dobry, tel.
kom. 697‑821‑509.

Kupię

samochód osobowy sprawny lub
lekko uszkodzony, tel. kom. 513‑375‑786.

CITROËN

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

Skup

pojazdów samochodowych.
Zaświadczenia do WK. Sprzedaż części,
tel. kom. 605‑695‑882.

CITROËN

Xantia, 2.1 TDI, 1997
rok, srebrny, garażowany, blacha
ocynkowana, pełne wyposażenie,
stan bardzo dobry, tanio, tel. kom.
510‑236‑954.

Kupię

każde auto, tel. 690‑694‑705.

Uszkodzony

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

sprzedaż
 AUDI A 2, tel. kom. 782‑978‑931.
AUDI

A4, 2.0 TDI, 2006 rok, tel. kom.
698‑490‑859.
AUDI

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

A6, 1.9 TDI, 2000 rok, 115 KM lub
zamienię na ciągnik rolniczy, 15.500 zl,
tel. kom. 601‑286‑499.

CITROËN

Xara, 1.6 benzyna, 2004 rok,
I właściciel, salon, bogate wyposażenie,
tel. kom. 733‑183‑935.
DAEWOO

Lanos, 1.5, gaz, tel. kom.
667‑491‑487.

FIAT

Doblo, 1.9 D, 2001 rok,
bezwypadkowy, 5-osobowy, 2x
drzwi rozsuwane, stan bdb., tel. kom.
511‑381‑992.
FIAT

Doblo, 1.4 benzyna, 2006 rok, po
lifcie, 5- osobowy, tel. kom. 500‑026‑841.
FIAT

Grande Punto, 1.4 8 V benzyna/
gaz, 2008 rok, granatowy metalik,
klimatyzacja, salon, 5-drzwiowy, tel. kom.
692‑639‑555.
FIAT

Grande Punto, 2006 rok, stan
idealny, tel. kom. 606‑819‑096.

Galaxy,

1996 rok, 6.500 zł, tel. kom.
500‑165‑145.
HONDA

Civic, 2003 rok, 796-333-732,
tel. kom. 503‑728‑264.
HONDA

Civic, 1.5 LPG, 1992 rok,
4.400 zł, tel. kom. 664‑171‑783.

OPEL

Astra, 1.4, 1995 rok, tanio, tel.
kom. 664‑385‑486.
OPEL

Corsa, 1.0 benzyna, 2003 rok,
tel. kom. 695-774-311, 609‑214‑330.

PEUGEOT

307, SW 2.0 D, 2002 rok,
zadbany, srebrny, zarejestrowany, tel.
kom. 606‑395‑256.
PEUGEOT

Partner, 1.6 D, 2007/2008
rok, 5-drzwiowy, 5-osobowy, klimatyzacja,
stan bdb., tel. kom. 500‑026‑841.
PEUGEOT

Partner Diesel, 2002 rok,
bezwypadkowy, 5-osobowy, boczne
drzwi rozsuwane, stan bdb., tel. kom.
508‑184‑066.
POLONEZ

Atu, 1.6, 1996 rok, w
dobrym stanie, tel. (46) 839‑22‑65.
POLONEZ

Sanitarka benzyna/gaz,
1994 rok, tel. kom. 889‑007‑076.
RENAULT

Chamade 19, 1.4, benzyna,
1991 rok, tel. kom. 725‑630‑642.
RENAULT

Clio, 1.2 100 KM benzyna/
gaz, 2008 rok, klimatyzacja, 5- drzwiowy,
salon, tel. kom. 510‑488‑465.
RENAULT

Kangoo, 2005 rok,
bagażowy, tel. kom. 533‑110‑710.
RENAULT

Laguna, 2002 rok, tel. kom.
604‑169‑278.
RENAULT

Laguna, 1996 rok, tel. kom.
698‑166‑786.
RENAULT

Laguna II, 2.2 DCI, 2003 rok,
w rozliczeniu przyjmę mniejszy, 8.200 zł,
tel. 513‑375‑786.
RENAULT

Master, 2.2 DCI, 2002 rok,
tel. kom. 790‑717‑095.

OPEL

Corsa, CDTI, 2006 rok, tel. kom.
665‑440‑206.

RENAULT

Master Maxi, 2008
rok, pilnie, 604-530-067, tel. kom.
602‑370‑470.

OPEL

Corsa D, 1.3 D benzyna, 2010
rok, 5-drzwiowy, salon, I właściciel, stan
bdb., tel. kom. 500‑026‑841.

RENAULT

Megane II, 1.4 16V,
2004 rok, czarny metalik, hatchback,
zarejestrowany, tel. kom. 692‑639‑555.

FIAT

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

HYUNDAI

Accent, 1.5 benzyna/gaz,
1999 rok, tel. kom. 600‑315‑019.

OPEL

Corsa, 1.2 benzyna/gaz, 1998
rok, od pierwszego właściciela, tel. kom.
509‑443‑110.

RENAULT

Megane III, 1.6 benzyna,
2010 rok, 9.700 km, kupiony w Polsce,
33.700 zł, tel. kom. 601‑301‑373.

FIAT

Punto II benzyna/gaz, 2001 rok,
tel. kom. 514‑368‑949.

HYUNDAI

Tutson, 2.0 CRDI, 2005 rok,
czarny, stan bdb., tel. kom. 604‑607‑061.

OPEL

Morano, 2.5, 2004 rok,
17.900 zł, tel. kom. 518‑050‑519.

FIAT

Punto II, 1.2 8V gaz, hak, 5.800 zł,
tel. kom. 532‑586‑808.

JEEP

Cherokee, 4l benzyna/gaz, 1990
rok, tel. kom. 693‑006‑584.

FIAT

Punto, 1.2 benzyna/gaz, 2004
rok, 8.700 zł, tel. kom. 886‑609‑628.

LANCIA

Lybra, 2.4 JTD, 2000 rok, tel.
kom. 784‑092‑934.

OPEL

Movano, 2.2 DTI, 2003
rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
508‑121‑463.

RENAULT

Megane III, 1.6 benzyna,
2010 rok, 9.700 km, kupiony w Polsce,
tel. kom. 601‑301‑373.

FIAT

Punto, 1995 rok, stan dobry, tel.
kom. 502‑507‑768.

LUBLIN,

1996 rok, stan dobry, tel. kom.
785‑415‑931.

FIAT

Seicento, 2000 rok, tel. kom.
721‑302‑437.

MAZDA

323S, 1.8 benzyna/gaz,
1991 rok, stan dobry, 2.500 zł, tel. kom.
661‑765‑104.

FIAT

Seicento, 900 benzyna+gaz, 1999
rok, tel. kom. 693‑824‑706.
FIAT

Seicento, 1998 rok, 2.000 zł do
negocjacji, tel. kom. 501-317‑030, po
17.00.

DAEWOO

Lanos, 1.6 gaz, wiśniowy
metalik, 4-drzwiowy, klima, stan b.dobry,
bezwypadkowy, przegląd i OC ważne do
2015 roku, tel. kom. 506‑359‑930.

FORD

Escort, 1.6 benzyna, 1995
rok, stan dobry, składak, tel. kom.
790‑208‑700.

DAEWOO

Matiz, 1999 rok, stan dobry,
tel. kom. 605‑680‑442.

FORD

Mondeo, 2.0 TDCI, 2004 rok, po
wymianie sprzęgła, tel. kom. 500‑026‑841.

OPEL

Astra, 1.7 DTI, 2003 rok, kombi,
tel. kom. 600‑428‑743.

OPEL

Zafira, 2.0 DTL, 2000 rok, 8.500
zł, tel. kom. 661‑188‑834.

FIAT

Palio, 1999 rok, tel. kom.
784‑710‑545.

FIAT

Seicento, 1.1, 2004 rok, 93.000
km, niebieski, I właściciel, tel. kom.
692‑639‑555.

DAEWOO

Matiz, 1999, tel. kom.
668‑162‑199.

FORD

Focus, 1.6 benzyna, 2006
rok, srebny, salon, hatchback, tel. kom.
692‑639‑555.

OPEL

Zafira, 2.0, 2005 rok, 7-osobowy,
19.000 zł, tel. kom. 692‑382‑852.

HONDA

Civic, 1.4 16V, 2000 rok,
czarny metalik, hatchback, klimatyzacja,
tel. kom. 692‑639‑555.

DAEWOO

Lanos, benzyna/gaz, 1999
rok, stan idealny, tel. kom. 660‑680‑306.

DAEWOO

Lanos, 1.5 16V, gaz, 1999
rok, wspomaganie, I właściciel, tel. kom.
604‑392‑876.

FORD

Focus, 1.8, benzyna, 1999 rok,
kombi, tel. kom. 661‑529‑187.

OPEL

Astra II, 2.0 DTI, 2003 rok,
kombi, http://www.fotosik.pl/u/vadar/
album/1549537 http://www.fotosik.
pl/u/vadar/album/1549525, tel. kom.
694‑834‑751.

OPEL

Vivaro Diesel, 2004 rok, srebrny
metalik, 8-osobowy, stan bdb., zadbany,
tel. kom. 514‑233‑841.

FORD

Fiesta, 1.4 TDCI, 2002 rok, tel.
kom. 512‑667‑593.
FORD

Fiesta, 1.1, 1994 rok, Drogusza
10, tel. kom. 694‑674‑811.
FORD

Fiesta, 1.3, 1995 rok, 3-drzwiowy,
użytkownik kobieta, garażowany,
zadbany, pilnie, 1.250 zł, tel. kom.
501‑646‑541.

OPEL

Vectra B, 2.0 benzyna/gaz, 1997
rok, tel. kom. 880-179-260, 889‑418‑012.
OPEL

Vectra B, 1.6, gaz, 1999 rok, po
liftingu, tanio, tel. kom. 667‑257‑460.
OPEL

Vectra GTS, 1.8, 2003 rok, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 606‑486‑555.

MAZDA

6, 2.0 benzyna/gaz, tel. kom.
603‑624‑879.

OPEL

Vectra, 1999 rok, diesel, 5.600 zł,
tel. kom. 663-539‑481, po 13.00.

MAZDA

6, 1.8 benzyna/gaz, 2007 rok,
tel. kom. 692‑101‑976.

OPEL

Vectra, 2.0 DTL, 2002 rok,
zielony metalik, możliwa zamiana na
mniejszy, 8.800 zł, tel. kom. 604‑706‑309.

MAZDA

Premacy, 2.0D, 2001 rok,
173.000 km, pilne, tel. kom. 504‑065‑072.
MERCEDES

124, 3.0 diesel, stan bdb,
tel. kom. 502‑507‑768.
MERCEDES

A170 CDI, 2000 rok, tel.
kom. 660‑818‑660.
MERCEDES

A170, CDI, 2003 rok,
stan idealny sprzedam lub zamienię na
Renault Kangoo, tel. kom. 511‑167‑955.
MERCEDES

Sprinter, 2.9 TDI, 1996
rok, tel. kom. 723‑466‑286.
MERCEDES

Sprinter 312, 2.9
Diesel, 1995 rok, auto-laweta, tel. kom.
600‑428‑743.

OPEL

Vectra, 1.6, 1998 rok, kombi, tel.
kom. 665‑706‑438.
OPEL

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

Vectra, 1.6, 1998 rok, sedan,
elektryczne szyby, alufelgi, klimatyzacja
5.600 zł do negocjacji, tel. kom.
725‑445‑917.

RENAULT

Megane II, 1.6 16 V, 2005
rok, kombi, bogate wyposażenie, 
możliwa zamiana na mniejszy,
tel. 604‑706‑309.
RENAULT

Megane, 1.6, 1999 rok,
145.00 km, bogate wyposażenie,
hatchback, morski metalik, tel. kom.
604‑706‑309.
RENAULT

Scenic, 2004 rok, tel. kom.
608‑418‑287.
RENAULT

Scenic II, 2004 rok, 13.500
zł do negocjacji, tel. kom. 501‑661‑904.
RENAULT

Scenic RX4, 2.0, 2000
rok, 96.000 km., 8.900 zł., tel. kom.
608‑109‑634.
RENAULT

Scenic, 1.6 16V benzyna/
gaz, 2000 rok, stan techniczny bdb, 7.600
zł, tel. kom. 661‑765‑104.
RENAULT

Scenic, 1.8 16V, gaz, 2003
rok, wyposażony, tel. kom. 604‑392‑876.
RENAULT

Scenic, 1.6 16V, 2006 rok,
zadbany, srebrny, salon, bezwypadkowy,
tel. kom. 606‑395‑256.

OPEL

Vectra, 1999 rok, VW Passat,
1999 rok, tel. kom. 724‑474‑345.

ROVER

214, 1997 rok, 2850 zł, tel.
kom. 603‑439‑021.

OPEL

Vektra C, 2002 rok, stan bdb., tel.
kom. 697‑049‑235.

SEAT

Cordoba, 1.6, 2001/2002 rok,
kombi, tel. kom. 605‑535‑396.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ”: BIURO OGŁOSZEŃ ŁOWICZ, UL. PIJARSKA 3A; BEDNARY, SKLEP P. PAPIERNIK 24A; BOBROWNIKI 27, SKLEP P. PACLER; BOLIMÓW, UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 17, SKLEP
„EWA”, P.PAPIERNIK; DOMANIEWICE, UL. GŁÓWNA 26, SKLEP P. JAKUBIAK; GĄGOLIN POŁUDNIOWY, SKLEP „KOS”; HUMIN 1A, SKLEP P. GREFKOWICZ; IŁÓW: PL. RYNEK STAROMIEJSKI 2A; SKLEP P. PAPIEROWSKIEGO; KIERNOZIA,
RYNEK KOPERNIKA, KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ; KOCIERZEW 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; 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; 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.
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SEAT

Ibiza, 1.2 12 V, 2003 rok, tel. kom.
500‑255‑153.

Sprzedam

pozostałe części do Iveco
Daili 3510, tel. kom. 600‑237‑175.

Garaż

przy Intermarche, 150 zł., tel.
kom. 501‑247‑715.

SEAT

Ibiza III, 1.6 benzyna, 2007 rok,
188.000 km, bogata wersja wyposażenia,
stan bdb., tel. kom. 512‑919‑655.

Opony

i felgi z Niemiec, hurt, detal,
Bratoszewice, ul. Łódzka 28, www.
opony-gaweda.pl, tel. (42) 719-63-08,
505‑151‑701.

Sprzedam

działkę 2000 mkw. z
budynkiem gospodarczym, wszystkie
media, w Osinach, tel. kom. 601‑189‑904.

nieruchomości

Sprzedam

mieszkanie 3-pokojowe
na os. Sikorskiego w Głownie, tel. kom.
517‑637‑643.

SEAT

Leon, 2006 rok, stan idealny, tel.
kom. 606‑819‑096.
SEAT

Toledo, 1.6 gaz, 2001 rok,
wiśniowy, klimatyzacja, salon, tel. kom.
606‑395‑256.
SKODA

Fabia, 1.2, 2012 rok, 14.000
km, tel. kom. 604‑208‑588.
SKODA

Fabia, gaz, 2002 rok, tel. kom.
505‑056‑590.
SKODA

Fabia, 1.4 benzyna/gaz, 2005
rok, I właściciel, salon, 10.900 zł, tel. kom.
606‑899‑489.
SKODA

Octavia, 2.0 diesel DSG, 2006
rok, tel. kom. 609‑052‑572.
SKODA

Superb, 2003 rok, stan idealny,
tel. kom. 606‑819‑096.
Smart,

1999 rok, tel. kom. 728‑543‑936.
SUZUKI

SX4, 1.6, 2012 rok, tel. kom.
600‑560‑996.
TOYOTA

Auris benzyna, 2007 rok,
55.000 km, serwisowana, tel. kom.
669‑303‑235.
TOYOTA

Corolla Verso, 2004 rok, tel.
kom. 609‑004‑595.
TOYOTA

Corolla, 1.4, VVTI, 2001 rok,
5- drzwiowy, srebrny, zadbany, tel. kom.
606‑395‑256.
TOYOTA

Rav 4 D, 2006 rok, tel. kom.
669‑303‑235.
TOYOTA

Yaris, 1999 rok, tel. kom.
727‑512‑857.
TOYOTA

Yaris, 1.4 D, 2006 rok, czarny
metalik, tel. kom. 697‑846‑819.
VOLVO

S40 gaz, 2000 rok, tel. kom.
508‑107‑655.

Laweta,

tel. kom. 667‑133‑737.
Sprzedam

alufelgi „16” do Opla Vectry,
tel. kom. 693‑652‑261.
Sprzedam

silnik Citroen, tel. kom.
600‑820‑374.
Chcesz

kupić używany samochód 
i nie zostać oszukany/a? Pomogę
znaleźć, doradzę, obejrzę, podpowiem.
Duże doświadczenie, tel. kom.
602‑652‑879.
Tapicerstwo

samochodowe i meblowe,
pranie dywanów i tapicerki, renowacja
skór, Głowno, Topolowa 14, tel. kom.
505‑068‑747.

kupno
Kupię

ziemię powyżej 1 ha w powiecie
łowickim, tel. kom. 888‑431‑443.

Mieszkanie

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

Wezmę

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

Mieszkanie

32 mkw., Starzyńskiego, IV
p., tel. kom. 691-956‑611, po 15:00.

Kupię

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

Dom

nowy, okolice Łowicza; działki
budowlane, tel. kom. 539‑783‑523.

sprzedaż

Mieszkanie

z wyposażeniem lub
bez, 48 mkw., Dąbrowskiego, tel. kom.
604‑394‑133.

Starzyńskiego,

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

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

Części

do Mazdy 323F, tel. kom. 600158-396, 728‑451‑880.

motorowe

Dom

w stanie surowym, 190 mkw.,
działka 900 mkw., tel. kom. 601‑814‑018.

Dom

130 mkw., budynki gospodarcze,
garaż, działka 4.500 mkw., cena
110.000 zł. w Białej k/Żychlina, tel. kom.
798‑192‑049.

kupno

Sprzedam

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

Kawalerka

24 mkw., III piętro po
remoncie, Łowicz os. Bratkowice, tel.
kom. 723‑880‑870.

Działki

budowlane, 700, 1170
mkw, wszystkie media, Łowicz, rejon
Bolimowska, tel. kom. 692‑143‑001.

Sprzedam

działkę 1600 mkw., z
budynkiem pod działalność, tel. kom.
606‑617‑497.

Domek

60 mkw., działka 6.000 mkw.,
budowlano-usługowa, narożna, Łowicz,
tel. kom. 603‑878‑783.

Mieszkanie

39 mkw, os. Tkaczew;
pilne, tel. kom. 602-302-741, 604‑992‑046.

Kolekcjoner

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

sprzedaż
Motor

MZ ETZ 250, tel. kom.
721‑582‑303.
Suzuki

Bandit GSF 600, 1997 rok, stan
dobry, tel. kom. 604‑349‑047.
Sprzedam

motocykl WSK, 1962 rok i
ramę do Junaka, tel. kom. 696‑413‑286.
Quad

Atv 110, sprawny, tel. kom.
794‑966‑437.
Honda

CB 750, 1999 rok, 29.000 km.,
stan bdb., tel. kom. 606‑479‑819.

VW
 Bora, 1.6, 1999 rok, tel. kom.
603‑254‑329.
VW
 Golf III, 1.4, 1996 rok, tel. kom.
721‑108‑948.

Skuter

Kymco, tel. kom. 509‑807‑410.

Mieszkanie

2-pokojowe, 49 mkw.,
Bratkowice, tel. kom. 667‑517‑129.

Mieszkanie

własnościowe, 48 mkw.,
środkowa klatka, I piętro, Konopnickiej,
tel. kom. 790‑462‑655.

Sprzedam

lub wynajmę mieszkanie
po remoncie, 48mkw, I piętro, os.
Bratkowice, tel. kom. 663‑510‑544.

Sprzedam

działkę 1006 mkw. na
pograniczu Dmosina I i Szczecina. Tanio!,
tel. kom. 534‑750‑726.

Dom

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

Mieszkanie

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

Las
 sprzedam, tel. kom. 608‑815‑516.
Sprzedam

zabudowaną nieruchomość
w Chąśnie II, tel. kom. 660‑408‑769.

Honda

CBR 600F4I, 2001 rok, tel. kom.
698‑490‑859.

Sprzedam

1,07 ha Placencja pod
Łowiczem 10 zł/mkw., tel. kom.
660‑485‑295.

VW
 Golf IV benzyna, 2001 rok, 8.900 zł,
tel. kom. 509‑338‑434.

Benzer

Yankee, 50 cm3, 2009
rok, na części lub w całości, tel. kom.
887‑245‑248.

Głowno,

Kopernika, mieszkanie
60 mkw., dobra lokalizacja, tel. kom.
502‑683‑368.

VW
 Golf V, 1.9 TDI, 2008 rok, tel. kom.
518‑374‑449.

Skuter

Oportunity; silnik siłowy, tel.
kom. 721‑162‑343.

VW
 Golf V, 1.9 TDI, 2004 rok, srebrny
metalik, pełne wyposażenie, stan bdb.,
tel. kom. 698‑535‑722.

Sprzedam

motor Suzuki GSX 450,
1984 rok, motorower Jawka 50 lub
zamienię na małolitrażowy samochód, tel.
kom. 728‑451‑332.

Sprzedam

lub wynajmę budynek
produkcyjno-magazynowy 600 mkw.,
na działce 1500 mkw., tereny byłego
WZMot, tel. kom. 698‑035‑468.

VW
 Passat B5, 2.0, benzyna/gaz, 2002
rok, tel. kom. 608‑591‑942.
VW
 Passat B5, 1.9 TDI, 1996 rok, tel.
kom. 609‑465‑727.
VW
 Passat B5, 1.9 TDI, 2002 rok, tel.
kom. 783‑707‑277.
VW
 Passat B6 diesel, 2006 rok, srebrny
metalik, stan bdb., bogate wyposażenie,
tel. kom. 514‑233‑841.

Sprzedam

Suzuki GSX 600F, tel. kom.
510‑506‑984.

Nowy

dom 150 mkw., w Sochaczewie,
399.000 zł., tel. kom. 608‑174‑892.

Mieszkanie

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

Auto

naprawa, części samochodowe,
wulkanizacja, DPF, tel. kom. 600‑445‑127.

Sprzedam

działki budowlane,
Bronisławów (gmina Głowno), tel. kom.
606‑510‑545.

Siedlisko

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

6,30 ha ziemi, tel. kom.
663‑077‑029.
Sprzedam

dom piętrowy w gminie
Domaniewice, tel. kom. 668‑502‑093.
Sprzedam

mieszkanie 60 mkw., 3
pokoje z kuchnią, duży balkon, c.o.,
Głowno. Możliwość zakupu garażu, tel.
kom. 609-310-956, 600‑475‑815.
Mieszkanie

4-pokojowe, 60 mkw., II p.
Starzyńskiego, tel. kom. 796‑700‑944.
Mieszkanie,

os. Dąbrowskiego, 60
mkw, II piętro, tel. kom. 668‑403‑654.
Gospodarstwo

1,4 ha z budynkami
w Sypniu k./Nieborowa, tel. kom.
518‑443‑192.
Sprzedam

3,72 ha położone we wsi
Domaradzyn, całość ogrodzona, tel. kom.
500‑296‑209.
Sprzedam

dom i budynki gospodarcze,
Kazimierek, tel. kom. 691‑888‑372.
Mieszkanie

72 mkw., blisko dworca, tel.
kom. 602‑652‑120.

Działka

powierzchni 0,16 ha,
budynek magazynowo-biurowy 267
mkw. - Bocheń, tel. (46) 837-65-63,
od pn-pt 8.00‑15.00.
Wiata

stalowa o powierzchni 450
mkw., (wymiary: 30x15x5,20), kryta
blachą trapezową, tel. (46) 837-6563, pn-pt 8:00‑15:00.
Działka

powierzchni 0,52 ha,
budynek magazynowo-biurowy 318
mkw., wiata stalowa 450 mkw. Chąśno, tel. (46) 837-65-63, od pn-pt
8.00‑15.00.
Dom

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

Działka

budowlana, 300 mkw.,
możliwość podziału, Łaguszew, k./
Łowicza, tel. kom. 669-850-338,
663‑591‑217.

Sprzedam

mieszkanie 34 mkw,
pokój z kuchnią, Bratkowice, tel. kom.
502‑404‑248.
Sprzedam

3 p+k, 60.5 mkw., III piętro,
Konopnickiej, budynek ocieplony, cena
do negocjacji, tel. kom. 602‑122‑855.
Mieszkanie

48,8 mkw., parter,
media, garaż, Łowicz, Kaliska, tel. kom.
699‑956‑300.
Sprzedam

działkę 15.000 mkw. w
Kalinowie, tel. kom. 601‑172‑764.
Sprzedam

działkę 30.000 mkw.,
Nowostawy Górne, tel. kom. 601‑172‑764.
Sprzedam

działkę budowlaną w
Stachlewie, tel. kom. 604‑142‑603.
Sprzedam

lub zamienię 60 mkw., na
mniejsze, tel. kom. 733‑879‑399.
Mieszkanie

72 mkw., II piętro, Łowicz,
Bratkowice 42, tel. kom. 886‑183‑452.
Dom

w Głownie, tel. kom. 690‑467‑733.
Działka

budowlano-rolna (finał
odralniania koniec 2014), ogrodzona.
3.500 mkw., Popów Głowieński, tel. kom.
883‑929‑596.
M
 4, Bratkowice zamienię na dom, tel.
kom. 600‑915‑738.
Sprzedam

mieszkanie 36 mkw., os.
Kostka, tel. kom. 601‑700‑332.
Działka

+ dom 3800 mkw., tel. kom.
691‑535‑141.
Działki:

3,20 i 0,70 ha, Jamno, tel. kom.
664‑673‑573.
M-5,

77 mkw., Nowe Zduny, tel. kom.
697‑646‑656.
Działka

budowlana, tel. kom.
889‑376‑672.
Mieszkanie

37,5 mkw., w Kutnie,
budownictwo tradycyjne, I piętro, tel. kom.
606‑970‑156.

Bratkowice,

60 mkw., II piętro, 3 pokoje,
tel. kom. 883‑593‑339.
Dom,

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

Nowy

budynek mieszkalno-warsztatowy
koło Kiernozi, tel. kom. 609‑272‑227.

Działka

budowlana 1.400 mkw,
Zielkowice, tel. kom. 512‑098‑366.

Działka

budowlana, Chąśno, nowe
osiedle, tel. kom. 781‑190‑280.

Działka

budowlana, Łowicz, ul.
Cegielniana, tel. (46) 837-47-18, tel. kom.
606‑208‑568.

Dom

z zabudowaniami oraz działkę, tel.
kom. 692‑216‑584.

REKLAMA

Sprzedam

3 pokoje, duża kuchnia,
blok z cegły, I piętro (środkowe), 5 minut
do stacji PKP, tel. kom. 605‑524‑972.

M-4,

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

Sprzedam

nieruchomość działkę
budowlaną ok. 1250 mkw. za Laskiem
Miejskim (koniec Zawad początek
wsi Seroki) częściowo ogrodzona,
uporządkowana, pilne, tel. kom. 883-144492, 796‑262‑379.

Działka

budowlana 1.215 mkw.,
Głowno, tel. kom. 502‑539‑686.

Cztery

pokoje z dużą kuchnią, 75,5
mkw, os. Szarych Szeregów, tel. kom.
601‑385‑890.

Os.
 Dąbrowskiego, 71 mkw., tel. kom.
503‑327‑347.

Dwupokojowe,

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

Wynajmę

garaż, os. Dąbrowskiego, tel.
kom. 793‑065‑376.

Sprzedam

nowe mieszkanie 108
mkw., we wspólnocie, w centrum, opłata
roczna 1/2 stawki spółdzielni, tel. kom.
602‑504‑924.

Dom

z budynkami gospodarczymi, 2,5
ha, tel. kom. 609‑207‑829.

sprzedaż

Sprzedam

działkę budowlaną
w Bełchowie, 45 zł/mkw, tel. kom.
502‑251‑751.

Łąki

1,3 ha, orne 1,4 ha (lub
wydzierżawię), działka 200 mkw. z
budynkami, tel. kom. 792‑174‑381.

Działka

rolno budowlana, 2.400
mkw. na wsi, okolice Łowicza, tel. kom.
795‑102‑365.

Sprzedam

1,55 ha ziemi, Popówek
Włościański, tel. kom. 606‑510‑545.

Garaż

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

3 ha łąki, Chruślin, tel.
kom. 534‑662‑961.

Działka

rolno-budowlana 5.900 mkw.,
Nowe Grudze, tel. kom. 604‑416‑858.

wynajem

Sprzedam

opony letnie, używane
215/70/16, skrzynię biegów Fiat Punto
1.1, tel. kom. 608‑028‑762.

Dom

50 mkw., zabudowania gosp. na
działce 1100 mkw i działka budowlana
0.48 ha, Łaguszew 33, tel. kom.
609‑155‑415.

Trzy

hektary ziemi w Swędowie, tel.
kom. 507‑405‑963.

Sprzedam

M-4, 60 mkw., tel. kom.
694‑200‑132.

garaże

VW
 Polo, 2009 rok, I właściciel, tel.
kom. 668‑821‑684.

Opony

używane, tel. kom.
602‑133‑182.

Sprzedam

dom, Gaj, tel. kom.
603‑980‑206.

Bloki

74,5 mkw., parter, cegła, ul.
Bolimowska, tel. kom. 601-147-555,
605‑411‑908.

Garaż

na os. Szarych Szeregów, tel.
kom. 601‑506‑751.

Pomoc

drogowa, tel. kom.
608‑532‑321.

Sprzedam

5,035 ha, gmina Stryków,
tel. kom. 515‑985‑655.

Bardzo

ładne mieszkanie, M4
sprzedam, I piętro, cegła, osiedle Łowicz,
Noakowskiego, tel. kom. 605‑166‑266.

VW
 Polo, 1.9 SDI, 1999 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 693‑630‑986.

Części

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

Sprzedam

działkę budowlaną z
budynkami, tel. kom. 693‑370‑436.

inne

VW
 Polo, 1.4 benzyna, 1999 rok, tel.
kom. 692‑975‑632.

inne

Działka

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

Gospodarstwo

rolne z budynkami, 3,5
ha ziemi, tel. kom. 693‑020‑329.

Sprzedam

garaż na os. Bratkowice,
obok Inter Marche, cena 20.000 zł., tel.
kom. 501‑374‑120.

VW
 Touran TDI, 2005 rok, 129000 km,
krajowy, tel. kom. 663‑360‑730.

Działki:

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

Mieszkanie

49 mkw. oraz 16 mkw.,
Łyszkowice, tel. kom. 695‑942‑575.

VW
 Polo, 1.0, benzyna/gaz, 1997 rok,
tel. kom. 510‑683‑448.

VW
 Polo, 1.2 12V benzyna/gaz, 2004
rok, okularnik, tel. kom. 661‑130‑659.

Dom,

Zagrodowa 50, tel. kom.
784‑240‑356.

Yamaha

Fazer 600, tel. kom.
603‑676‑220.

Lakierowanie

motocykli zabytkowych
i współczesnych, spawanie plastików,
szkiełkowanie, Łowicz, Korczaka 10, tel.
kom. 506‑152‑437.

VW
 Polo, 2002 rok, tel. kom.
505‑056‑590.

Dom

przy trasie, Wrzeczko, tel. kom.
726‑102‑809.

Sprzedam

dom 75 mkw. (użytkowej)
+ działka 600 mkw., Głowno, tel. kom.
796‑117‑457.

Naprawa

skuterów, quadów 
oraz starych motocykli, tel. kom.
788‑019‑343.

VW
 Polo, 1.9 SDI, 2001 rok, tel. kom.
691‑648‑099.

Dom

solidnie zbudowany, z lokalem na
usługi, stan surowy, centrum, Tkaczew
w rozliczeniu może być mieszkanie, tel.
kom. 570‑888‑580.

Sprzedam

52,5 mkw., + garaż,
Domaniewice, tel. kom. 517-847-635,
881‑724‑123.

Skuter

Aerox 70 CC, tel. kom.
608‑263‑951.

VW
 Passat, 1.9 TDI, 2002 rok,
granatowy, I właściciwel, kombi,
zarejestrowany, tel. kom. 606‑395‑256.

VW
 Polo, 1.9 SDI, 1997 rok, tel. kom.
698‑822‑433.

Sprzedam

mieszkanie 32 mkw.,
Skierniewice, tel. kom. 669‑282‑724.

Budowa

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

Benzer

W1 50, 4-biegowy, na łańcuch,
2011 rok, stan bdb., mały przebieg, tel.
kom. 798‑911‑572.

VW
 Golf IV, Diesel, 2001 rok, tel. kom.
603‑624‑879.

Mieszkanie

39 mkw., Zduny, tel. kom.
604-122‑730, wieczorem.
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Pilnie

sprzedam 39 mkw., os.
Starzyńskiego, tel. kom. 505‑766‑224.
Ładne

działki budowlane, Otolice, tel.
kom. 512‑490‑910.
Sprzedam

działkę budowlaną 1064
mkw., Dzierzgów, tel. kom. 517‑141‑517.

Dom

i budynki gospodarcze, 7,07 ha
ziemi; prasa niemiecka K442 (kostka), tel.
kom. 661-894-028, Bąków Górny.

Mieszkanie

60 mkw., sprzedam lub
zamienię na mniejsze, z dopłatą, Łowicz,
tel. kom. 509‑195‑141.
Dom

na oś. Górki, 150 mkw., 3 lub 6 ha
łąki, tel. kom. 506‑442‑911.
Mieszkanie

39 mkw., 2- pokojowe,
Tkaczew, tel. kom. 516-554-788,
692‑975‑632.
Sprzedam

4 ha ziemi na 2 działkach
2,5 i 1,5 ha w Dzierzgówku, tel. kom.
664‑493‑522.
Sprzedam

dom do zamieszkania, cicha
okolica, Głowno, tel. kom. 664‑944‑374.
Działka

budowlana w Łowiczu, 1.000
lub 2.000 mkw., pod zabudowę i usługi,
wszystkie media, ul. Chełmońskiego, tel.
kom. 505‑013‑287.
Budynek

mieszkalno-gospodarczy
4,5 ha ziemi, Natolin Kiernozki, tel. kom.
723‑744‑239.
Sprzedam

36 mkw., Sikorskiego,
Głowno, tel. kom. 502‑607‑295.
Sprzedam

dom z budynkami
gospodarczymi, 250.000 zł., tel. kom.
660‑042‑778.
Sprzedam

działki budowlane w
Zielkowicach III, tel. kom. 695‑318‑874.
Sprzedam

piękną działkę leśną pod
Łowiczem, tel. kom. 600‑141‑340.
Działka

budowlana 4.000 mkw.,
okolice Strzelcewa od strony Armii
Krajowej, tel. kom. 669‑060‑333.
Gospodarstwo

rolne z budynkami, 8.88
ha ziemi, od zjazdu A2 4 km., tel. kom.
696‑230‑340.
Mieszkanie

59,6 mkw., Dabrowskiego, I
piętro, tel. kom. 605‑721‑101.
Działka

budowlana min. 1200
mkw., k/lasu, blisko Łowicza, tel. kom.
606‑370‑704.
Sprzedam

ziemię 7,20 ha, Żychlin,
Głowackiego 15, tel. (24) 285-30-75, tel.
kom. 513‑914‑567.
Działki

budowlane w Otolicach 1.400
mkw., 1.000 mkw., 990 mkw., uzbrojone,
tel. kom. 606‑949‑637.
Tanio

kiosk na targowisku w Łowiczu,
tel. kom. 792‑655‑023.
Działka

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

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

2 działki budowlane
w okolicach Bolimowa, tel. kom.
516‑248‑856.

Dwupokojowe

mieszkanie
w centrum łodzi wynajmę, tel.
kom. 507-102-873, 507-102-870

kupno różne

Sprzedam

działkę rolno-budowlaną
4.205 mkw., Łowicz, Przedmieście ul.
Lniana, tel. kom. 600‑313‑559.

Wynajem

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

Przyjmę

gruz, materiały rozbiórkowe,
śmieci, odpady z rozbiórek i wyburzeń,
tel. kom. 503‑508‑772.

Wynajmę

dom w Jackowicach, tel.
kom. 506‑163‑569.

Przyczepka

do remontu, tel. kom.
662‑611‑093.

Wynajmę

kawalerkę, os. Kostka,
nieumeblowaną, tel. (46) 837‑04‑05.

Kierat

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

Sprzedam

zadbane, częściowo
umeblowane mieszkanie 3-pokojowe z
poddaszem w bloku na ul. Klickiego w
Łowiczu, tel. kom. 662‑076‑960.
Sprzedam

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

Wynajmę

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

Sprzedam

mieszkania na os.
Sikorskiego 48 mwk., 2 pokoje. c.o.,
ciepła woda, duży balkon, tel. kom.
507‑180‑720.

Mam

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

Działki

budowlane w Nieborowie, tel.
kom. 607‑328‑032.

Wynajmę

M-4, Bratkowice, tel. kom.
604‑101‑034.

Sprzedam

kawalerkę, 24 mkw., tel.
kom. 692‑177‑238.

Kawalerka

do wynajecia w Łowiczu, tel.
kom. 781‑487‑802.

Dom

220 mwk. (150 powierzchni
mieszkalnej) na działce 450 mkw. w
bliźniaku na Zabrzeźni, 230.000 zł, rok
budowy 1989 częściowo do remontu, tel.
kom. 666‑606‑506.

Do
 wynajęcia mieszkanie 3- pokojowe,
umeblowane, Nowe Zduny, tel. kom.
511‑611‑786.

Sprzedam

dom i budynki gospodarcze
na wsi, tel. kom. 507‑792‑500.
Sprzedam

stodołę do rozbiórki, tel.
kom. 507‑792‑500.
Sprzedam

działkę budowlaną w
Łowiczu,zabudowaną, dom, duże garaże,
przy nowo planowanej drodze,obok
Łódzkiej Strefy Ekonomicznej, okazyjnie,
pilnie, tel. kom. 604‑387‑174.

Do
 wynajęcia M-3 na os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 693‑833‑080.
Wynajmę

kawalerkę, Łowicz os.
Bratkowice, tel. kom. 600‑020‑442.
Lokal

do wynajęcia, Krakowska, 50
mkw., tel. kom. 505‑040‑664.
Kwatery

pracownicze, okolice
Strykowa, tel. kom. 510‑636‑640.
Kwatery,

Głowno - Osiny,
tel. (46) 874‑64‑68.

Sprzedam

dom w stanie surowym,
Domaniewice, tel. kom. 665‑304‑922.

Magazyn

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

Łąką

1 ha, okolice Pilaszkowa, tel. kom.
515‑582‑783.

Do
 wynajęcia M-3, Bratkowice,
tel. (46) 837-79-30, wieczorem, tel. kom.
692‑590‑176.

wynajem
Przyjmę

w dzierżawę grunty orne w
gminie Zduny, atrakcyjne warunki, tel.
kom. 606‑294‑284.

Poszukuję

mieszkania 2- pokojowego
do wynajęcia, parter lub I piętro, tel. kom.
507‑359‑883.

Tapczan

1-osobowy kilka sztuk, tel.
kom. 601‑286‑499.
Kupię

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

sprzedaż różne
Zbiorniki

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

płytek chodnikowych 
w kolorach, www.seba-bruk.pl, tel. kom.
531‑467‑981.
Piasek,

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

drewno kominkowe,
opałowe, rozpałkowe, w workach, 
tel. kom. 501‑658‑261.
Kręgi,

pokrywy, przepusty, galanteria
ogrodowa, www.seba-bruk.pl, 
tel. kom. 531‑467‑981.
Sprzedam

agrowłókninę pełen
asortyment z dostawą do domu,
tel. kom. 693‑177‑813.
Drewno

kominkowe suche: dąb, buk,
grab, brzoza, tel. kom. 504‑010‑550.

Biurowe

w centrum, tanio; mieszkania:
40 mkw., 60 mkw., 70mkw., umeblowane,
tel. kom. 509‑099‑969.

Mieszkanie

M-3, 48 mkw., Bratkowice,
tel. kom. 510‑834‑924.

Czeski

węgiel opałowy, tel. kom.
604‑634‑249.

Pokój

z kuchnią, łazienka, Głowno, tel.
kom. 723‑449‑143.

Wersalka,

trzy fotele, tel. kom.
532‑454‑047.

Dom,

3 pokoje, Głowno, tel. kom.
603‑641‑489.

Piasek

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

Wynajmę

kawalerkę 40 mkw., tel. kom.
504‑296‑112.

Kocioł

ekogroszek, 15 KW używany, tel.
kom. 607‑360‑186.

Mieszkanie,

38 mkw., Starzyńskiego
blok 6, wykonany generalny remont,
2 pokoje, balkon z widokiem na plac
zabaw, tel. kom. 606‑422‑685.

Drewno

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

Sprzedam

dom 74 mkw., działka 427
mkw., Łowicz, Chrobrego, tel. kom. 606910‑158, po 18:00.
Tanie

pokoje noclegowe, Łowicz,
Plac Przyrynek 11, tel. (46) 837-9916, tel. kom. 512‑098‑358.
Do
 wynajęcia mieszkanie w Głownie,
1 pokój, os. Swoboda, tel. kom.
502‑141‑130.

REKLAMA

Do
 wynajęcia: pomieszczenie na
działalność z parkingiem, dwie tablice
na reklamę, wszystkie media, oddzielna
brama; przy trasie Głowno-Łowicz,
tel. (42) 719‑36‑17.
Kawalerka,

Tkaczew, tel. kom.
538‑397‑032.
Pomieszczenie

mieszkalne jednej
osobie w domu, w Głownie wynajmę, tel.
kom. 502‑612‑138.
Wynajmę

lokal nad apteką Słoneczko,
tel. kom. 607‑809‑288.
Kawalerka,

tel. kom. 692‑101‑989.
Wynajmę

dwupokojowe mieszkanie
na Osiedlu Kostka (parter). Umeblowane
i wyposażone w sprzęt AGD, tel. kom.
602‑203‑464.
Wynajmę

mieszkanie Zduńska
Dąbrowa, tel. kom. 721‑730‑300.

Sprzedam

łóżko, szafę przesuwną,
biurko, szafki, krzesło (aukcja allegro
4023025422), tel. kom. 606‑520‑478.

Dom,

budynki gospodarcze, Dzierzgów
zamienię na bloki Łowicz, tel. kom.
663‑797‑821.
Zamienię

37 mkw. komunalne na
większe, tel. kom. 516‑128‑296.

Regał

pokojowy, tel. (46) 837‑89‑47.
Oddam

gruz, tel. kom. 501‑011‑227.
Kamienie

skalniaki - symbolicznie, tel.
kom. 532‑501‑656.

Komputer,

tanio, 
tel. kom. 503‑699‑872.

Sprzedam

nowe kotły c.o. typu
wszystko palne, miałowe 24 h oraz
kotły z podajnikiem żeliwnym opalane
groszkiem, miałem, pelet, tel. kom.
502‑414‑631.

Krajzega,

przecinarka metalu, łuparka
świdrowa, tel. kom. 503‑830‑451.

Łubianki

plastikowe używane,
drewniane nowe, tel. kom. 792‑902‑783.

Sprzedam

drukarkę HP, telewizor JVC,
tel. kom. 504‑561‑585.

Sprzedam

2 laptopy, tel. kom.
721‑689‑682.

Zbiornik

na olej opałowy 1.500 l,
niedrogo; rower górski, męski, tel. kom.
664‑738‑753.

Siatka

ogrodzeniowa, słupki, stan
dobry, gmina Głowno, tel. kom.
500‑478‑015.

Sprzedam

2 namioty foliowe
30mx6m, tel. kom. 721‑109‑045.

Sprzedam

samochodzik dziecięcy na
akumulator, tel. kom. 535‑671‑410.

Sprzedam

meble kuchenne, zlew, stół
i krzesła w bardzo dobrym stanie, tel.
kom. 724‑930‑540.

Spacerówka,

wózek, ubranka, krzesła,
tanio, tel. kom. 500‑519‑872.

Bale

jesionowe gr. 5 cm, sezonowane,
tel. kom. 608‑354‑769.
Sprzedam

wersalkę i 2 holenderskie
materace 0,65x2 m, tel. kom.
664‑012‑878.
Opał

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

gaz z butlach 11 kg, 33 kg,
hurt - detal, szukasz punkty, dzwoń, 
tel. kom. 600‑270‑811.

Łódka

plastikowa, 
tel. kom. 600‑820‑374.
Gruz

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

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

przyczepkę Niewiadów i
spawarkę Bester STB 250 za połowę
ceny, tel. kom. 512‑839‑480.

Sprzedam

drzewo opałowe do
kominka, tel. kom. 600‑237‑175.

Łóżko

elektryczne rehabilitacyjne,
dwa materace, 1.600 zł., tel. kom.
661‑675‑461.

Sprzedam

telewizor Philips, 
tel. kom. 507‑957‑679.

Dwuigłówka,

overlock, tel. kom.
505‑065‑040.

Maszyny

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

Rury

c.o. 2 calowe i słupki
ogrodzeniowe, tel. kom. 600-158-396,
728‑451‑880.

Betoniarki,

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

drewno kominkowe, 
tel. kom. 660‑680‑409.
Sprzedam

wózek dziecięcy, 
tel. kom. 721‑209‑056.
Drzewo

wiąz, tel. kom. 662‑067‑043.
Kanapa

narożna, fotel, skóra, 
zieleń, tel. kom. 532‑454‑047.

Huśtawki

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

motopompa, tel. kom.
607‑328‑032.
Drzwi

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

jajka gęsi, 
tel. kom. 501‑399‑487.

Zatrudnię

pracownika z kategorią
C+E, doświadczenie, kraj, tel. kom.
505‑068‑787.
Kreatywna

niania 3 razy w tygodniu,
z doświadczeniem pedagogicznym
do rocznego dziecka, Łowicz, tel. kom.
691‑715‑472.
Przyjmę

kierowcę lub kierowców kat.
C+E, z doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym, dobre zarobki, tel.
kom. 501‑249‑017.
Zatrudnię

kierowcę z kat. B 
w transporcie krajowym, konieczne
doświadczenie, tel. kom. 605‑046‑558.
Zatrudnię

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

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

prosperujący salon
kosmetyczny podejmie współpracę
z fryzjerem posiadającym własną
działalność lub zatrudni, tel. kom.
607‑803‑804.
Zatrudnię

piekarza do pieca i ciasta,
tel. kom. 509‑877‑081.
Zatrudnię

kierowcę kat C+E, 
z doświadczeniem, tel. kom. 782‑223‑211.
Zatrudnię

kierowcę C+E transport
międzynarodowy, tel. kom. 512‑499‑388.
Zatrudnię

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

kierowcę kat. C+E, tel. kom.
607‑267‑206.
Zatrudnię

kierowcę w transporcie
krajowym, międzynarodowym kat. C+E,
tel. kom. 604‑903‑918.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, tel. kom.
607‑267‑278.
Zatrudnię

szwaczki, overlock,
stębnówka, dwuigłówka, z możliwością
dowozu do pracy, tel. kom. 602‑241‑867.
Agencja

Pracy Tymczasowej zatrudni
pracowników w systemie III-zmianowym
do pracy w Agros-Nowa Sp. zo.o.
w Łowiczu. Wymagana książeczka
Sanepidu, tel. kom. 508-064-452,
8.00‑15.00.
Zatrudnię

mechanika do pracy przy
maszynach budowlanych i samochodów
ciężarowych, może być na pół etatu, 
tel. kom. 603‑625‑465.
Przyjmę

szwaczki w Głownie, 
tel. kom. 668‑008‑211.

Huśtawki

ogrodowe, stoły, ławki, tel.
kom. 793‑718‑288.

Krajzega

z silnikiem, tel. kom.
517‑635‑538.

Kamienie

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

Strój

łowicki, stan bdb, tel. kom.
781‑377‑144.

Meble

do sypialni, tel. kom.
668‑751‑098.

Rura

do nawadniania PE100, 100 m,
nowa, tel. kom. 504‑109‑133.

Zatrudnię

kierowcę na ciągnik rolniczy,
tel. kom. 695‑052‑735.

Betoniarka

„100”, tel. kom.
693‑054‑784.

Wózek,

fotelik samochodowy 0-13, 
tel. kom. 888‑204‑517.

Sprzedam

X Box 360 + Kinect + gry,
cena 550 zł., tel. kom. 723‑461‑192.

Sprzedam

3 duże topole na pniu, tel.
kom. 723‑254‑501.

Sprzedam

komputer Acer, 10’’, 
nowy, gwagancje do sierpnia, 
tel. kom. 602‑387‑024.

Sprzedam

piec CO 12 KW, 
tel. kom. 518‑535‑737.

Zatrudnimy

do pracy w sklepie
monopolowym osobę z doświadczeniem,
zgłoszenia prosimy kierować na maila:
rekrutacja@phjulia.pl.

Okna

szwecko-weneckie w bardzo
dobrym stanie z szerszą szybą,
tel. (46) 837‑96‑77.
Drewno

opałowe, tel. kom.
539‑783‑523.
Sprzedam

działkę rekreacyjną,
łódzka,ogródki, tel. kom. 695‑973‑731.
Basan

na mleko 450 l., tel. kom.
533‑179‑189.
Zrębka

opałowa, alternatywa taniego
ogrzewania, tel. kom. 606‑370‑008.

Regał

młodzieżowy BRW, szerokość 3
m, tel. kom. 602‑579‑575.

zamiana

Rębak

z wyrzutem, grubość 8 cm, 
tel. kom. 604‑931‑629.

Zbiorniki

5.000 litrów kwasoodporny,
1.200 litrów aluminiowy, tel. kom.
693‑341‑481.

Zatrudnię

kierowcę, tel. kom.
695‑052‑735.

Zatrudnię

kelnerkę do pomocy
na barze (może być osoba ucząca
się), praca w weekendy, tel. kom.
782‑374‑190.

Wynajmę

kawalerkę, tel. 604‑961‑560.

Domek

z garażem, Łowicz, tel. kom.
796‑812‑544.

Skrzynka

energetyczna budowlana, 
tel. kom. 530‑444‑107.

Zatrudnię

kierowcę kategorii
C+E z okolic Łowicza- transport
międzynarodowy, tel. kom. 797‑703‑333.

Sprzedam

siatkę stylową 
do przesiewania gęstość 0,15 cm, 
tel. kom. 881‑325‑501.

Szlaka

z dowozem, tel. kom.
601‑630‑882.

Wynajmę

kawalerkę, Reymonta, tel.
kom. 600‑678‑503.

Sprzedam

wełniak chłopięcy, 
tel. kom. 691‑203‑090.

Sprzedam

kuchnię węglową, mało
używaną, lewą, obudowaną; fotel
jednoosobowy, stan bdb., tel. kom.
601‑558‑747.

Stębnówki,

dwuigłówki, trójskoki,
cyk-caki, nóż pionowy, taśmowy itp.
- likwidacja szwalni, tel. kom. 696‑261‑201.

Wynajem

lokali od 25 mkw. do 80
mkw., Głowno, centrum, tel. kom. 503149-626, 513‑982‑471.

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

Sprzedam

konstrukcję szkieletu tunelu
foliowego o wym. 14x8x2, 
tel. kom. 663‑924‑969.

Laptop,

tel. kom. 500‑204‑559.

Kasy

fiskalne, tel. kom. 601-291-371,
www.elektronik-brzeziny.pl.

Do
 wynajęcia 33 mkw., 2 pokoje,
kuchnia, Łowicz, Czajki, tel. kom.
697‑924‑032.

Zatrudnię

projektanta-konstruktora
do zakładu produkcyjnego, tel. kom.
515‑138‑358.

Przyjmę

ziemię z wykopów, tel. kom.
607‑817‑492.

Wynajmę

lokal na targowicy, tel. kom.
604‑123‑630.

Wynajmę

plac na działalność
gospodarczą, 4.000 mkw., wraz z wiatą
do 1.000 mkw., wzdłuż ul. Bolimowskiej
63, w Łowiczu, tel. (46) 837-42-46, tel.
kom. 605‑578‑502.

Sprzedam

wciągarkę samochodową,
12 Volt, 4,5t. uciągu; łódkę z silnikiem
40 KM, rembak do gałęzi, tel. kom.
506‑442‑911.

Przewód

miedziany YDYp 3*1,5 oraz
3*2,5, tel. kom. 515‑336‑017.

Lokal

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

Wynajmę

restaurację przy trasie KutnoŁowicz, tel. kom. 604‑208‑588.

Stroje

łowickie dla dziewczynki wypożyczę - sprzedam, tel. 507-208-876

Kupię

topolę, dęba, inne tartaczne, tel.
kom. 696‑379‑599.

Akacja,

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

Wynajmę

plac na działalność
gospodarczą, 1.500 mkw., róg Klickiego/
Napoleońskiej, tel. (46) 837-42-46, tel.
kom. 605-578‑502, Łowicz.

Zatrudnię

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

Sprzedam

kanapę narożną rozkładaną,
bardzo tanio, tel. (42) 719‑36‑99.

Posiadam

do wynajęcia szwalnię z
maszynami lub bez, Głowno, tel. kom.
696‑261‑201.

Do
 wynajęcia lokale, w pawilonie: róg
Warszawskiej, Dworcowej, w Łowiczu,
50, 60 mkw., tel. (46) 837-42-46, tel. kom.
605‑578‑502.

Betoniarka

150 litrów 380, tel. kom.
668‑412‑097.

Przyjmę

trelinkę z rozbiórki, tel. kom.
600‑445‑127.

Lokal

usługowy, wysoki standard, 22
mkw., tel. kom. 600‑225‑276.

Lokale

handlowo-usługowe
110mkw., 230mkw., Centrum, tel. kom.
692‑725‑590.

Kuchnia

węglowa, nowa, 
tel. kom. 609‑041‑573.

Konstrukcja

tunelu 7x30, rury 2-4 cala,
Zduny 90, tel. kom. 889‑007‑076.
Kruszywo:

betonowe (recykling) do
utwardzeń, keramzytowe (przetworzony
pustak) do dociepleń, cegła
keramzytowa, duża ilość, tel. kom. 515236-029, 695‑416‑747.

Sprzedam

meble kuchenne, lodówę,
piekarnik i płytę gazową, tel. kom.
729‑277‑591.
Telewizor

JVC 29”, 200 zł., 
tel. kom. 601‑785‑433.
Sprzedam

tanio meble, 
tel. kom. 693‑542‑129.
Sprzedam

strój łowicki, komunijny 
dla dziewczynki, tel. kom. 506‑753‑662.
Rower

damski „Hercules”, używany,
tel. kom. 504‑065‑348.
Skrzynki

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

od przyczepy D-50,
tel. (46) 838‑98‑66.
Sprzedam

nowe agregaty
prądotwórcze: 3 KW, 5 KW, tel. kom.
661‑188‑834.
Sprzedam

kłody topolii, tel. kom.
697‑688‑625.
Sprzedam

gruz, tel. 695‑922‑626.

Sprzedam

drzewo olszowe,
tel. (46) 861‑60‑35.

Sprzedam

ogórki kiszone 
w beczkach, tel. kom. 513‑153‑421.

Wypoczynek

mało używany, skóra ecri,
1.000 zł, tel. kom. 791‑593‑571.

Rury

aluminiowe fi’100, witryna
chłodnicza i wentylator dachowy,
oddam gruz, tel. kom. 788‑870‑752.

Krajzega

z silnikiem, tel. kom.
697‑289‑514.

Drewno

opałowe, tel. 693‑172‑904.

Sprzedam

2 heblarki z silnikami, tel.
kom. 607‑317‑128.

Łóżko

dla osoby leżącej, sterowane,
używane, sprawne, tel. kom. 503‑605‑676.
Silniki

elektryczne; 5,5 kW, 10,5
kW; oraz od pralki Frani, tel. kom.
881‑462‑063.
Sprzedam

dwa wózki inwalidzkie, 
tel. kom. 507‑325‑487.

Zatrudnię

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

doświadczonego
na ORIZIO zatrudnię, tel. kom.
602‑869‑719.
Przyjmę

osoby do pielenia truskawek,
tel. kom. 726‑774‑081.

praca

Młody

mężczyzna, zainteresowanie
grafika komputerowa, fotografia, CV na
e- maila: fotoem2@o2.pl, Łowicz.

dam pracę

Przyjmę

mechanika samochodów
ciężarowych, tel. kom. 603‑430‑992.

Avon

- jesteś konsultantką,
możliwość awansu, atrakcyjne
wynagrodzenie, tel. kom.
501‑032‑348.
Zatrudnię

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

kierowcę kat. C+E 
z doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym, 
tel. kom. 608‑059‑817.
Przyjmę

szwaczki do szycia
dzianiny, pracowników na
wykańczalnię oraz chałupniczki,
szwalnia w Głownie, tel. kom.
604‑475‑553.
Zatrudnię

krojczego na pełny etat, 
tel. kom. 601‑441‑563.

Przyjmę

do montażu rolet, Głowno,
tel. kom. 502‑213‑373.
Przyjmiemy

na staż (finansowany
przez PUP) do działu handlowego,
CV: sekretariat@damo.com.pl,
tel. (46) 830‑17‑80.
Poszukuje

pilnie mechanika
z doświadczeniem do naprawy
ciągników i maszyn rolniczych, 
tel. kom. 510‑809‑025.
Zatrudnię

spawacza TIG, MIG-MAG,
ślusarza, z okolic Łowicza, tel. kom.
531-967-794, rekrutacja@rafann.pl.
Zatrudnię

dwie kobiety do produkcji,
z okolic Łowicza, tel. kom. 
531-967-794, rekrutacja@rafann.pl.
Zlecę

chałupniczo szycie getrów
w Głownie, tel. kom. 603‑647‑518.

www.lowiczanin.info



Zatrudnię

osobę do serwisu opon na
stanowisko mechanik-wulkanizator, tel.
kom. 505‑151‑701.

Zatrudnię

kierowcę kat. C, C+E,
również dorywczo, kraj, Łowicz, tel. kom.
601‑385‑525.

Zatrudnię

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

Zatrudnię

pomocnika na budowę, 
tel. kom. 509‑373‑870.

Zatrudnię

kierowcę, transport
międzynarodowy, tel. kom. 503‑598‑460.
Zatrudnię

brukarzy, tel. kom.
663‑690‑050.
Zatrudnię

chałupniczki, tel. kom.
691‑351‑814.

Przyjmę

dziewiarza na maszyny
skarpetkowe - komputerowe 
(do przyuczenia) - Strzelcew, 
tel. kom. 668‑479‑265.
Firma

odzieżowa, istniejąca od
kilkunastu lat - przyjmie pilnie, do pracy
osoby dobrze szyjące na stebnówkach,
tel. kom. 503‑065‑351.

Zatrudnię

operatora ładowarki, tel.
kom. 663‑690‑050.

szukam pracy

Zatrudnię

technika farmacji do apteki 
w Sochaczewie, tel. kom. 537‑031‑037.

Zaopiekuję

się dzieckiem, tel. kom.
604‑070‑906.

Zatrudnię

fryzjerkę z doświadczeniem
do w pełni wyposażonego salonu, tel.
kom. 605‑330‑839.

Szukam

pracy dodatkowej, Łowicz, tel.
kom. 784-650‑422, po 16.00.

Młyn

w Bąkowie zatrudni pracownika
w charakterze: pomocnik młynarza, CV
prosimy zostawiać osobiście w siedzibie
zakładu.
Potrzebuję

panią do pomocy 
dla chorej, tel. kom. 535‑689‑811.
Zatrudnię

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

stolarza, tel. kom.
795‑539‑905.
Przyjmę

mężczyznę znającego
się na pracach polowych, tel. kom.
507‑421‑393.
Zatrudnię

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

Pomocnik

hydraulika, glazura,
wykończenia, spawanie MMA, migomat,
tel. kom. 669‑852‑217.
Emerytowany

inspektor BHP
podejmie pracę do 1/2 etatu, tel. kom.
602‑673‑165.
Operator

koparko- ładowarki podejmie
pracę, tel. kom. 889‑722‑699.
Sprawny

rencista, prawo jazdy: C, D,
C+E, D+E, uprawnienia, podejmie pracę,
tel. kom. 505‑261‑079.
Główny

księgowy, certyfikat MF, faktura
VAT, tel. kom. 664‑973‑140.
Kucharka

z praktyką, książeczką
sanepidowską podejmie pracę, tel. kom.
668‑900‑763.
Szukam

pracy, tel. kom. 793‑405‑021.

Zatrudnię

pracowników na budowę, tel.
kom. 603‑591‑544.

Operator

ładowarki, spycharki kl. II,
C+E, emeryt, tel. kom. 792‑568‑373.

Operator

ładowarki 4,5 m3, ślusarz,
spawacz, tokarz, murarz, Zduny, tel.
kom. 601‑303‑235.

Przyjmę

chałupnictwo-szycie, tel. kom.
723‑030‑866.

Przyjmę

murarza z doświadczeniem,
tel. kom. 691‑736‑522.

Kierowca

z praktyką C+E poszukuje
pracy na wywrotkę lub busa do 3,5 t,
Łowicz, teren, tel. kom. 723‑593‑849.

Stacja

Paliw Orlen w Głownie zatrudni
na stanowisko kasowe dyspozycyjną
osobę ze średnim wykształceniem, tel.
kom. 695‑355‑492.

Wykonam

prace ogródkowe, tel. kom.
693‑511‑694.

Przyjmę

do glazury, terakoty, struktury,
tel. kom. 607‑809‑288.

Księgowa

HR, tel. kom. 606‑815‑711.

Zatrudnię

sprzedawcę (mężczyznę) do
galerii łazienek- doświadczenie, tel. kom.
602‑587‑341.
Zatrudnię

do układania kostki, Łowicz,
tel. kom. 604‑413‑669.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E na kraj, tel.
kom. 603‑835‑528.
Zatrudnię

kierowcę na kraj z kat. C+E 
z doświadczeniem, tel. kom. 601‑394‑570.
Zatrudnię

kobietę z grupą inwalidzką
w zakładzie dziewiarskim, tel. kom.
668‑479‑265.
Zatrudnię

szwaczkę na Rosso do
szycia skarpet-Strzelcew (możliwość
przyuczenia), tel. kom. 668‑479‑265.
C+E:

zatrudnię kierowcę
z doświadczeniem w ruchu
międzynarodowym (kontenery) Kontakt,
tel. kom. 509‑784‑126.
Zatrudnię

młodą opiekunkę do 2-letniej
dziewczynki, z Łowicza, ilość godzin
według potrzeb, tel. kom. 604‑896‑787.
Przyjmę

do szycia biustonoszy
tradycyjnych oraz na overlock
i dwuigłówkę łańcuszkową, również
chałupnictwo, tel. kom. 606‑988‑027.
Zatrudnię

osoby do formowania
skarpet, tel. kom. 507‑135‑183.
Zlecę

chałupniczo formowanie skarpet,
tel. kom. 507‑044‑910.
Przyjmę

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

kierowców kat. C E, mile
widziany emeryt, okolice Strykowa, tel.
kom. 605‑097‑071.
Zatrudnię

mechanika samochodów
ciężarowych, okolice Strykowa, tel. kom.
605‑097‑071.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, tel. kom.
506‑140‑681.
Zatrudnię

kierowcę C+E na kraj, tel.
kom. 512‑545‑751.
Zatrudnię

brukarzy i pomocników, tel.
kom. 530‑433‑350.
Praca

w Strykowie! Czynności
pomocnicze przy pakowaniu. Dowóz 
z Głowna oraz Łowicza, tel. kom. 
509-402-382, 501‑700‑596.
Zatrudnię

kierowcę kat C+E w ruchu
krajowym od zaraz, tel. kom. 661-010-177,
501‑700‑596.

Zaopiekuję

się dzieckiem, starszą
osobą, tel. kom. 662‑646‑959.

Saksofonista,

tel. kom. 692‑101‑989.

Docieplanie

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

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

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

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

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

tel. kom. 503‑077‑863.
Układanie

kostki brukowej, tanio, tel.
kom. 667‑837‑817.
Profesjonalne

układanie,
cyklinowanie z polerowaniem,
lakierowanie parkietów i schodów, tel.
kom. 607‑090‑260.
Cyklinowanie,

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

układanie parkietu, tel.
kom. 501‑249‑461.
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.
Tynki

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

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

pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 609‑846‑316.

Docieplanie

budynków, malowanie,
gipsowanie, klinkier: kominy, ogrodzenia,
tel. kom. 609-101-617, 886‑754‑134.

Kompleksowe

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

Tynki

tradycyjne, mułkowane; budowa,
remonty, tel. kom. 725‑668‑616.

Remonty

mieszkań, tel. kom.
603‑624‑879.

Seradela,

żyto, słoma kostka, tel. kom.
691‑753‑392.

Usługi

remontowo-budowlane,
glazura, terakota, malowanie,
gipsowanie, płyty K/G,
termomodernizacja, tel. kom. 725043-544, 691‑228‑824.

Kompleksowe

wykończenia wnętrz, tel.
kom. 603‑624‑879.

Tynki

kwarcowe, docieplenia i
przeróbki, tel. kom. 794‑966‑590.

Więźby

dachowe, podbitki
dachowe, krycie dachów,
blachodachówka, usługi dekarskie,
tel. kom. 503‑955‑975.

Malowanie,

gładź, hydraulika, tel. kom.
666‑281‑850.

Usługi

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

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

panelowe, siatka www.
europlot.pl, tel. kom. 533‑633‑634.
Układanie

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

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

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

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

projektowanie wnętrz i
łazienek, tel. kom. 604‑500‑949.
Budowa,

rozbudowa, więźba,
krycie dachów, adaptacja poddaszy,
docieplenia budynków, tel. kom.
507‑056‑578.
Usługi

remontowo-budowlane,
wykończeniowe, elewacje, tel. kom.
667‑286‑782.
Brukarstwo,

tel. kom. 791‑306‑104.
Dachy,

więźby dachowe, wykonawstwo,
tel. kom. 533‑614‑100.

Wylewki

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

Bramy

przesuwne, ogrodzenia, siatka
ogrodzeniowa, montaż, producent, tel.
kom. 503‑572‑046.

Układanie

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

budowy, remontowobudowlane, solidnie, niedrogo, tel.
kom. 509-171-392, 667‑574‑540.

usługi wideo

Brukarstwo,

tanio, tel. kom.
503‑976‑505.

Docieplenia

budynków, tynk
strukturalny, tel. kom. 507‑458‑670.

Usługi

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

Glazura,

terakota, gipsy, panele, itp., tel.
kom. 508‑313‑799.

Videofilmowanie

„EVEL-STUDIO”, tel.
kom. 608‑747‑256.
Studio

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

fotografowanie, DVD,
Blu-Ray, full HD; www.wideofilmowanielowicz.cba.pl, tel. (46) 837-79-81, tel. kom.
606‑302‑466.
Studio

Foto-Wideo Kadr, tel. kom.
607‑916‑001.
Www.studiokadr.cdx.pl.

Wideofilmowanie

DVD, Blu-Ray, tanio,
tel. kom. 698‑535‑780.
Wideofilmowanie

FullHD. Indywidualny
film z Twojej uroczystości. www.
studiovideopiksel.pl, tel. kom.
505‑780‑835.

remontowobudowlane
usługi
Wylewki

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

docieplenia, tel. kom.
698‑669‑433.
Malowanie

agregatem, tel. kom.
662‑023‑030.

Usługi

remontowo-budowlane,
docieplenia poddaszy i ścian, tel. kom.
500‑027‑261.
Gładź,

malowanie, glazura, terakota,
wykańczanie wnętrz, tel. (46) 837-10-33,
tel. kom. 609‑541‑373.
Budowy,

remonty, docieplenia,
wykończenia wnętrz, tel. kom.
794‑230‑700.
Remonty

mieszkań, tel. kom.
692‑386‑779.
Docieplenia

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

remontowe, wykończenia
wnętrz, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, tel. kom. 880‑542‑743.
Wykonujemy

ogrodzenia, fundamenty,
klinkiery, bloczek ozdobny, siatki itp., tel.
kom. 796‑497‑762.
Układanie

glazury, terakoty, gładź.
Wolne terminy, tel. kom. 696‑344‑737.
Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
691‑991‑000.
Remonty

kompleksowo www.
remontylodzngb.pl, tel. kom.
663‑987‑289.
Wylewki,

tynki agregatem, tel. kom.
607‑378‑288.

Usługi

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

Montaż

pokryć dachowych,
blachodachówka, podbitka, tel. kom.
515‑236‑149.

Budowa

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

Solidnie!

Remonty, wykończenia,
naprawy, tel. kom. 504‑081‑135.

Schody,

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

Malowanie,

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

Glazura,

terakota, gipsy, panele,
hydraulika itp., tel. kom. 508‑313‑799.
Usługi

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

tynki kwarcowe i zwykłe,
tel. kom. 692‑157‑417.

Kompleksowe

wykończenia wnętrz:
tanio, solidnie. Glazura, terakota,
gipsy, tel. kom. 781‑781‑310.
Układanie

kostki brukowej, tel. kom.
724‑355‑094.

Dachy

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

agregatem, tel. kom.
668‑327‑588.
Remonty

wnętrz, glazura i inne, szybkie
terminy, tanio, tel. kom. 665‑657‑174.
Układanie

kostki brukowej, tanio,
solidnie, tel. kom. 781‑377‑138.
Układanie

kostki brukowej, tel. kom.
535‑841‑333.
Układanie

kostki brukowej, tel. kom.
517‑768‑051.
Kompleksowe

wykończenia wnętrz,
docieplanie budynków, solidnie, tel. kom.
504‑004‑323.
Firma

budowlano-tynkarska:
murowanie, klinkier, rozbiórki, remonty,
malowanie agregatem, faktury VAT, tel.
kom. 692‑382‑852.
Wylewki

agregatem, solidnie, tel. kom.
604‑727‑951.
Malowanie,

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

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

krycie, tel. kom. 509‑766‑163.
Budowa

domów, ogrodzeń, tel. kom.
665‑829‑247.
Glazura,

terakota, panele, tel. kom.
782‑223‑249.
Budowa,

elewacje, remonty, tel.
kom. 601‑662‑944.
Usługi

minikoparką od 50 zł, tel. kom.
795‑403‑201.
Cyklinowanie

bezpyłowe, tel. kom.
666‑088‑518.
Układanie

kostki brukowej i granitowej,
tel. kom. 661‑937‑398.

Usługi

minikoparką, tel. kom.
697‑725‑830.
Budowy,

remonty, docieplenia, tel. kom.
794‑230‑700.
Wykopy,

prace ziemne koparkoładowarką, faktury VAT, tel. kom.
506‑831‑775.
WYLEWKI,

TYNKI AGREGATEM,
TEL. KOM. 605‑416‑083.
Układanie

kostki brukowej, granitowej
oraz bruku klinkierowego! Szybko,
profesjonalnie i po konkurencyjnych
cenach, tel. kom. 691‑752‑927.
Stemple

budowlane, tel. kom.
693‑833‑076.
Klinkier,

tel. kom. 725‑668‑616.

Gipsowanie,

malowanie, panele
podłogowe, tanio i solidnie, tel. kom.
664‑712‑854.

Budowa

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

Przecieranie

drewna u klienta, tel. kom.
506‑202‑161.

Ogrodzenia

z cegły klinkierowej, tel.
kom. 603‑444‑431.

Trak

elektryczny, tel. kom. 506‑202‑161.

Przeciski

pod drogami, woda, gaz,
prąd, tel. kom. 509‑196‑716.

Docieplenia

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

glazura, płyty gk -gładź,
elektryka, hydraulika, tel. kom.
608‑810‑953.
Wykończenia

wnętrz, malowanie,
gładź, płyty k/g, glazura, terakota, tel.
kom. 668‑950‑205.
Dachy

od A do Z, tel. kom.
785‑534‑988.

Tynki,

remonty, docieplenia, tanio,
tel. (46) 838‑66‑82.

Producent

ogrodzeń: siatki, słupki,
bramy, balustrady, montaż, tel. kom.
500‑371‑161.

Wideofilmowanie,

a-online.pl, tel. kom.
600‑287‑992.

Układnie

kostki brukowej i granitowej,
15 lat na rynku, tel. kom. 506‑333‑277.

Tynki,

docieplenia, glazura,
terakota, remonty, tel. kom.
537‑663‑191.

Sprzedam

tanio salon fryzjerski z
pełnym wyposażeniem, prosperujący 
6 lat, tel. kom. 506‑505‑288.

Tynki

maszynowe, gipsowe,
cementowo-wapienne oraz posadzki
(mixokret), tel. kom. 502‑452‑907.

Klinkier

-ogropdzenia, elewacje,
kominy, bloczki ozdobne, tel. kom.
516‑061‑848.

Malowanie,

gładź, hydraulika, tel. kom.
515‑830‑969.

inne

Wideofilmowanie

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

Układanie

parkietu, cyklinowanie, tel.
kom. 692‑616‑390.

Przystępne

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

Kanałowe

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

Cyfrowe

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

budynków, wykańczanie
wnętrz, poddasza, gipsy, glazura, tel.
kom. 668‑011‑735.

Wypożyczalnia

narzędzi budowlanych,
tel. kom. 506‑273‑394.

Tynki

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

wykończenia mieszkań,
kompleksowo, tel. kom. 511‑621‑167.

Malowanie,

gładź, glazura, tel. kom.
668‑026‑851.
Tynki

maszynowo-cementowowapienne, gipsowe, tel. kom.
505‑102‑406.
Szeroki

wachlarz usług murarskich,
gwarantowane zadowolenie inwestora,
tel. kom. 693‑423‑283.
Ogrodzenia:

montaż wszelkiego
rodzaju ogrodzeń, rozbiórka starych, tel.
kom. 606‑303‑471.
Docieplenia

budynków systemem
maszynowym, natrysk klejów
i struktury maszynowo,
tel. kom. 505‑102‑406.
Cyklinowanie

bezpyłowe, tel. kom.
509‑807‑319.
Układanie

kostki brukowej, firma PolKam, usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
695‑384‑425.
Ocieplenia

poddaszy, zabudowa
karton-gips, gładzie natryskowe,
bezpyłowe, tel. kom. 505‑102‑406.
Glazura,

terakota, tel. kom. 602‑717‑207.

REKLAMA

Piotr-Bud:

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

sprzedaż
Stemple

budowlane, tel. kom.
501‑661‑904.
Sprzedam

stemple budowlane, tel.
kom. 784‑438‑680.
Stemple

budowlane, tel. kom.
539‑783‑523.
Oddam

okna z demontażu na
szklarnię, tel. kom. 508‑684‑280.
Pustaki

keramzytowe, 1.000 sztuk, tel.
kom. 697‑094‑770.
Kamień

elewacyjny, różne rodzaje,
wykonastwo, tel. kom. 603‑624‑879.
Sprzedam

stemple budowlane, tel.
kom. 507‑957‑679.
Siatka

ogrodzeniowa, słupki.
Producent, Mysłaków, tel. kom.
886‑562‑223.
Betoniarka,

tel. kom. 532‑454‑047.
Rury

stalowe 2.5 cala, z demontażu, tel.
kom. 726-407-063, 725‑965‑636.
Cegła

biała 25x22x12 cm, 1,78 zł szt.,
tel. kom. 883‑962‑922.
Stemple

budowlane, Głowno, tel. kom.
602‑882‑617.
Betoniarka

250 l., „Białystok”, tel. kom.
697‑714‑837.
Stemple

budowlane, tel. kom.
693‑652‑261.

usługi
instalacyjne
Anteny:

montaż, instalacje, tel. kom.
601‑306‑566.

34

www.lowiczanin.info

13 marca 2014      nr 11

Kompleksowe

usługi hydrauliczne, tel.
kom. 601‑818‑310.
Elektryk,

tel. kom. 607‑316‑725.
Usługi

hydrauliczne, spawalnicze,
mechaniczne, tel. kom. 506‑891‑289.
Instalacje

elektryczne: montaż,
naprawa, modernizacja, pomiary
elektryczne, nadzór budowlany, tel. kom.
794-298-101, 533‑160‑012.
Usługi

elektryczne, tel. kom.
509‑838‑364.
Montaż

anten satelitarnych C+, N, NC+,
Polsat, Orange, TV naziemna, posiadam
profesjonalny miernik sygnałów, tel. kom.
889‑148‑039.
Instalacje

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

kolektory słoneczne od
1.700 zł, tel. kom. 886‑756‑497.
Przyłącza,

elektroinstalacje, pomiary,
odgromówka, wideo-domofony, RTV-Sat,
komputerowe, bramonapędy, alarmy,
kamery, przeglądy, odbiory, uprawnienia,
VAT, el-arm@o2.pl, tel. kom. 601‑303‑858.
Wykonam

instalację elektryczną, tel.
kom. 796‑584‑295.
Elektryk,

montarz, naprawa, tel. kom.
697‑725‑830.
Instalacje

elektryczne, tel. kom.
609‑466‑990.
Hydraulika,

tel. kom. 608‑263‑951.
Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
508‑862‑015.

Naprawa

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

koparko-ładowarką Cat,
tel. (46) 837-99-16, tel. kom. 512‑098‑358.
Pranie

dywanów, tapicerek meblowych,
samochodowych, mycie gresów,
sprzątanie mieszkań, biur, tel. kom.
667‑255‑459.
Przewóz

mebli, towarów, tel. kom.
664‑013‑145.

Malowanie

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

geodezyjne, tel. kom.
665‑427‑836.
Zespół

muzyczny, tel. kom.
693‑543‑604.
Dekoracja

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

www.hondadoslubu.pl, tel. kom.
501‑620‑170.
Wycinka

drzew, usługi podnośnikami
koszowymi, 27-metrowymi, tel. kom.
668‑591‑725.
UTiP:

usługi transportowe i
przeprowadzki; www.utip.pl, tel. kom.
501‑606‑982.
Pranie

dywanów i tapicerki meblowosamochodowej w zakładzie i u klienta, tel.
kom. 501‑431‑978.
DJ,
 Wodzirej poprowadzi
niezapomniane: wesela, poprawiny,
18-nastki, imprezy firmowe i
okolicznościowe, tel. kom. 503‑399‑196.
Odnawianie

wanien, tel. kom.
600‑979‑826.
Cięcie

drzew niebezpiecznych,
pielęgnacja zieleni i ogrodów, tel. kom.
782‑718‑483.
Meble

na wymiar, kuchnie, komody,
szafy itp (przeróbki), tel. kom.
889‑474‑502.
Geodeta,

tel. kom. 600‑225‑276.

Zespół

muzyczny, profesjonalnie,
solidnie, tel. kom. 606‑908‑346.
Wycinka

drzew, czyszczenie, tel. kom.
505‑700‑777.
Tanie

pranie podciśnieniowe, tel. kom.
508‑796‑765.
Usługi

projektowo-kosztorysowe,
nadzory, tel. kom. 509-299-685;,
509‑299‑676.

nauka
Niemiecki,

skuteczne korepetycje, tel.
kom. 663‑505‑433.
Matematyka,

tel. (46) 837‑85‑96.

Język

niemiecki, tel. kom. 693‑705‑617.

Naprawa

sprzętu AGD, tel. kom.
510‑158‑880.
Kamaz:

przewóz piasku, żwiru, ziemi,
tel. kom. 601‑630‑882.

Przywóz

piachu, ziemi, tanio, tel. kom.
607‑168‑196.
Wypiek

domowych ciast, tel. kom.
661‑893‑322.
Transport

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

koparko-ładowarką i
mini kopraką, Kocierzew, tel. kom.
721‑136‑035.
Śluby

- Limuzyna C300, tel. kom.
728‑348‑420.
DJ,
 akordeon, wesela, chrzciny,
komunie, tel. kom. 880‑098‑537.
Pogotowie

komputerowe.
Szybko, tanio, solidnie. Dojazd na
terenie Łowicza gratis, tel. kom.
697‑365‑652.
Toczenie,

ślusarstwo, spawanie,
naprawy, tel. kom. 698‑052‑917.
Układanie

kostki brukowej, tel. kom.
727‑471‑508.
Melioracje

i odwodnienia gruntów
rolnych, tel. kom. 695‑384‑425.
Pranie

dywanów, tapicerek, mebli,
sprzątanie mieszkań, mycie okien, tel.
kom. 604‑942‑540.
Transport,

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

muzyczny Optima wesela,
tel. kom. 725‑145‑460.
Usługi

minikoparką, wywrotką od
50 zł, tel. kom. 508‑175‑031.
Dekoracja

sal na wesela, komunie
oraz kościołów, tel. kom. 512‑250‑166.
Ścinanie

drzew, tel. kom.
792‑027‑388.
Tartak

obwoźny, spalinowy,
długoletnie doświadczenie w
przecieraniu drzewa, tel. kom.
510‑988‑154.

Kurs

rysunku architektonicznego i
malarstwa, tel. kom. 507‑517‑480.

Usługi

podnośnikiem koszowym,
wycinka drzew i gałęzi, tel. kom.
696‑049‑953.

Masz

problem z laptopem,
komputerem, drukarka, tabletem,
nawigacją GPS? Pogotowie
informatyczne. Szybko, tanio, solidnie,
tel. kom. 602‑652‑879.

Wypożyczę

stół wiejski, nalewak
piwny, ławeczki, parasol, dowóz, tel.
kom. 889‑994‑992.

Pan

pozna Panią do 52 lat, SMS, tel.
kom. 696‑845‑058.

Usługi

BHP, szkolenia BHP, tel. kom.
669‑046‑702.

Zespół

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

Rozdrabnianie

gałęzi rębakiem,
wycinka zakrzaczeń i samosiewów, tel.
kom. 667‑732‑751.

Poznam

panią 50+, zapewniam
mieszkanie, tel. kom. 796‑314‑456.

Matematyka,

tanio, tel. kom.
601‑303‑279.

Ciesielstwo,

dekarstwo, tel. kom.
508‑155‑289.

Zespół

Start: wesela. Promocje, tel.
kom. 609‑037‑343.

Samotny

62 lata, zmotoryzowany, stały
dochód, pozna uczciwą Panią, tel. kom.
532‑263‑355.

Usługi

rębakiem, rozdrabnianie gałęzi,
przycinka drzew, tel. kom. 606‑370‑008.

Koparka

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

PIT-y,

rozliczanie, tel. kom.
793‑020‑943.

matrymonialne

Poznam

miłą Panią do 53 lat na stałe,
sms, tel. kom. 606‑735‑889.

Ale
 szybka gotówka - nawet 7.000
zł! Proste zasady, bez zbędnych
formalności. Provident: 600-400-295
(taryfa wg opłat operatora)., tel. kom. 600400-295, (opłata wg taryfy operatora).

Masz

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

Skup

bydła, koni, tel. kom.
604‑267‑833.

Mycie

okien, tel. kom. 667‑053‑784.

Meble

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

Zespół

muzyczny, wesela, www.diwers.
pl, tel. kom. 661‑323‑807.

Orkiestra,

DJ, doświadczenie, tel. kom.
663‑469‑906.

Poznam

Panią, tel. kom. 722‑207‑725.

usługi inne

Pranie

samochodów, dywanów, tel.
kom. 728‑508‑073.

Skup

bydła rzeźnego,
hodowlanego, maciory, knury, cielęta,
konie, tel. (46) 838-88-62, tel. kom.
502-460-724, 500‑258‑237.

Sprzątanie

posesji, trawniki, żywopłoty,
remonty mieszkań, docieplenia,kostka
brukowa, ogrodzenia, tel. kom.
792‑028‑279.

Zespół

muzyczny „Wszystko gra”, tel.
kom. 509‑766‑163.

Zespół,

wokalistka, najtaniej, tel.
kom. 503‑746‑892.

Rolety,

żaluzje, moskitiery, cena
promocyjna 1,30 zł za cm szerokości,
pomiar i wycena gratis, okolice Łowicz,
Głowno, tel. kom. 513‑982‑471.

Sala,

wynajem, Nieborów, wolne
terminy na komunie, tel. kom.
605‑695‑882.
Tapicerstwo

samochodowe i
meblowe, pranie dywanów i tapicerki,
renowacja skór, Głowno, Topolowa 14,
tel. kom. 505‑068‑747.

Korepetycje

z języka angielskiego,
dojeżdżam, tel. kom. 881‑616‑938.
Angielski

profesjonalnie dzieci,
młodzież, tel. (46) 837‑53‑15.
Mgr

matematyki, korepetycje,
tel. (46) 837‑53‑15.
Angielski

korepetycje, egzamin
gimnazjalny, matura, tel. kom.
793‑567‑040.
Pomoc

logopedyczna, diagnoza,
korekta wad wymowy, tel. kom.
608‑258‑125.
Język

angielski, nauczyciel,
egzaminator maturalny, tel. kom.
662‑611‑189.
Nauka

Języka Angielskiego Jacek
Romanowski, 20 lat skutecznego
nauczania, tel. kom. 607‑440‑582.
Korepetycje

z języka angielskiego,
tanio, z dojazdem do ucznia, tel. kom.
886‑131‑997.
Angielski,

Łowicz, tel. kom.
604‑461‑803.
Język

rosyjski, tel. kom. 531‑931‑082.
Matematyka,

fizyka, chemia, tel. kom.
783‑672‑926.
Polski

- przygotowanie do matury,
korepetycje, prezentacje maturalne.
Fachowo, 603‑246‑033.

Kupię

cielęta: gotówka, odbieram z
gospodarstwa, tel. kom. 606‑901‑931.
Skup

bydła innego, 24h, tel. kom.
792‑772‑466.
Kupię

byczki, tel. kom. 606‑505‑072.

Skup

żyta, wymiana na otręby, tel.
kom. 501‑713‑862.

Słoma,

duże bele, Dąbkowice, tel. kom.
668‑594‑262.

Sprzedam

owies, jęczmień, pszenżyto,
tel. (24) 277‑63‑81.

Sprzedam

ziemniak sadzeniaki;
Denar i Irga, rok po odnowie, tel. kom.
696‑312‑242.

Kupię

używany silos 46-60 t, tel. kom.
606‑622‑129.
Maszyny

rolnicze kupię, tel. kom.
794‑113‑931.
Talerzówki,

glebgryzarki, tel. kom.
794‑113‑931.
Suszarnia

podłogowa i inna, tel. kom.
794‑113‑931.
Białorusini

kupują kombajny do
ziemniaków Bolko, Anna, sadzarki,
kopaczki, prasy Z-224, słoneczka 4-ki
zawieszane, ciągniki T-25, pługi 2-,
3-skibowe, ceny atrakcyjne, tel. kom.
788‑934‑923.

Kupię

dużą ilość zbóż paszowych, tel.
kom. 504‑561‑585.
Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
693‑253‑063.
Kupię

duże ilości zbóż paszowych,
możliwość transportu, tel. kom.
692‑292‑969.
Kupię

zboże paszowe, żyto, transport,
gotówka, tel. kom. 668‑478‑617.

Sprzedam

owies, tel. kom.
669‑299‑585.
Ładny

owies i mieszanka; pszenica
wczesna, (dobra do mieszanki),
pszenica ozima, żyto, Rybno, tel. kom.
784‑553‑915.
Mieszanka

zbóż jarych, jęczmień,
pszenżyto, tel. kom. 606‑901‑931.

Sprzedam

siano w kostkach, tel. kom.
698‑556‑743.

Sianokiszonka,

siano, słoma, baloty
ze stodoły, owies, pszenżyto, tel. kom.
726‑774‑081.
Pszenżyto,

tel. kom. 515‑122‑403.
Owies,

żyto, tel. (46) 838‑92‑31.
Owies,

tel. kom. 603‑408‑122.

Sprzedam

siano i słomę w kostkach,
tel. kom. 508‑586‑263.

Słoma,

siano w kostkach, tel. kom.
505‑694‑274.

Koncentraty

dla trzody i bydła oraz
śruta rzepakowa, tel. kom. 503‑105‑408.

Sprzedam

słomę ze stodoły w
dużych belach i sianokiszonkę, tel. kom.
608‑411‑461.

Kupię

maskę i błotniki do C-330,
używane, tel. kom. 693‑558‑124.

Sprzedam

słomę, duże bele ze stodoły,
tel. (46) 839-21‑92, po 19.00.

Każdego

Bizona, tel. kom.
602‑522‑478.

Żyto,

tel. kom. 721‑737‑343.

Pszenica,

pszenżyto, siano, słoma
w kostkach, Nieborów, tel. kom.
607‑403‑261.

Sprzedam

słomę, tel. kom.
509‑637‑975.

Sprzedam

sianokiszonkę, tel. kom.
509‑220‑760.

Siano,

słoma kostka, tel. kom.
605‑551‑922.

Pilnie:

kiszonka z kukurydzy, tel. kom.
534‑662‑961.

Sprzedam

ziemniaki Irga, Dener, tel.
kom. 697‑649‑507.

Sianokiszonka

w balotach, tel. kom.
693‑574‑400.

Sprzedam

rozrzutnik, stan bdb., tel.
kom. 695‑136‑941.

Sprzedam

żyto 8 t., tel. kom.
889‑722‑699.

Kupię

Bizona i maszyny rolnicze, tel.
kom. 607‑809‑288.

Siano

w kostkach,
tel. (46) 838‑15‑04.

Czosnek

- wiosna, tel. kom.
725‑875‑589.

Kupię

C-328, C-330, C-360, C-355,
C-380, MTZ, T-25 Władimirec bez
dokumentów, do remontu, tel. kom.
502‑939‑200.

Pietruszka

pastewna, marchew, tel.
kom. 662‑260‑983.

Pszenica

20 t., 800 zł.; pszenżyto
20 t., 700 zł; słoma 120/120, 300 szt.,
ze stodoły, sprzedam lub zamienię na
obornik, tel. (46) 838‑25‑73.

Kupię

sadzarkę do rozsady, tel. kom.
663‑360‑730.
Kupię

prasę kostkującą: Sipma, Welger,
Claas, John Deere, Famarol; kombajn:
Anna, Bolko, Karlik; kopaczkę; sadzarkę;
ciągnik Władimirec T-25; prasę rolującą:
Claas Rolland 44,46,62, 66, Arobale,
Welger; pług 3-skibowy obrotowy, tel.
kom. 518‑857‑308.

Kupię

glebogryzarkę, może być do
remontu, tel. kom. 663‑055‑249.

rolnicze sprzedaż
płody rolne

Pszenżyto,

mieszanka, pszenica
jara, słoma, siano, duże bele, tel. kom.
697‑094‑770.
Sianokiszonka

w balotach, tel. kom.
663‑112‑227.
Sprzedam

mieszankę, pszenżyto i
pszenicę jarą, tel. (46) 874‑51‑32.

Pszenica,

pszenżyto, tel. kom.
691‑411‑355.

Pszenica,

jęczmień, tel. kom.
789‑319‑421.

Sprzedam

siano II pokos, słomę z
mieszanki i żytnią w dużych belach; żyto,
tel. kom. 514‑536‑444.

Cebula,

tel. kom. 880‑447‑157.

Siano

w kostkach, tel. kom.
665‑489‑174.

Kukurydza,

tel. kom. 508‑155‑289.

Sprzedam

czosnek wiosenny, tel. kom.
667‑174‑700.

Jęczmień

i żyto, tel. (46) 874‑76‑69.
Słoma

w belach, tel. kom. 664‑935‑715.

Słoma

w balotach, ze stodoły, gm.
Kiernozia, tel. kom. 514‑429‑322.
Siano,

słoma w balotach, pszenżyto,
kukurydza, tel. kom. 667‑441‑108.
Słoma

w balotach, tel. kom.
697‑049‑235.
Sprzedam

słomę, duże bele, tel. kom.
608‑418‑287.
Sprzedam

słomę, bele 120x120,
Drogusza 10, tel. kom. 694‑674‑811.
Pszenica

jara, tel. kom. 508‑500‑108.
Ziemniaki,

sadzeniaki Irga, tel. kom.
669‑034‑197.
Pszenżyto,

żyto, tel. kom. 605‑679‑209.
Pszenżyto

i jęczmień, tel. (46) 874-7185, tel. kom. 502‑659‑506.

Kupię

ziemniaki paszowe, tel. kom.
661‑463‑619.

Sprzedam

żyto z dowozem, tel. kom.
505‑928‑735.

hodowlane

Ziemniaki

Irga, jadalne, Kaliber 3,5-5
cm, tel. kom. 782‑116‑597.

Skup

macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom.
603‑711‑760.

Sprzedam

sianokiszonkę, siano,
słomę, mieszankę zbożową, tel. kom.
667‑115‑468.

Sadzonki

Honeoye A+, tel. kom.
603‑945‑950.
Dwieście

belek siana, pierwszy pokos,
tel. (24) 277‑81‑16.

Sprzedam

owies około 4 t., tel. kom.
600‑623‑430.

Słoma,

tel. (46) 838‑74‑91.

Sianokiszonka

w balotach, tel. kom.
697‑892‑925.

Słoma

paszowa, tel. kom. 508‑153‑886.

Pszenżyto,

sianokiszonka, słoma duże
baloty, tel. kom. 695‑441‑197.

Żyto,

tel. kom. 601‑785‑433.

Kupię

owies, Seligów, tel. kom.
509‑634‑015.

Zboże,

siano w kostkach, grzejniki
żeliwne, używane, stan bdb., tel. kom.
509‑323‑342.

Sprzedam

zboże paszowe, tel. kom.
886‑372‑072.

Kupię

jęczmień, pszenżyto paszowe,
odbiór własnym transportem powyżej 10
ton, tel. kom. 880‑350‑450.

Kupię

zboże z przeznaczeniem na
paszę, tel. kom. 693‑157‑117.

Seladera,

tel. kom. 533‑179‑189.

Pszenica

jara i jęczmień jary,
tel. (46) 838‑46‑40.

Siewnik

poznaniak do remontu, może
być dziurawy zbiornik, ciągnik C-360 do
remontu, tel. kom. 664‑981‑618.

Sprzedam

sadzonki czarnej porzeczki,
tel. kom. 506‑836‑693.

Kupię

orzechy włoskie, tel. kom.
608‑613‑658.

Sprzedam

pszenicę paszową,
sianokiszonkę, tel. kom. 503‑528‑645.

Sadzonki

truskawek Honey,
Marmolada, tel. kom. 724‑551‑112.

Pszenżyto,

pszenica, jęczmień, tel. kom.
517‑895‑817.

Kupię

zboże każdą ilość, odbiór luzem,
tel. kom. 695-102-426, 603‑573‑567.

Kupię

owies dla koni, tel. kom.
515‑256‑675.

Sprzedam

sadzonkę maliny Polka, tel.
kom. 665‑451‑462.

Sprzedam

siano, tel. kom.
608‑726‑253.

Sadzeniaki

ziemniak, zboża jare,
kukurydza, trawy i inne nasiona.
Oferuje: Firma Nasienna GRANUM
Sp.j. Łowicz ul. Katarzynów 46 tel.
046/837-23-05, tel. (46) 837‑23‑05.

płody rolne

Słoma

owsiana, kostka, tel. kom.
667‑376‑056.

Każdego

Władymirca, MTZ, Ursusa,
Zetora, przyczepy, tel. kom. 725‑361‑836.

Angielski

korepetycje, tłumaczenia, tel.
kom. 693‑833‑062.

rolnicze – kupno

Sprzedam

pszenicę Nawra i jęczmień
Stratus, po wymianie ze Strzelec, tel. kom.
509‑195‑030.

Sprzedaż

zbóż jarych Hodowla
Strzelce, ceny zakładowe, Bielawy,
Rynek 14, tel. kom. 607‑189‑155.

Pszenżyto,

jęczmień, tel. kom.
668‑380‑714.

Chemia,

tel. kom. 883‑935‑982.

Słoma,

duże bele, tel. kom.
511‑740‑971.

maszyny

Niemiecki,

rosyjski korepetycje,
tłumaczenia, tel. kom. 693‑833‑062.

Prezentacje

maturalne, pomoc, tel.
kom. 608‑433‑138.

Sprzedam

słomę w okrągłych
balotach, tel. kom. 698‑925‑161.

Jęczmień,

pszenżyto, Dmosin, tel. kom.
509‑171‑283.
Słoma,

duże baloty ze stodoły,
tel. (46) 839‑20‑73.
Jęczmień,

pszenżyto, tel. kom.
697‑289‑514.
Sadzonki

porzeczki, tel. kom.
505‑073‑035.
Sprzedam

bób, tel. kom. 515‑980‑483.
Sprzedam

jęczmień z pszenicą, tel.
kom. 692‑916‑507.
Sprzedam

lub zamienię obornik na
słomę, tel. kom. 721‑108‑940.
Owies

Bingo, żyto, tel. kom.
880‑263‑930.
Sprzedam

słomę w kostkach,
Mąkolice, tel. kom. 781‑484‑941.
Sianokiszonka,

tel. kom. 664‑981‑618.
Jęczmień

i słoma, duże bele, tel. kom.
695‑441‑197.

Sianokiszonka

baloty, tel. kom.
697‑242‑471.
Siano

w kostkach, tel. kom.
792‑247‑013.
Sprzedam

pszenżyto, tel. kom.
517‑441‑538.
Siano

w kostkach, słoma, obornik, tel.
kom. 506-833-114, 798‑160‑940.
Sprzedam

słomę w balotach, tel. kom.
721‑347‑742.
Sprzedam

słomę w kostkach,
Rogóźno, tel. kom. 601‑454‑893.
Ziemniaki

sadzeniaki, Rogóźno, tel.
kom. 601‑454‑893.
Śruta

z kukurydzy, tel. kom.
696‑425‑214.
Słoma

w balotach 120x120 ze stodoły,
tel. kom. 697‑190‑997.
Siano

w belach, tel. kom. 667‑257‑460.
Mieszanka,

owies + łubin gorzki, tel.
kom. 782‑647‑730.
Pszenżyto

jare, pszenica paszowa,
tel. (46) 838‑34‑75.
Sprzedam

siano i słomę w kostach, tel.
kom. 791‑508‑124.
Sprzedam

słomę, siano i żyto,
tel. (46) 838‑51‑21.

Seradela,

tel. kom. 781‑578‑602.

Siano

w kostkach, tel. kom.
601‑181‑642.

Pszenżyto,

jęczmień, Ziekowice II 104,
tel. kom. 603‑240‑034.

Kapustę

i ogórki kwaszone sprzedam,
tel. kom. 660‑150‑251.

Mieszanka,

pszenica, siano duże bele,
tel. kom. 796‑159‑958.

Łubin

żółty, do siewu, tel. kom.
697‑089‑674.

Sprzedam

20 sztuk balotów z lucerny,
120 zł, tel. kom. 691‑376‑515.

Słoma

kostka, 1.000 szt., tel. kom.
722‑341‑384.

Sprzedam

słomę prasowaną,
tel. (42) 710‑82‑54.

Siano

kostka, sianokiszonka, tel. kom.
602‑234‑890.

www.lowiczanin.info
Sprzedam

kukurydzę po suszarni
podłogowej, tel. (46) 839-18-35, tel. kom.
507‑140‑275.
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Sprzedam

pszenicę, tel. kom.
603‑653‑004.

Sprzedam

pszenżyto, tel. kom.
517‑238‑599.

Krowa

z 3 cielakiem, termin: 20.03, tel.
kom. 694‑617‑809.

C-330,

idealny; glebogryzarka, tel. kom.
605‑725‑688.

Sprzedam

siano, tel. kom. 724‑130‑244.

Ziemniaki

jadalne, tel. kom.
693‑574‑400.

Pszenica,

Czatolin, tel. kom.
667‑514‑783.

Ziemniaki

jadalne Satina, tel. kom.
669‑445‑934.

Ursus

U-902, w pełni sprawny, tel. kom.
605‑128‑019.

Jęczmień

oczyszczony, tel. (46) 83812‑75, wieczorem.

Sprzedam

słomę i siano, tel. kom.
608‑721‑730.

Siano,

słoma w kostkach, Łyszkowice,
tel. kom. 785‑930‑706.

Sprzedam

źrebaka 7 miesięcy, tel. kom.
695‑424‑196.

Słoma

bele, Bocheń, tel. kom.
790‑434‑651.

Pszenica,

saladera, tel. kom.
695‑068‑710.

Pszenica,

pszenżyto, jęczmień jary, tel.
kom. 695‑066‑195.

Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
693‑116‑346.

Przyczepa

zbierająca, kosiarka
rotacyjna, zgrabiarka, brony,
tel. (46) 838‑74‑91.

Sprzedam

mieszankę zbożową oraz
pszenżyto, tel. kom. 510‑249‑632.

Sprzedam

sadzeniaki Irga,
kukurydzę, tel. kom. 724‑474‑345.

Pszenica,

pszenżyto, tel. kom.
885‑372‑588.

Wyprzedaż:

krowa 9 lat, wycielenie 3
kwiecień 2014, tel. (46) 838‑20‑88.

Słoma

kostka, Bronin 4, tel. kom.
697‑967‑620.

Sprzedam

pszenicę ozimą i jarą, tel.
kom. 513‑958‑823.

Sprzedam

jałówki cielne, tel. kom.
515‑370‑132.

Sprzedam

siano, sianokiszonke, tanio,
tel. kom. 692‑101‑976.

Słoma,

okrągłe bele, tel. kom.
698‑238‑107.

Sprzedam

pszenżyto paszowe,
pszenicę jarą do siewu, tel. kom.
693‑242‑133.

Pszenżyto,

ziemniaki jadalne i
sadzeniaki, tel. kom. 518‑877‑966.

Sianokiszonka

w belach, tel. kom.
609‑501‑034.

Saladera,

Świeryż I, tel. kom.
608‑654‑574.

Sprzedam

żyto, tel. kom.
886‑372‑072.

Żyto,

okolice Piątku, tel. kom.
793‑701‑024.

Sprzedam

słomę w balotach, tel.
kom. 669‑964‑765.

Słoma,

bele, tel. (46) 838-99-93, tel.
kom. 726‑390‑515.

Sprzedam

słomę ze stodoły, duże
bele, Krępa, tel. (46) 838‑30‑88.

Siano,

słoma (duże bele), tel. kom.
664‑673‑573.

Słoma,

kostka, Krępa, tel. kom.
506‑336‑630.

Pszenżyto

18 t, jęczmień 6 t,
Wierznowice 20, tel. kom. 693‑286‑129.

Siano

w belach 120x120, tel. kom.
609‑541‑312.

Słome:

bele, żyto 4 t, tel. kom.
604‑808‑625.

Sianokiszonka

bele 123/135 cm po
rotorze z 13 nożami bardzo dobrze
zbite 200 szt., możliwy transport, tel.
kom. 600‑224‑462.

Słoma

pszenna ze stodoły, okrągłe
belki, tel. (46) 838‑81‑06.
Sprzedam

obornik lub zamienię na
słomę, tel. kom. 796‑751‑375.

Sprzedam

mieszankę zbożową,
około 10 ton przewaga jęczmienia, tel.
kom. 693‑752‑498.

Siano

w kostkach, Rogóźno, tel. kom.
883‑962‑922.

Sprzedam

słomę w kostkach, tel.
kom. 502‑351‑237.

Sianokiszonka,

baloty, tel. kom.
507‑429‑601.

Siano

i słoma w kostkach,
Łasieczniki, tel. (46) 838‑06‑32.

Jęczmień

„Eunowa”, czysty,
tel. (46) 838‑79‑57.
Sadzonki

truskawek I rok po szkółce,
tel. kom. 691‑609‑802.
Ziemniaki

jadalne, sadzeniaki: Lord,
Denar, tel. kom. 667‑361‑510.
Siano,

słoma, tel. (46) 838‑92‑19.
Owies,

tel. kom. 518‑413‑676.
Sprzedam

pszenicę jarą i owies, tel.
kom. 725‑847‑441.
Denar,

sadzeniak, tel. kom.
669‑775‑344.
Cebulka

do sadzenia, dreling, tel. kom.
607‑212‑021.
Kiszonka

z koniczyny czerwonej w
balotach, tel. kom. 782‑493‑107.
Pszenżyto,

tel. (46) 838‑46‑17.
Siano,

tel. kom. 605‑052‑065.
Sianokiszonka

w balotach 50 szt;
słoma w balotach ze stodoły, 80 szt,
gmina Bielawy, tel. kom. 889‑971‑723.

Siano,

tel. kom. 698‑087‑023.
Słoma,

kukurydza, żyto, pszenica,
jeczmień, tel. kom. 506‑115‑015.
Sprzedam

bób Bizon, topbob, tel. kom.
721‑136‑035.
Pszenica

Nawra 1 rok ze Strzelc po
czyszczeniu pektus, tel. (24) 277‑97‑27.

Sprzedam

żyto, okolice Głowna, tel.
kom. 693‑263‑571.
Sprzedam

obornik, Gągolin Zachodni,
tel. kom. 607‑889‑654.
Sprzedam

około 5 ton bardzo ładnego
żyta, tel. kom. 504‑524‑543.
Jęczmień

sprzedam - ilość około 350
ton, możliwość transportu - wywrotka min.
25 ton, kontakt, tel. kom. 607‑088‑852.

Pszenżyto

z żytem 20 t., jęczmień z
pszenicą 5 t., pszenżyto 5 t., tel. kom.
501‑366‑696.
Żyto,

tel. kom. 697‑548‑089.
Sprzedam

słomę kostkę, żytnią,
odchwaszczoną, 1.500 szt., tel. kom. 606461-989, 662‑611‑486.
Sprzedam

siano mała kostka, tel. kom.
506‑266‑388.
Sprzedam

żyto, tel. kom. 601‑066‑904.
Słoma

żytnia owsiana w dużych
belach, tel. kom. 501‑399‑487.

Jałówka

hodowlana, tel. kom.
726‑390‑515.
Gołębie

pocztowe obrączkowane, hurt
50 sztuk, tel. (24) 285‑43‑63.
Jałówka

wysokocielna, czerwona,
wycielenie: 6.04. 2014, tel. kom.
665‑974‑254.
Sprzedam

jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 664‑246‑262.

Nasiona

bobu, tel. kom. 508‑819‑982.
Sadzonki

truskawek, tel. kom.
507‑763‑303.

Sprzedam

jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 665‑172‑743.

Kiszonkę

z kukurydzy, okolice
Strykowa, tel. kom. 697‑612‑139.

Sprzedam

jałówkę wysokocielną,
wycielenie koniec marca,
tel. (46) 838‑70‑54.

Pszenica

jara, tel. (42) 719‑86‑00.

Jałówka

pod zacielenie, tel. kom.
604‑866‑625.

Mocne

chwytaki do bel na 1 siłownik,
krokodyle, łyżkokrokodyle, łyżki, paleciak
na tura, tel. kom. 608‑591‑942.
Prasa

Quivogne, zwijarka MR 1500
łańcuchowa, cena 10.000 zł, tel. kom.
604‑615‑322.
Ślęza

2.000 litrów, kosz wyprofilowany,
pompa włoska, tel. kom. 692‑749‑175.
Siewnik

poznaniak, tel. kom.
664‑981‑618.
Zetor

7211, pług 3, tel. kom.
667‑491‑487.

Prasa

kostka Z-224/1; kombajn
ziemniaczany Anna; wielorak ciągnikowy,
tel. kom. 725‑170‑647.
Sprzedam

przyczepę zbierającą
polską, stan dobry, garażowana, tel. kom.
696‑951‑591.
Wycinak

do kiszonki; rozrzutnik
1-osiowy, tel. kom. 692‑287‑672.
Rozrzutnik

jednoosiowy 3,5 tony, stan
bdb, 3.200 zł, tel. kom. 697‑771‑915.
Sprzedam

beczkę asenizacyjną, tel.
kom. 695‑027‑515.
Sprzedam

wycinak kiszonek, cyklop
czeski UHZ 500, dwukółkę ciągnikową,
tel. kom. 514‑642‑411.
Krokodyl

do tura, agregat uprawowy,
tel. kom. 664‑928‑289.
Tanio

sprzedam: ładowacz Cyklop,
zbiornik na mleko, tel. kom. 664‑901‑471.
Ładowacz

cyklop, pług 3+1, maszt
widlaka, tel. kom. 887‑978‑144.

Żyto,

pszenżyto, pszenica jara,
Karsznice, tel. (46) 838‑13‑34.

Sadzonki

truskawek, tel. kom.
514‑407‑949.

Sprzedam

prosięta, tel. (46) 838‑74‑94.

Pług

4 Grudziądzki, siewnik Poznaniak,
kamienie, gruz, cement skawalony,
tel. (46) 838‑47‑29.

Jęczmień

siewny, pszenica paszowa,
tel. kom. 696‑526‑474.

Pszenica

jara, owies, jęczmień jary,
żyto, tel. kom. 693‑830‑160.

Jałówka

cielna Simental, siano w
kostkach, tel. kom. 889‑860‑109.

Sadzarka

do warzyw, tel. kom.
721‑566‑425.

Sadzonki

truskawek Darselekt, Clery,
tel. kom. 698‑744‑345.

Sprzedam

łubin słodki, tel. kom.
665‑932‑934.

Sprzedam

krowę cielną, tel. kom.
535‑966‑755.

Sprzedam

6 ton pszenżyta, 4 tony
owsa, tel. kom. 607‑318‑982.

Sprzedam

mieszankę,
tel. (24) 277‑96‑43.

Loszka

prośna, tel. kom. 606‑122‑540.

Beczka

asenizacyjna 5.000 l, prasa
John Deere 550, wycinak, tel. kom.
781‑581‑034.

Buraczek

ćwikłowy odpadowy 0,30
groszy, tel. kom. 783-123‑341, po 19.00.

Jęczmień,

tel. kom. 782‑650‑798.

Jałówka

cielna, wycielenie 10 kwietnia,
tel. (46) 838‑37‑55.

Sprzedam

mieszankę, pszenżyto, tel.
kom. 783‑182‑998.

Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
692‑116‑392.

Sprzedam

groch i kukurydzę paszową,
tel. kom. 501‑591‑261.

Jałówka,

wycielenie kwiecień, tel. kom.
784‑076‑830.

Sprzedam

przyczepkę jednoosiową
do ciągnika i przetrząsacz do siana
7-talerzowy, tel. kom. 724‑748‑171.

Jęczmień,

tel. kom. 512‑544‑156.

Krowa

do odchowu cieląt,
tel. (46) 838‑84‑58.

Sprzedam

kostkę Z-224/1, tel. kom.
604‑570‑267.

Żyto,

3 tony, tel. kom. 784‑621‑588.

Siano,

małe kostki, tel. kom.
661‑587‑752.

Łubin

paszowy, tel. kom.
698‑371‑521.

Pszenżyto,

tel. kom. 607-172‑809, po
17.00.

Sprzedam

drobną cebulę, tel.
kom. 511‑357‑364.

Sprzedam

siano w kostach, tel. kom.
691‑623‑534.

Sprzedam

pszenżyto i sianokiszonkę,
duże bele, tel. (46) 837‑14‑61.

hodowlane

Siano,

tel. kom. 888‑365‑352.

Pszenżyto,

tel. kom. 607‑168‑196.

Ziemniaki

jadalne, sadzeniaki
Veronie, jęczmień jary Sukces, tel. kom.
512‑179‑465.

Sprzedam

mieszankę 8 ton, tel. kom.
693‑322‑719.

Sprzedam

ziemniaki jadalne,
tel. (42) 719‑61‑26.

Owies,

Zduny, tel. kom. 666‑075‑465.

Słoma,

siano ze stodoły,
tel. (46) 838‑27‑31.
Żyto,

słoma, Klewków 30.

Słoma,

baloty, tel. kom. 609‑541‑358.

Słoma

kostka, ziemniaki sadzeniaki
Denar, zboża paszowe, tel. kom.
667‑927‑971.

Pszenica,

żyto, tel. (46) 838-99‑43, po
20:00.

Sprzedam

siano i słomę, tel. kom.
798‑726‑769.

Siano,

słoma bele, tel. kom.
693‑172‑904.

Pszenżyto,

Boczki, tel. kom.
734‑227‑606.

Sianokiszonka,

tel. kom. 603‑254‑329.

Sprzedam

żyto, tel. kom. 795‑499‑795.

Słoma

w balotach ze stodoły,
pszenżyto, tel. kom. 693‑341‑481.

Siano

w belach, tel. kom. 728‑924‑555.

Ziemniaki

Lordy, tel. kom. 697‑714‑837.

Sprzedam

jęczmień Suweren, tel. kom.
605‑834‑138.

Sprzedam

pszenicę jarą i kosiarkę
rotacyjną, polską, tel. (46) 861‑12‑46.

Sprzedam

kiszonkę z kukurydzy w
Śleszynie, tel. kom. 605‑834‑138.

Bób

Bizon, tel. kom. 693‑157‑155.

Siano,

tel. (46) 838‑83‑54.

Cielaki,

tel. kom. 665‑220‑406.
Jałówki,

wycielenie: maj, czerwiec, tel.
kom. 503‑163‑721.
Krowa

na wycieleniu i jałówka
8-miesięczna, tel. kom. 790‑534‑871.
Sprzedam

gęsi nioski, tel. kom.
501‑399‑487.

Prosiaki

6 szt., tel. kom. 693‑054‑146.

Prosiaki

czysta rasa PBZ oraz mięsne,
tel. kom. 663‑063‑208.

Sprzedam

warhlaki, tel. kom.
607‑248‑548.

Sprzedam

jałówkę hodowlaną
wysokocielną, tel. kom. 501‑104‑739.

Sprzedam

prosięta, tel. kom.
697‑649‑507.

Sprzedam

jałówkę hodowlaną,
75% Jersej, 25% HF, termin wycielenia
22.04.2014, tel. kom. 661‑913‑898.

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu,
tel. (46) 838‑62‑87.
Skup

bydła innego, 24h, tel. kom.
792‑772‑466.

Krowa

Simental wysokocielna, 26.03,
4 lata z trzecim cielakiem, tel. kom.
725‑360‑100.

Jałówka,

termin wycielenia: 10.04, tel.
kom. 661‑501‑037.

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu,
termin 7.04.2014, tel. (46) 838-50‑18, po
15.00.

Jałówka

na wycieleniu, Parma 88,
tel. (46) 839‑68‑26.

Jałówka

cielna, tel. kom. 724‑138‑859.

Sprzedam

jałówkę cielną, wycielenie
kwiecień, tel. kom. 785‑245‑816.

Jałówka

cielna, tel. kom. 601‑052‑026.
Jałówka

cielna, termin 05.04,
tel. (46) 838‑47‑15.

Sprzedam

pszczoły z ulami, tel. kom.
507-521-456, 518‑371‑281.

maszyny

Knurek

PBZ Durok, tel. kom.
516‑327‑595.

Przyczepa

samozbierająca polska, stan
bdb., tel. kom. 504‑704‑227.

Sprzedam

2 kozy i kaczki, tel. kom.
696‑312‑242.

Przyczepa

6 ton, wywrot 3-stronny,
idealna, tel. kom. 506‑487‑919.

Jałówka

na wycieleniu, trzy młode
lochy, 3 miesiące zaproszone, tel. kom.
606‑357‑786.

Sadownicze:

ciągniki, platformy,
opryskiwacze, kosiarki; używane,
importowane, tel. kom. 504‑475‑567.

Siewnik

do kukurydzy Meprozet S
100, polski, punktowy, mechaniczny,
podsiewacz nawozu, 2010 rok, 
tel. kom. 784‑277‑339.
Opryskiwacz

polowy Pilmet 2001 rok,
ciągany 1700l. skrętny dyszel, lance 18
m., tel. kom. 600‑623‑430.
Ciągnik

Ursus C-360, z papierami, 
tel. kom. 603‑066‑458.
Kosz

do opryskiwacza i wóz żelaźniak,
tel. kom. 510‑636‑640.
Skup

bydła innego, 24h, 
tel. kom. 792‑772‑466.

Opryskiwacz

polowy 400 l, tel.
kom. 697‑688‑625.

Pszenica

jara 1 odsiew, Ostka Molicka,
tel. kom. 697‑689‑901.

Pszenica

jara Nawra, tel. kom.
603‑609‑674.

Tur
 do C-330; talerzówka; siewnik
poznaniak, tel. kom. 509‑853‑384.

Pług

4-skibowy na zabezpieczeniach,
przetrzasaczo-zgrabiarka 4 zawieszana,
tel. kom. 531‑791‑123.

Sprzedam

słomę w balotach, ze
stodoły, tel. 46‑861‑60‑35.

Sprzedam

2 jałówki na wycieleniu,
czarna i czerwona, termin koniec
kwietnia, tel. kom. 781‑291‑824.

Sprzedam

pług 3-skibowy, zagonowy,
Kverneland, tel. kom. 606‑490‑951.

Pług

2, brony 5, talerzówka,
rozrzutnik 2-osiowy, tel. kom.
795‑950‑923.

Kiszonka

z kukurydzy, pszenica,
kamień polny, Kiernozia, tel. kom.
605‑278‑719.

Cztery

jałówki wysokocielne, Krubin,
tel. (24) 277‑69‑41.

Rozrzutnik

1- osiowy Agomet Brzeg,
3.5 t., 1992 rok; pług obrotowy ‚’4’’;
rozsiewacz nawozu Amazone 1.500 l., tel.
kom. 669‑034‑208.

Zetor

5211, C-360, tel. kom.
690‑899‑100.

Sprzedam

pszenicę jarą Arabella
zaprawiona do siewu, tel. kom.
501‑104‑739.

Pszenżyto

70 ton, tel. kom.
609‑272‑227.

Ziemniaki

sadzeniaki odmiana Cyprian,
tel. kom. 531‑791‑123.

Sprzedam

knurki, tel. kom.
663‑319‑284.

Sprzedam

jałówkę hodowlaną, tel.
kom. 602‑585‑750.

Łubin,

tel. kom. 516‑843‑987.

Siano,

duże blele, tel. kom.
518‑151‑870.

Jałówka

wysokocielna, 22.04.2014, tel.
kom. 608‑643‑187.

Sprzedam

jałówkę wysokocielną,
termin 10 kwietnia, tel. kom. 792‑360‑070.

Pszenżyto,

7 ton, tel. kom. 518‑534‑725.

Jęczmień

siewny, pszenżyto, tel. kom.
538‑455‑989.

Jałówka,

wycielenie 26.03, tel. kom.
692‑665‑650.

Siano,

bele, tel. kom. 600‑822‑089.

Sprzedam

sianokiszonkę w balotach,
tel. kom. 792‑360‑070.

Sprzedam

siano w kostkach, gmina
Głowno, tel. (42) 710‑87‑06.

Trzy

małe byczki, tel. kom. 725-440-981,
723‑575‑349.

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu - 5
miesiąc, tel. (46) 838‑46‑89.

Sprzedam

łubin żółty, tel. kom.
739‑066‑631.

Mieszanka,

okolice Kiernozi, tel. kom.
603‑061‑866.

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu,
okolice Bielaw, tel. kom. 785‑557‑747.

Sprzedam

burak pastewny, tel. kom.
517‑544‑039.

Słoma

belowana, Zduny, tel. kom.
668‑796‑208.

Sprzedam

mieszankę zbożową, tel.
kom. 788‑212‑520.

Jałówka

cielna, tel. kom. 510‑974‑278.

Dolny

zaczep na szynę Zetor Proxima,
Fortera, tel. kom. 608‑591‑942.
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Ciągnik

z przednim napędem,
1994 rok, 100 KM, 49.000 zł, tel. kom.
502‑358‑304.

Sprzedam

prasę kostkującą
Z-224/1i rozrzutnik obornika Pottinger
Twist 12001TD - stan bdb., tel. kom.
693‑117‑878.

Rozrzutnik

2-osiowy, tel. kom.
605‑531‑311.

Kosiarki

rotacyjne Deutz Fahr,
Vicon, wał Cambella, wybieraki do
kiszonki; przetrząsarki; zgrabiarki, tel.
kom. 600‑428‑743.
Beczki

asenizacyjne ocynkowane:
3.000, 4.000, 5.000, 7.000, 8.000 l,
pług zagonowy 4-skibowy, 5-skibowy
Lemken, przyczepa do przewozu koni,
tel. kom. 600‑428‑743.
Sprzedam

T-25; sadzarkę do
ziemniaków; Jugosławiankę, tel. kom.
608‑163‑666.
BIZON

Record 1988 rok, pług
Lenken trzyskibowy, siewnik zbożowy
ciągnikowy, tel. kom. 695‑441‑197.
Kombajn

zbożowy 1980 rok,
sprzedam lub zamienię na traktor, tel.
kom. 667‑681‑741.
Sadzarkę

polską, tel. kom.
604‑251‑385.
Pług

trzyskibowy grudziądzki, sadzarka
czeska do ziemniaków, tel. kom.
693‑478‑893.
Ciągnik

MF-255, 1985 rok oraz maszt
widlaka do bel, tel. kom. 609‑921‑210.
Rozsiewacz

nawozowy, 2
opryskiwacze, tel. kom. 699‑932‑087.
C330

M, 1991 silnik po kapitalnym
remoncie, opryskiwacz 400 l, tel. kom.
667‑171‑906.
Kosiarka

rotacyjna, 2012 rok; cyklop,
tel. kom. 668‑765‑370.
Młynek

do czyszczenia zboża, tel. kom.
505‑812‑296.
Przyczepa

wywrotka, tel. kom.
502‑358‑304.
Sprzedam

agregat uprawowosiewny 2,5 m aktywny Lemken Zirkon
+ Amazone D7 specjal II, tel. kom.
609‑241‑412.
Sprzedam

agregat podorywkowy,
ładowacz Cyklop, rozrzutnik obornika
1-osiowy, tel. kom. 660‑170‑746.

Podajnik

do kostek do prasy Z-224, tel.
kom. 667‑481‑014.

Sprzedam

spawarkę Besterka
160 A., rozsiewacz do nawozów Kos
zawieszany, opiełacz zawieszany, tel.
kom. 517‑895‑817.

Ładowacz

do bel na tył, orkan, tel.
kom. 668‑183‑877.

Rozsiewacz

nawozów Amazone, 600
kg, dwutalerzowy, tel. kom. 668‑594‑262.

Prasa

Sipma kostka, 1992 rok, dojarka
Alfa laval, tel. (46) 874‑81‑03.

Pług

5-skibowy Grudziądz, tel. kom.
668‑594‑262.

Fendt

309, 1998 rok, tel. kom.
609‑272‑227.

Przyczepa

samozbierająca Claas
Sprint 320K, 24 noże, jak nowa, tel. kom.
668‑594‑262.

Przetrząsarka

Fella 5,2m, hydrauliczna,
tel. kom. 666‑737‑054.
Pług

obrotowy 3 skibowy, tel. kom.
785‑530‑814.
Opony

12.4-28, 13.0/65-18, koła
11-15, 7,50-20, 13.0/75-16, tel. kom.
504‑178‑884.

Beczka

ascenizacyjna 6.000 l., jak
nowa, tel. kom. 668‑594‑262.
Siewnik

zbożowy, Isaria, tel. kom.
668‑594‑262.
Sprzedam

przetrząsarkę do siana
Fahr, stan bdb, tel. kom. 516‑415‑834.

Sprzedam

talerzówkę, tel. kom.
609‑944‑120.

Sprzedam

kultywator, wialnie,
młynek Bąk, tel. (46) 838‑40‑77.

C-330,

1988 rok, I właściciel, stan
bdb.; kopaczka ciągnikowa 2- rzędowa
z przystawką do buraków, mało
używana, cena do uzgodnienia, tel. kom.
698‑180‑221.

Sprzedam

ciągnik C-330 z turem,
12.000 zł, tel. kom. 664‑778‑301.

Pług

Grudziądz 4,40, tel. kom.
600‑696‑620.
Sprzedam

glebogryzarkę i siewnik
punktowy Gama, tel. kom. 693‑177‑813.
Kosiarka

rotacyjna 2008 rok,
przyczepa zbierająca SIP-1, pług 
„3”, przetrząsaczo- zgrabiarka,
sadzarka, schładzalnik 650 l., dojarka,
tel. kom. 697‑094‑770.

Sprzedam

agregat uprawowy 2,1
m, pług podorywkowy 5-skibowy,
płaska rama, grudziądzki, tel. kom.
508‑328‑397.
Prasa

Z-224, sadzonki porzeczki
czarnej Tiben, tel. kom. 692‑673‑808.
Sprzedam

siewnik zbożowy
Nordsen, tel. kom. 605‑220‑340.
Waga

do żywca 1-tonowa, wycinak
do kiszonek z windą, młynek na
kamienie, tel. kom. 609‑442‑123.
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Sprzedam

Ursus C-360 i śrutownik
rotacyjny z silnikiem, tel. 506‑020‑661.
Wóz

konny, tel. kom. 889‑722‑699.
Kombajn

Bizon 1984 rok, stan bdb.
mało używany 1.800 MTG, tel. kom.
602‑783‑252.
Zgrabiarka

karuzelowa Fella TS425,
zgrabiarka słoneczko 7, owijarka Bel
50/70, sadzarka ziemniaków polska,
tel. (46) 838‑25‑73.
Ciągnik

C-330, 1985 rok; C-330M,
1989 rok, przyczepa wywrotka, 4 tony,
kombajn Bizon 1989 z kabiną, tel. kom.
602‑528‑051.

Młocarnia

czyszcząca słomę targaną,
snopowiązałka ciągnikowa, opony do
C330, opony 165/70 R13, nowe; lance
opryskiwacza, tel. kom. 693‑036‑572.
Prasa

Class Variant 280, 2004 rok,
Fendt 312, 1991 rok, tel. 600‑822‑089.
Pług

4-skibowy obrotowy, tur Sztoll, tel.
kom. 600‑822‑089.
Siewnik

do kukurydzy, Beker,
6-rzędowy z nawozem, komputer, 2002
rok, tel. kom. 600‑822‑089.
Zgrabiarka

Deutschfar, przetrząsarka
Nemajer, beczka ascenizacyjna 5.000 l.,
tel. kom. 600‑822‑089.

John

Deere 8200, 220 KM,1997 rok;
Deutz Fahr Agrotron L720, 220 KM 2009
rok, tel. kom. 692‑601‑689.
Fendt

312, 125 KM, 2008 rok; 818
Vario, 180 KM, 2004 rok, tel. 608‑420‑169.
MF
 3080 105 KM, 1988 rok, z
pneumatyką, tel. kom. 692‑601‑689.
Orkan

II, tel. kom. 518‑151‑870.
Sprzedam

cyklop, sadzarkę
ziemniaczaną, tel. kom. 609‑944‑120.
Rozrzutnik

1-osiowy, tel. (46) 874‑64‑14.
Obsypnik

kopcy Wulkan, tel. kom.
727‑616‑195.

Kombajn

Bizon Rekord, 1990 rok, tel.
kom. 697‑242‑471.

Rozrzutnik

Forschnitt 10 t,, tel. kom.
726‑739‑443.

Prasa

kostkującą Z-224/1 z
podajnikiem, 2003 rok, tel. 662‑073‑243.

Sprzedam

śrutownik bijakowy 7,5 KW,
przetrząsaczo-zgrabiarkę IV, tel. kom.
691‑235‑038.

Sprzedam

siewnik konny 15, tel. kom.
781‑581‑030.

Kombajn

Anna, sadzarka do
pomidorów, silnik elektryczny 17 kW, stan
dobry, tel. kom. 530‑313‑227.

Zetor

6340 z turem, 2002 rok; Zetor
5211, 1987 rok; T-25; przyczepa D-47a,
tel. kom. 501‑850‑017.

Ciągniczek

ogrodniczy Robix z
osprzętem, tel. kom. 508‑917‑853.

Sprzedam

żmijkę 9 m, 6 m, przyczepę
wywrot 6 ton, pług obrotowy 3-skibowy,
rozrzutnik obornika, orkan, siewnik
Amazone, tel. kom. 509‑293‑050.

Sprzedam

ciągnik T-25, 1979 rok, tel.
kom. 889‑983‑644.
Kombajn

Bizon bez sieczkarni, 1986
rok, prasa kostkująca polska, tel. kom.
506-833-114 798‑160‑940.
Zgrabiarka

7- gwiazdowa, kultywator,
kosiarka rotacyjna czeska, wały Cambela,
tel. kom. 696‑425‑214.
Pług

Kverneland EG-85 Vario, 4-skibowy,
2009 rok; Vogel Noot 4-skibowy Vario,
2002 rok, tel. 664‑920‑718.
Sadzarka

do ziemniaków, stan bdb, tel.
kom. 661‑115‑580.
Części

do Bizona, wszystkie, tel. kom.
602‑522‑478.
Ursus

C-360 bez dokumentów, tel.
kom. 510‑919‑780.
Kultywator,

pług 2, 3-skibowy,redła 3-ki,
tel. kom. 727‑538‑966.
Przyczepa

3.5 t., sztywna; bin ok. 20 t.,
tel. kom. 665‑725‑790.
Siewnik

Amazone D7, 4 m, tanio, tel.
kom. 665‑734‑042.
Sprzedam

siewnik zbożowy Poznaniak,
tel. (24) 277‑71‑09.
Sprzedam

Ursus 912, 1985 rok, 16.000
zł, tel. kom. 665‑878‑902.
Sprzedam

rozrzutnik 1-osiowy,
dwukółkę ciągnikową, kosiarkę rotacyjną,
okolice Sannik, tel. kom. 511‑786‑307.
Sprzedam

agregat uprawowy
Kverneland, szerokość 5,26 na wysokim
zębie, tel. kom. 725‑486‑878.
Kosiarka

dyskowa Class, rozrzutnik
Fortschritt, tel. kom. 500‑225‑198.
Sieczkarnia

New Holland 2205 z
kemperem, przyczepa czeska 6 ton, 1991
rok, tel. kom. 694‑512‑625.
Zetor

7211, przyczepa D-55, brony
5-polowe, agregat uprawowy 2,10, pług
zagonowy 4-skibowy, podwyższany, tel.
kom. 604-890‑164 po 16.00.
Owijarka

Tekla- Sipma, zgrabiarka
Potinger, 4.6 m., tel. (46) 838-78-07, tel.
kom. 504‑202‑256.
Kombajn

Anna; zbiornik metalowy 10
m3; przyczepa D655, tel. 518‑877‑966.
C-330;

1974 rok, stan bdb, silnik
po remoncie, pompa hydrauliczna,
wodna, chłodnica, akumulator, tel. kom.
669‑960‑684.

Sadzarka

do ziemniaków, tel. kom.
503‑499‑480.
Siewnik

poznaniak; talerzówka,
tel. (46) 838‑67‑22.
Kabina

C-330 kompletna, tel. kom.
500‑385‑907.
Siewnik

zbożowy kutnowiak, 4 m, 1.800
zł., tel. kom. 608‑109‑634.

Sprzedam

zgrabiarkę karuzelową,
siewnik do nawozu, glebogryzarkę,
kosiarkę dyskową, tel. kom. 509‑293‑050.
Sprzedam

wszystkie części do złożenia
przyczepy do wożenia balot, przyczepa
3,5 tony, wywrot, niskie koła 10/15, tel.
kom. 788‑440‑206.

Opryskiwacz

Pilmet 1000 l, obsypnik
Wulkan, tel. kom. 605‑780‑957.
Wał

posiewny 6,30 m, hydrauliczny, tel.
kom. 605‑780‑957.
Zgrabiarka

Fela 455, tandem, tel. kom.
605‑780‑957.
Wyciąg

obornika, tel. 693‑350‑873.

Kombajn

Bolko, tel. kom. 695‑999‑028.

Sprzedam

rozrzutnik 2-osiowy,
kultywator, przyczepa rolnicza, tel. kom.
602‑781‑330.

Sprzedam

sadzarkę 2-rzędową polską
oraz sadzeniaki wczesne, żółte, odmiany
Donald, tel. kom. 691‑686‑434.
Sprzedam

kabinę do Fergusona,
chwytak, widły, krokodyla, ciągniki i
maszyny, tel. kom. 607‑809‑288.
Sprzedam

agregat uprawowy 2.4 m i
pług Kverneland 4-skibowy, zagonowy,
tel. kom. 513‑540‑175.

Sprzedam

kosiarkę rotacyjną i słomę,
tel. kom. 663‑319‑281.

Prasa

rolująca Krone 1550, Round
Pack 2002 rok, Warfama Z543, 2004 rok,
tel. kom. 608‑420‑169.

Sprzedam

kosiarkę rotacyjną, tel. kom.
669‑964‑765.

C-360

z kabiną, 13.500 zł, tel. kom.
602‑802‑333.

Wycinak

dwumieczowy z windą, tel.
kom. 601‑272‑521.

Trząsałka

do siana 4 pola, ręcznie
rozkładana;, tel. kom. 606‑357‑786.

Siewnik

zbożowy Amazone, tel. kom.
782‑287‑723.

Części

używane do C-328, C-330,
C-360, C-380, C-355, T-25 Władimirec,
tel. kom. 880‑353‑819.

New

Holland TM 190, 2004 rok, tel.
kom. 692‑601‑689.
Fendt

312 Vario 125 KM, 2008 rok;
818 Vario, 180 KM, 2004 rok, tel. kom.
608‑420‑169.
Ursus

1614, 2006 rok, tel. kom.
692‑601‑689.
Zgrabiarka

Krone KS, 3.50-10, tel. kom.
608‑420‑169.
Przedni

napęd do Zetora, 9540, tel.
kom. 608‑420‑169.

Sadzarka

do ziemniaków, 1990 rok;
pług 3-skibowy; opryskiwacz 1.000 l, tel.
kom. 788‑803‑065.

Valtra

600, 65 KM, 2000 rok; Landini
Globus 60, 70 KM, 2000 rok, przedni
TUZ i WOM, tel. kom. 692‑601‑689.

Siewka

nawozowa Amazone, tel. kom.
601‑272‑521.
Sprzedam

Ursus C-330, stan bdb,
zarejestrowany, ubezpieczony, tel. kom.
693‑094‑282.
Silosy

lejowe na zboże, paszę 20 ton,
tel. kom. 606‑479‑819.
Sprzedam

talerzówkę, tel. kom.
662‑260‑322.
Rozrzutnik

2-osiowy, kultywator, tel.
kom. 665‑968‑666.
Ciągnik

C-360, przyczepa wywrotka, tel.
kom. 532‑619‑815.

Ciągnik

C-360, tel. kom. 605‑571‑774.

Rozrzutnik

obornika 10 ton tandem, tel.
kom. 501‑591‑261.
Przyczepa

samozbierająca duża, tel.
kom. 692192004.
Cyklop

3.000 zł., pompa, tel. kom.
515‑582‑783.
Sprzedam

Zetor 7341, 2002 rok, moc
80 KM, napęd 4X4, przebieg 3.200 mtg.
Cena do uzgodnienia. Kontakt, tel. kom.
606‑637‑679.
Sprzedam

ciągnik Deutz DX z turem,
1990 rok, w dobrym stanie, tel. kom.
600‑594‑230.

inne
Skrzynki

na owoce, palety, wagi,
beczka 4.000 l, tel. kom. 665‑464‑794.
Beczka

do ślęzy sadowniczej, nowa,
tel. kom. 506‑188‑515.
Sprzedam

basen do mleka, okrągły,
650 litrów, stan bdb, 2.500 zł, tel. kom.
502‑411‑098.

Wycinka

drzew, tereny zielone; www.
szychowscy.com.pl, tel. 604‑891‑092.
Transport

ciągników, przyczep, maszyn
i urządzeń rolniczych, budowlanych, tel.
kom. 609‑135‑502.
Transport

maszyn rolniczych, tel. kom.
608‑532‑321.
Podsiew

łąk nowym siewnikiem
firmy Vredo, tel. kom. 660‑330‑597.
Zrobię

drzwi na zamówienie do stodoły,
obory, garażu, tel. kom. 505‑928‑735.
Remonty

przyczep, rozrzutników,
maszyn rolniczych, piaskowanie,
malowanie, tel. kom. 694‑941‑276.
Transport

niskopodwoziówką, tel. kom.
503‑115‑145.

Kwota

mleczna, tel. kom. 664‑901‑471.

Białkowanie

obór, tel. 503‑499‑480.

Sprzedam

przyczepę 3,5 tony, wywrot,
tel. kom. 669‑960‑129.
Prasa

Sipma Z-279 Farma 2, 2006
rok; Warfama Z-543, 2005 rok; siewnik
poznaniak 1987 rok; Kos do nawozu;
Lejek, tel. kom. 606‑108‑730.
Pług

obrotowy, 4-skibowy; kombajn
zbożowy Class Merkator 70; prasa
kostkująca Famarol z podajnikiem;
ciągnik Fortschritt Z-303, tel. kom.
785‑934‑539.
Pług

Unia Grudziądz 3+1,
zabezpieczenia sprężynowe, stan bdb.,
beczka asenizacyjna Pomot Chojna
2500 l. stan bdb., tel. kom. 696‑059‑903.

Sprzedam

obornik koński, tel. kom.
698‑737‑980.
Sprzedam

obornik, tel. kom.
503‑105‑408.
Basen

do mleka, tel. kom.
668‑183‑877.
Sprzedam

obornik, tel. kom.
608‑691‑072.
Sprzedam

gnojowice, możliwy dowóz,
tel. kom. 504‑561‑585.
Sprzedam

obornik lub zamienię na
siano, tel. kom. 661‑918‑798.
Wapno

nawozowe z dowozem, tel.
kom. 600‑323‑947.

Przetrząsarko
zgrabiarka Mesko, tel.
kom. 609‑843‑635.

Kosiarka

rotacyjna polska 1,65, 2002
rok, stan bdb., tel. kom. 608‑580‑044.

Sadzarka

do ziemniaków, tel. kom.
693‑705‑621.

Sprzedam

pług obrotowy 3+1 firmy
Rabewer, tel. kom. 605‑229‑345.

Pług

4-skibowy, obrotowy Rabewerk,
zgrabiarka i przetrząsarka karuzelowa, tel.
kom. 600‑822‑089.

Mieszalnik,

śrutownik, waga, tel. kom.
605‑780‑957.

Transport

maszyn rolniczych,
budowalnych, samochodów osobowych
i dostawczych, tanio, tel. kom.
665‑734‑042.

Kombajn

Bizon Z-056, 1985 rok,
standardowy, tel. kom. 784‑076‑830.

Wózek

widłowy spalinowy GPW, tel.
kom. 605‑725‑429.

Sprzedam

tanio dwie opony używane:
32-12.4; oraz dwie: 18-12.5, tel. kom.
661‑923‑584.

Wykonuję

kosiarki sadownicze,
tel. (46) 832-14-57, tel. kom. 513‑666‑808.

Naprawa

ciągników, maszyn
rolniczych i sprzętu budowlanego, tel.
kom. 510‑809‑025.

Beczka

asenizacyjna w ocynku, wywrot
od Stara, tel. kom. 602‑522‑478.

Ciągnik

Pronar 1221A, 2004 rok, I
właściciel, dojarka Alfa Laval, silos na
paszę 3 tony, tel. kom. 605‑780‑957.

rolnicze - usługi

Konstrukcja

tunelu foliowego: 16x7 m,
tel. kom. 691‑753‑414.

Luskarka

bobu z podajnikiem
taśmowym 2.700 zł, ścielarka słomy
do truskawek 5.500 zł, sadzarka
ziemniaków, polska 1.200 zł, tel. kom.
537‑467‑337.

Siewnik

do buraków Gama, przyczepa
rolnicza 1-osiowa 180x3, tel. kom.
605‑780‑957.

Sprzedam

obornik, tel. 506‑150‑469.

Ładowacz

Nujn sprawny, 1.900 zł., pług
2-skibowy 450 zł., tel. kom. 697‑366‑263.

Aparat

do rozrzutnika 2-osiowego,
stemple budowlane, tel. kom.
502‑600‑089.

Agregat

uprawowy 1.8 m, 2.10 m., 2.5
m.; opryskiwacz Pilmet 600 l, tel. kom.
724‑551‑112.

Agrowłóknina

4,2 m, wzmacniana,
nowa, tel. kom. 502‑076‑530.

Rozrzutnik

1-osiowy, tel. (46) 838‑84‑08.

Sprzedam

obornik, tel. kom.
609‑940‑110.

Wybierak

do kiszonek firmy Kuhn,
opony 18.4/34, tel. kom. 692‑365‑635.

Zbiornik

na mleko 520 litrów
Wedholms, tel. kom. 605‑670‑919.

Sprzedam

obornik, tel. kom.
606‑118‑058.

Sprzedam

rozrzutnik obornika,
jednoosiowy stan bdb. 3.500zł, adzonki
truskawek Honeoye, oddam gruz za
darmo, tel. kom. 724‑745‑342.

Zetor

5211, kultywator, Bąk, wialnia,
tel. (46) 838‑40‑77.

Sprzedam

obornik, tel. kom.
609‑843‑635.

Massey

Ferguson 6180, 125 KM, tel.
kom. 513‑819‑741.

Pług

3-skibowy, grudziądzki, tel. kom.
795‑102‑365.

Koła

do przyczep 385/65/20.5;
1000/20; 1100/20, tel. kom. 782‑287‑723.

Zbiornik

550 l., tel. kom. 781‑173‑462.

Ciągnik

C-335, Stoll V-202, siewnik
konny przerobiony do ciągnika, maszt,
opony 825/20, tel. kom. 600‑820‑374.

Obciążniki

do Ursus 360, nowy
typ, silnik elektryczny 14 kW, tel. kom.
728‑924‑555.

Pługi

Kverneland, zagonowe,
obrotowe, tel. kom. 601‑272‑521.

Sprzedam

tunel foliowy 7x30, tel. kom.
602‑870‑305.

Dojarka

Alfa Laval bezprzewodowa Milk Master + zbiornik 2.000 i 570 litrów,
tel. kom. 501‑591‑261.

Sprzedam

koła do C-360, kompletne,
tylne, wąskie, tel. (24) 277‑72‑79.

John

Deere 7820 2004 rok 200 KM,
7810, 1999 rok; pełne wyposażenie, tel.
kom. 692‑601‑689.

C-355

zamienię na C-330, tel. kom.
697‑689‑901.

Kosiarka

dyskowa Kuhn 2,7 m, tel.
kom. 501‑591‑261.

Siewnik

zbożowy Meprozet 2007 rok,
tel. kom. 603‑879‑699.

Prasa

rolująca Claas Variant 385
rotocut, 2007 rok, tel. kom. 692‑601‑689.

Sprzedam

opryskiwacz zaczepiany
1.000 litrów, belki 10 metrów, tel. kom.
693‑752‑498.

Sprzedam

siewnik, orkan, kultywator,
tel. kom. 607‑809‑288.

Sprzedam

prasę Sipma Z-224/1, 1996
rok, tel. kom. 883‑732‑245.

Mam

do sprzedania pług 2-skibowy
Bomet i Kultywator 1.8 firmy Bomet, tel.
kom. 531‑251‑796.

Siwnik

kukurydzy Meprozet, 2000 rok,
tel. kom. 723‑528‑084.

Obornik

z możliwością transportu
i rozrzucenia na polu, tel. kom.
692‑292‑969.

Sprzedam

obornik, tel. kom.
888‑035‑630.

Sprzedam

kombajn ziemniaczany
Bolko, 1990 rok, tel. kom. 694‑904‑464.

Ładowacze

czołowe do: Claasa,
Fendta, Case, Deutz Fahr, New Holland,
tel. kom. 608‑420‑169.

Dwa

koła do przyczepy HL 1200/20,
tel. kom. 693‑830‑160.

Opona

do C-330, tylna, używana, tel.
kom. 661‑610‑153.

Same

Solar 60 KM + tur, tel. kom.
513‑819‑741.

Sprzedam

czeską sadzarkę, tel. kom.
885‑228‑682.

Claas

Ares 550 RZ, 90 KM, 2002 rok,
tel. kom. 608‑420‑169.

Rozrzutnik

obornika Fortschritt oraz
wszystkie części nowe i używane, tel.
kom. 693‑830‑160.

Basen

na mleko 500 l; dojarka
konwiowa, tel. kom. 783‑878‑743.

Cyklop,

rozrzutnik, wycinak do
kiszonek, tanio, tel. kom. 661‑707‑530.

Sprzedam

Tura do 60 i siano w
kostkach, tel. kom. 514‑871‑695.

Zetor

5340, 2006 rok, Bizon 056,
owijarka bel Sipma, podajnik bel do
Sipma Z224/1;, tel. kom. 604‑213‑682.

Ursus

C-360 z turem, stan dobry, tel.
kom. 665‑890‑496.

Siewnik

pneumatyczny kukurydza i
inne 4-rzędowy, tel. kom. 502‑076‑530.

Wspomaganie

do ciągników C-328,
C-330, C-330M, ceny konkurencyjne, tel.
kom. 506‑878‑527.

Opryskiwacz,

kultywator, tel. kom.
604‑348‑985.

Agregat

uprawowy 1,80 m, tel. kom.
668‑337‑629.

Siewnik

kukurydzy Gaspardo 4rzędowy, talerzowy, tel. kom. 605‑780‑957.

Sprzedam

Ursus C-360, 1977 rok,
glebogryzarka do truskawek, pług
3-skibowy Akpil, tel. kom. 667‑133‑737.

Sadzarka

do ziemniaków czeska, 2
beczki 2.000 l, tel. kom. 888‑043‑928.

Sprzedam

sadzarkę do ziemniaków, tel.
kom. 695‑891‑105.

Wyciąg

obornika linowy, pług
4-skibowy, tel. kom. 694‑686‑808.

Kultywator

2,10 szerokość z wałkiem,
grudziądzki, przyczepa 6 ton, sztywna, tel.
kom. 788‑440‑206.

Przetrząsacz

karuzelowy, stan bdb, tel.
kom. 607‑318‑501.

Prasa

Sipma Z-569/1, prasa MetalFach Z-562 z rotorem plus noże, pług
Unia tur 3+1, tel. kom. 608‑128‑670.

Kabina

do C-330, tel. 607‑992‑191.

Sprzedam

siewnik do zboża konny
przerobiony na ciągnikowy 1,5 siewnika
oraz siewkę do nawozu, ocynkowana, tel.
kom. 692‑819‑121.

Opryskiwacz

400 l., 12m., cena do
uzgodnienia, tel. kom. 505‑585‑161.

REKLAMA

Rozdrabniacz

sadowniczy, węgierski 3
m, tel. kom. 697‑714‑837.

Przetrząsarko-zgrabiarka

Mesco, tel.
kom. 605‑780‑957.

Siewka

do nawozu Amazone, tel. kom.
600‑822‑089.
Orkan

II, w oryginale, tel. kom.
503‑163‑721.
Sprzedam

ciągnik z ESA, tel. kom.
502‑981‑959.
Ładowacze

czołowe tur do ciągnika
Ursus C-330, C-360, 3512, T-25.
Hydrauliczne lub na linkę, tel. kom.
608‑128‑670.
Ładowacz

do ciągnika Belarus 920, tur
do Farmer 8244C2, 8248, przyczepa do
bel Warfama, tel. kom. 608‑128‑670.

Waga

do żywca, tel. kom. 507‑164‑215.

zwierzęta
sprzedaż
Gołębie

rzeszowskie i staropolskie
2013, tel. kom. 882‑404‑160.
Szczenięta

shih-tzu, Głowno, tel. kom.
781‑028‑016.
Labradory

szczenięta, tel. kom.
885‑438‑130.
Szczeniaki

maltańczyki, tel. kom.
604‑904‑766.
Bernardyny,

tel. kom. 785‑641‑210.
Sprzedam

kucyka żróbkę, tel. kom.
721‑060‑306.
Oddam

kotki w dobre ręce, tel. kom.
500‑165‑145.

Obornik

kaczy, tel. kom. 660‑790‑868.

Suka

5-miesięczna owczarek niemiecki
długowłosy z rodowodem, tel. kom.
509‑481‑761.

Opryskiwacz

jugosłowiański 10
metrowy, tel. kom. 663‑881‑519.

Owczarek

niemiecki lub inny, tel. kom.
664‑673‑573.

Opryskiwacz

400 litrów, tel. kom.
509‑807‑410.

Owczarek

niemiecki, tel. kom.
721‑109‑010.

Sprzedam

obornik, tel. kom.
601‑052‑026.

Sprzedam

dorosłego owczarka
niemieckiego, tel. kom. 721‑109‑010.

Sprzedam

wóz konny, tel. kom.
504‑158‑785.

Oddam

sukę owczarek niemiecki 2
lata, tel. (46) 861‑26‑52.

Sprzedam

blok C-360 oraz heblarkę,
tel. kom. 607‑275‑528.

Sprzedam

bażanty, pawie,
tel. (46) 838‑13‑57.

Obornik,

tel. kom. 669‑870‑572.

Sprzedam

bażanty srebrne i pawie, tel.
kom. 795‑499‑795.

Obornik,

tel. kom. 665‑340‑488.
Zbiornik

na mleko 330 l, Roka, niski,
tel. kom. 607‑316‑816.
Obornik

bydlęcy, tel. kom. 607‑316‑816.
Zbiornik

na mleko Alfa Laval 330, tel.
kom. 793‑647‑999.
Obornik,

ok 200 t, Złaków
kościelny, tel. kom. 508‑341‑021.

Dorosła

Yoreczka, szczenięta, tel. kom.
662‑093‑975.
Króle

belgijskie, tel. kom. 723‑500‑144.
Kroczek

karpia, tel. kom. 660‑169‑324.
Szczeniaki

owczarka niemieckiego, tel.
kom. 663‑063‑208.
Kaczki,

tel. kom. 721‑769‑610.

www.lowiczanin.info
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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
19393
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 Płd 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

wystawy czasowe

Pływalnia miejska dostępna jest dla ogółu
chętnych:
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.

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.

kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 46/837-40-01

Czwartek-piątek, 13-14 marca
godz. 17.00, 19.15 - KAMIENIE NA SZANIEC - dramat wojenny w reżyserii Roberta
Glińskiego. Jest to próba ekranizacji znanej polskiej lektury autorstwa Aleksandra
Kamińskiego. Opowiada o trójce warszawskich maturzystów: Alku, Rudym i Zośce,
których plany związane z dorosłym życiem
burzy wybuch II wojny światowej.
Sobota, 15 marca:
godz. 20.00 - KAMIENIE NA SZANIEC
Niedziela-czwartek, 16-20 marca
godz. 17.00, 19.15 - KAMIENIE NA
SZANIEC
Piątek, 21 marca:
godz. 17.00 - AMERICAN HUSTLE DKF
godz. 19.30 - WILK Z WALL STREET DKF

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.
Etnografia

Księstwa Łowickiego –
wystawa przedstawia stroje ludowe, wycinanki,
rzeźby, ceramikę, tkaniny oraz eksponaty
z dziedziny papiero-plastyki. Muzeum
w Łowiczu, czynna w godz. 10-16, bilet
normalny 7 zł, ulgowy 4 zł.
Współcześni

plastycy łowiccy 
– wystawa obrazów artystów związanych 
z Łowiczem oraz portretów łowickich malarzy. Muzeum w Łowiczu, czynna w godz.
10-16, bilet normalny 7 zł, ulgowy 4 zł.
Wystawa

w Muzeum Diecezjalnym 
w Łowiczu – zwiedzanie katedry wraz 
z eksponatami znajdującymi się w wieży,
możliwość oglądać panoramy miasta 
z tarasu widokowego, czynna 
pon.-sob. 10-16.
Muzeum

ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie czynne przez cały rok
w dni powszednie 9.00-17.00, w niedziele 
i święta 12.00-17.00, tel. 46 838-44-72.

„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
W labiryncie barw. Malarstwo Jerzego Dołhania. Jerzy Dołhań zajmuje
się malarstwem olejnym, rysunkiem 
i grafiką. Jego prace przedstawiają
pejzaże w różnych porach roku oraz
martwe natury. Czynna do 23 marca.
Zielono mi - wystawa absolwentki
Akademii Sztuk Pięknych Mai Wojnarowskiej. Artystka uprawia malarstwo
sztalugowe, ścienne oraz grafikę
użytkową. Specjalizuje się w portretach
koni wykonywanych w technice pasteli.
Pałac w Sannikach. Wstęp wolny.
Prace na papierze - wystawa
malarstwa Olgi Prokop-Miśniakiewicz.
Artystka prezentuje 35 akwarel - pejzaży,
martwych natur czy wizerunków zwierząt. Wystawa czynna w pn. od 12.00
do 16.00, wt.-śr. od 11.00 do 17.00 oraz
w czw.-pt. od 9.00 do 16.00. Można
ją oglądać do końca kwietnia w filii
Miejskiej Biblioteki w Łowiczu przy ulicy
Podrzecznej 20. Wstęp wolny.
Dzień dobry wieczór - wystawa
prac Ali Leszyńskiej, nawiązujących do
podróży rowerowych jej partnera - Piotra
Strzeżysza. Kiedy on wyrusza w samotne wyprawy za ocean, ona 
z tęsknoty przelewa swoje myśli na
papier. Rysunki pokazują drugą stronę
dalekich wypraw. Ala w niezwykle trafny
sposób potrafi opowiedzieć graficznie 
o swoich emocjach. Galeria EV34, 
ul. Zduńska 34. Uroczyste otwarcie 
w sobotę, 15 marca o godz. 13.00.

koncerty
Wtorek, 18 marca:
godz. 18.30 - Koncert grupy Czerwony
Tulipan - grupa muzyczna i kabaret 
z Olsztyna, powstała w 1985 r. Repertuar
grupy obejmuje poezję śpiewaną, lirykę
i satyrę. Karczma Bednarska w Bednarach, wstęp wolny.

inne
Czwartek, 13 marca:
godz. 11.00 - Projekt edukacyjny
X Muza - Meandry gatunków filmowych:
Wielkie widowiska, Łowicki Ośrodek
Kultury, wstęp wolny.

Piątek, 14 marca:
godz. 9.30 - Kreska i kropka - czyli jak
zaprzyjaźnić się ze sztuką. Projekt dla
przedszkolaków realizowany przez artystę
plastyka Aldonę Zając w ramach Małych
Grantów. Muzeum w Łowiczu, Stary
Rynek 5/7.
Sobota, 15 marca:
godz. 14.30 - Cały świat w jednej sakwie - III Przegląd Fotografii Podróżników
Rowerowych: Michał Sałaban, Mietek Bieniek, Ala Leszczyńska i Piotr Strzeżysz,
ŁOK, wstęp wolny. Więcej na str. 3.
godz. 17.00 - III Łowicki Charytatywny
Maraton Tańca i Fitnessu, hala OSiR 2, 
ul. Topolowa 2, wstęp: cegiełka 20 zł.
Niedziela, 16 marca:
godz. 15.00 - „Bóg Kobietą o jednej
piersi” - monodram muzyczny w wykonaniu Anny Iwasiuty-Dudek, oparty na jej
własnych przeżyciach i walce z chorobą.
Wydarzenie zorganizowane w ramach akcji „Wystarczy chcieć”, z której pieniądze
zostaną przekazane na rehabilitację pań
z łowickiego Klubu Amazonek. Wstęp:
cegiełka min. 10 zł.
Poniedziałek, 17 marca:
godz. 9.00 - Spektakl teatralny Ptasie
Trele, w wykonaniu aktorów Teatru Narwal z Białegostoku. Jest zrealizowany 
w formie ekologicznej bajki, pełnej muzyki i tańca, której bohaterami są ptaki.
Spektakl dla dzieci z gminy Bolimów.
GOK w Bolimowie.
Sobota, 22 marca:
godz. 10.00 - Rajd na Powitanie Wiosny
- start ze Starego Rynku, przejście przez
Czajki do Lasku Miejskiego, wstęp wolny.
godz. 13.00 - Otwarcie stałej wystawy
Muzeum Guzików w Galerii Łowickiej, 
I piętro, ul. Stanisławskiego 10, wejście
od ul. Długiej 2.

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 –  
nr tel. 46 838-03-99
Gimnazjum

w Łaguszewie – 46838-43-93
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 Pogotowie ratunkowe 999 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 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
n Filia Powiatowego Urzędu Pracy 
w Głownie 42-719-20-76
n Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Strykowie 42-719-84-22
n UG 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 w Głownie 42-719-20-20
n Policja w Strykowie: 42-719-80-07
n Policja 997 alarmowy

apteki
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 13.03. ul. Sikorskiego 45/47
tel. 42/719-10-28
pt. 14.03. ul. Sikorskiego 45/47
tel. 42/719-10-28
sob. 15.03. ul. Sikorskiego 45/47
tel. 42/719-10-28
ndz. 16.03. ul. Zgierska 27
tel. 42/719-24-84

KRONIKA
WYPADKÓW
MIŁOSNYCH
urodziły się:
CÓRECZKI
 państwu Słomianym z Łaguszewa
 państwu Godziszewskim z Czatolina
 państwu Boguckim z Teresewa
 państwu Jabłońskim z Chruśla
 państwu Stangreciakom z Trzaskowic
 państwu Koziołom z Łowicza
 państwu Jankowskim z Łowicza
SYNKOWIE:
 państwu Górom z Łowicza
 państwu Lebiodom z Łowicza
 państwu Felczyńskim z Bobrowej
 państwu Śniegułom z Wrzeczka
 państwu Kamińskim z  Klewkowa

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOWICZU
(stan na 10.03.2014 r.)

 szwaczka
 kierownik działu w lokalu gastronomicznym
 wydawca posiłków
 elektryk
 monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
 sprzedawca
 sprzedawca / kasjer
 sprzedawca / magazynier
 fryzjer
 barman
 przedstawiciel handlowy
 doradca klienta (oferta pracy dla osób
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności)
 sprzedawca (j.w.)

SKARB ROLNIKA
NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 07.03.2014 r.
cebula

kg

2,00-2,50

czosnek

szt.

1,00-2,00

jabłka

kg

1,50-2,50

jaja fermowe

15 szt.

6,00-9,00

jaja wiejskie

15 szt.

8,00-11,00

marchew

kg

1,50-2,50

pieczarki

kg

5,00-7,00

pietruszka

kg

1,50-3,00

por

szt.

1,50-2,00

seler

kg

1,50-2,00

ziemniaki

kg

1,50-1,80

miód

0,9 litra 28,00-42,00

kapusta pekińska
pn. 17.03. ul. Zgierska 27
tel. 42/719-24-84
wt. 18.03. ul. Zgierska 27
tel. 42/719-24-84
śr. 19.03. ul. Zgierska 27
tel. 42/719-24-84
czw. 20.03. ul. Zgierska 27
tel. 42/719-24-84

wystawy

Apteki pełnią dyżury w godzinach 
od 19.00 do 8.00 dnia następnego;  
soboty i niedziele: w godz. 8.00-8.00 dnia
następnego.

„O niej” - wystawa malarstwa i grafiki
Marty Kunikowskiej-Mikulskiej. Galeria
Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie,
ul. Kopernika 45. Czynna do 30 kwietnia,
pn.-czw. 12-19, pt. - 10-16. Wstęp wolny.

n Dyżury aptek w Strykowie:
niedziela 16.03 – Pl. Łukasińskiego 15,
tel. 42/719-80-85
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

Wystawa “Czas kolekcjonerów”, prace z prywatnych kolekcji kilku oddanych
sztuce osób, mieszkańców Głowna 
i Łodzi. Galeria Bank&DM w Głownie.
Czynna do 31 marca.

szt.

2,00-3,00

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 11.03.2014 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Różyce:  4,10 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,10 zł/kg+VAT
 Domaniewice:  4,10 zł/kg+VAT
 Chąśno: 3,90 zł/kg+VAT
 Kiernozia: 4,00 zł/kg+VAT

koncerty

 Karnków: 4,00 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:

Niedziela, 16 marca:
godz. 17.00 - recital Alicji Majewskiej
i Włodzimierza Korcza, Miejski Ośrodek
Kultury w Głownie. Wstęp z wejściówkami
dostępnymi w Urzędzie Miejskim 
w Głownie.

 Skowroda Płd.: krowy 5,20 zł/kg+VAT; 
byki 7,00 zł/kg +VAT; jałówki 7,00 zł/
kg+VAT;
 Różyce:  krowy 5,30 zł/kg+VAT; 
byki 6,50 zł/kg+VAT; jałówki 6,00 zł
kg+VAT;   

inne

 Domaniewice: krowy 5,30 zł/kg+VAT; 
byki 6,50 zł/kg+VAT; jałówki 6,00 zł
kg+VAT;  

Sobota, 15 marca:
godz. 10.00 - IX Ogólnopolski Festiwal
piosenek Anny Jantar „Po tamtej stronie marzeń”. Wystąpi ok. 55 wykonawców w 3 kategoriach wiekowych. MOK 
w Głownie, ul. Kopernika 45, wstęp wolny.

 Kiernozia: krowy 4,70 zł kg+VAT; 
byki 7,30 zł/kg+VAT; jałówki 5,506,50 zł/kg+VAT;
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Aktualności
Zgierz | Proces wytoczony urzędowi przez byłą skarbnik

Ugody nie będzie, sąd zabrał się do pracy
dokończenie ze str. 5
Przyznała również, że za sprawę rzekomych nieprawidłowości w referacie nigdy nie została
ukarana, a o wszystkim poinformowana była chociażby Regionalna Izba Obrachunkowa.
Mecenas Szychowska dociekała m.in. czy zdarzało
się byłej skarbnik dekretować
sprawy na pracowników z pominięciemoficjalnejdrogisłużbowej.
W odpowiedzi usłyszała, że
w niektórych przypadkach mogło się to zdarzać.
Pytana o kwestię obniżenia
dodatku funkcyjnego, odpowiedziała, że nie wie, co było jego
przyczyną. Przyznała też, że nie
składała odwołania od tej decyzji,
a jedynie zwracała się z prośbą
o wyjaśnienie powodów (te wyjaśnimy później – przyp. red.).
Przed sądem była skarbnik zeznała, że nie zdawała sobie sprawy z zaległości podatkowych
pracowników referatu. Swoją zaległość uregulowała niezwłocznie po otrzymaniu upomnienia.
Zeznania burmistrza
Po Jolancie L. przyszedł czas
na zeznania reprezentującego stronę pozwaną burmistrza
Grzegorza Janeczka. Już po
pierwszym pytaniu sądu zaprzeczył stanowczo, jakoby stosowano wobec powódki zachowania
o charakterze mobbingu.
W jego zeznaniach powrócono także do kwestii rzekomego zakazania byłej skarbnik
obecności na spotkaniu noworocznym. Burmistrz tłumaczył,
że nie zakazał, a jedynie prosił,
gdyż wydawało mu się, że byłaby to sytuacja niekomfortowa
dla obu stron. Przyznał jednak,
że gdyby Jolanta L. pojawiła się
na spotkaniu, to „musiałby to
przełknąć”.
Burmistrz zaprzeczył też, aby
pracownicy referatu otrzymali
zakaz kontaktowania się w sprawach. służbowych z ówczesną
skarbnik. Tłumaczył, że chodziło jedynie o zachowanie regulaminowej drogi służbowej w obu
kierunkach i wyegzekwowanie
podległości służbowej (ówczesna kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego zgłosiła oficjalnie, na piśmie, że nie dostaje
niektórych dokumentów, które
dostawać powinna).

Od lat nie prowadzono 
w magistracie procedur
egzekucyjnych
zaległości podatkowych
pracowników
będącego wówczas
pod jej bezpośrednim
nadzorem 
Referatu FinansowoBudżetowego, 
ale także jej samej.

Burmistrz zaprzeczył też, jakoby pracownicy, którzy nie dopełnili drogi służbowej (a zdarzył się taki przypadek) ponieśli
jakiekolwiek konsekwencje.
Aplikantka Stępka pytała burmistrza m.in. o to, jak układała
mu się współpraca z Jolantą L.
Przyznał, że nie miał uwag i, że
raczej dobrze.
Zeznania urzędników
Po burmistrzu przez kilka godzin zeznawali pracownicy Referatu Finansowo-Budżetowego. Widać było po nich ogromne
zdenerwowanie i stres. Dla
wielu była to pierwsza wizyta
w sądzie. Stanęli oni też w niekomfortowej sytuacji, w której
zeznawać przyszło im w sprawie, gdzie stronami są obecny
szef i osoba, z którą niektórzy
współpracowali nawet po kilkadziesiąt lat.
Zeznania urzędników były
podobne. W sumie otrzymywali oni w miarę stały zestaw pytań
od obu stron.
W pytaniu o współpracę z byłą
skarbnik byli zgodni, że układała
się ona dobrze. Pracownicy przyznawali również, że nie otrzymywali zakazu osobistych kontaktów z Jolantą L., ale zostali
pouczeni przez wiceburmistrza,
że ma być zachowana w działaniach droga i podległość służbowa. O tym samym była mowa
na indywidualnych spotkaniach
z sekretarzem miasta.
Jedna z pań przyznała jednak,
że nie miała odwagi wchodzić z
dokumentami do skarbnika i wolała zostawiać je dla pewności w
sekretariacie.
Urzędniczka, której zdarzyło
się udzielić informacji skarbnikowi z pominięciem kierownika
zeznała, że nie poniosła żadnych
konsekwencji, a jedynie została
pouczona, że nie powinna tego
robić.
Urzędnicy nie byli jednomyślni w odpowiedzi na pytanie czy
powódka mogła czuć się w pracy izolowana. Niektórzy twierdzili, że tak, inni, że nie są w stanie udzielić odpowiedzi.
Przesłuchiwani nie byli też najczęściej w stanie stwierdzić czy
cała sytuacja spowodowała zmiany w zachowaniu byłej skarbnik.
Jedni przyznawali, że była przygnębiona, a drudzy, że ich kontakty z Jolantą L. były na tyle
rzadkie, że trudno im to ocenić.
Wszyscy
przesłuchiwani
urzędnicy zeznali, że nigdy nie
słyszeli lub nie pamiętają ze
strony władz miasta żadnych negatywnych wypowiedzi o samej
Jolancie L. i jej kompetencjach.
Drugi dzień pod
znakiem ważnych osób
Drugiego dnia rozprawy zeznawali najbliżsi współpracownicy burmistrza: wiceburmistrz, sekretarz i obecna skarbnik. Przed
sądem zeznawali także kierownicy referatów oraz urzędniczka
zajmująca się m.in. ściąganiem
zaległości podatkowych.
Jako pierwszy przy barierce dla świadków stanął kierow-

nik Referatu Infrastruktury Technicznej. Na pytanie Magdaleny
Stępki odpowiedział, że prawdą
jest, że w lutym 2013 nie przekazał pisemnej informacji na temat płatności za wykonanie renowacji targowiska miejskiego,
o którą prosiła go wówczas Jolanta L. Jak tłumaczył, nie uzyskał zgody swojego bezpośredniego przełożonego, czyli
wiceburmistrza.
Swoją współpracę z byłą
skarbnik ocenił jako przebiegającą bez zarzutu. Nigdy nie był
też świadkiem ośmieszania czy
też stawiania w wątpliwość Jolanty L. i jej kompetencji. Nie
potrafił też dokonać oceny czy
mogła czuć się ona w urzędzie
izolowana.

Burmistrz tłumaczył, 
że chodziło o zachowanie
regulaminowej drogi 
służbowej w obu
kierunkach
i wyegzekwowanie
podległości służbowej.
Upomnienia nie były
wystawiane
Ciekawe były zeznania następnego świadka, urzędniczki Referatu Finansowo-Budżetowego, w której obowiązkach
znajduje się m.in. wystawianie
upomnień dotyczących zaległości w podatku od nieruchomości.
Zeznała ona, że w pewnym
momencie dowiedziała się, iż
część urzędników, w tym także
ówczesna skarbnik, miała zaległości w płaceniu podatku, ale
nigdy nie były wystawiane dla
nich ani upomnienia, ani tytuły wykonawcze. Zaczęto je wystawiać dopiero w styczniu 2013
roku, kiedy o zaistniałej sytuacji
poinformowała ówczesną kierownik, Iwonę Mokrzycką-Lis.
Urzędniczka, pracując w magistracie od 2010 roku, jeszcze
jako stażystka wystawiła takie
upomnienia, ale została poinformowana, że takiej procedury się
nie stosuje.
Gdy w 2011 roku przejęła
obowiązki związane z zaległościami, poinformowała o tym
ówczesną skarbnik. Miała od
niej usłyszeć, że upomnień ma
nie wystawiać, ale przypominać
ustnie pracownikom o zaległościach.
Jak zeznała, wydawało jej się,
że wszyscy w urzędzie, poza kierownik i burmistrzem, wiedzieli
o niewystawianiu upomnień.
Na pytanie mecenas Szychowskiej czy miała nieprzyjemności z powodu ujawnienia
tej sytuacji, świadek odpowiedziała, że tak. Została m.in. wezwana na dywanik do Jolanty L.,
gdzie miała usłyszeć, iż nikt jej
nie zabraniał wystawiania upo-

mnień. Całą sprawę musiała też
wyjaśniać kierownikowi referatu i sekretarzowi. Bała się konsekwencji związanych z tą sprawą.
Wiceburmistrz
odpowiada
Kolejnym świadkiem był wiceburmistrz. Zaprzeczył on, jakoby organizował spotkanie zakazujące kontaktów służbowych
z Jolantą L. Jak zeznał, odbył rozmowę z pracownikami jednego
z pokoi, w którym prosił o przestrzeganie drogi służbowej (tym
samym tłumaczył niewydanie
zgody na przekazanie przez kierownika Referatu Infrastruktury
Technicznej opinii, o którą prosiła go ówczesna skarbnik).
Wiceburmistrz potwierdził
też, że Grzegorz Janeczek przed
spotkaniem noworocznym nie
zakazał, a jedynie prosił, aby
była skarbnik się na nim nie pojawiała.
Wyjaśniał również, że obniżenie dodatku funkcyjnego (to
wiceburmistrz w zastępstwie
nieobecnego burmistrza podpisał się pod tą decyzją) Jolancie
L. było spowodowane „radykalnym zmniejszeniem zakresu jej
obowiązków”.
Wiceburmistrz
zaprzeczył
też, jakoby powódka mogła
czuć się w pracy izolowana, jak
i temu, że on czy ktokolwiek
inny z władz miasta negatywnie
wypowiadał się o niej i jej kompetencjach.
Zeznania trzech
kierowników
Następnie przed sądem zeznawali kierownicy kolejnych
referatów: Organizacyjno-Administracyjnego, Oświaty i Infrastruktury Społecznej oraz
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Pytani byli oni głównie o sprawy organizacji urzędu, swoich
kontaktów z ówczesną skarbnik
czy też potencjalnych negatywnych wypowiedzi na temat Jolanty L.
Ze współpracy byli zadowoleni. Negatywnych wypowiedzi nie słyszeli lub nie byli ich
świadkami. Nie mieli też wiedzy na temat rzekomego zakazu
kontaktów służbowych z ówczesną skarbnik.
Współpraca nie
wszystkim układała się
dobrze
Przedostatnim, ale bardzo
ważnym świadkiem była Iwona Mokrzycka-Lis. Obecnie
piastuje ona funkcję skarbnika,
a wcześniej była kierownikiem
Referatu Finansowo-Budżetowego.
Na początek, na prośbę mecenas Szychowskiej, opowiadała
ona o funkcjonowaniu referatu,
m.in. o tym, czym się on zajmuje, jaka jest rola skarbnika, a jaka
kierownika (obecnie ta funkcja
nie jest obsadzona) itp.
Obecna skarbnik opowiedziała przed sądem, że do stycznia
2013 r. nie było sytuacji, w której jako kierownik byłaby pomi-

jana przy dekretowaniu spraw na
pracowników. Zaczęły się one
z początkiem roku 2013, a zakończyły po wydaniu zarządzenia, w połowie tego miesiąca.
Nie wie, czym spowodowane
było to pomijanie.
Iwonę Mokrzycką-Lis pytano
także o sprawę zaległości podatkowych w urzędzie. W styczniu
2013 roku, po tym, jak postanowiła przyjrzeć się dokładnie
problemowi zaległości w mieście, dowiedziała się od zeznającej już przed sądem urzędniczki
o sprawie zaległości urzędników,
w tym ówczesnej skarbnik.
Około 7-9 stycznia nakazała wystawienie upomnień. Niezwłocznie po tym fakcie zobowiązania pracowników urzędu
zostały uregulowane.
Iwona Mokrzycka-Lis zaprzeczyła temu, aby organizowała
spotkania, na których zabraniano kontaktów służbowych z Jolantą L. Potwierdziła jednak, że
informowała pracowników, że
mają przestrzegać drogi służbowej. O rozmowach organizowanych przez wiceburmistrza i sekretarza z pracownikami jedynie
słyszała, ale nie ma wiedzy o ich
przebiegu.
Gdy usłyszała standardowe już pytanie o to, jak układała jej się współpraca z ówczesną
bezpośrednią przełożoną, czyli
skarbnikiem, jako jedyna odpowiedziała, że układała się ona
źle. Iwona Mokrzycka-Lis przyznała, że odkąd przyszła do pracy w urzędzie, każdy jej pomysł
na usprawnienie pracy referatu spotykał się z krytyką i „aroganckimi uśmiechami wśród
pracowników”. Iwona Mokrzycka-Lis zeznała, że nie wie, z czego wynikała ta niechęć do niej.
Ta kwestia zainteresowała
aplikantkę, Magdalenę Stępkę,
która prosiła o przykłady zachowań ośmieszających. Iwona Mokrzycka-Lis podała tu sytuację,
w której jako kierownik wnioskowała o dostęp do oprogramowania księgowego, jakim dysponują pracownicy. Usłyszała
od Jolanty L., że nie warto i, że
w każdej chwili może otrzymać
od urzędników niezbędne wydruki.
Obecna skarbnik zeznała, że
gdy wchodziła do pokoju, w którym często przebywała też jej
poprzedniczka, słyszała docinki typu „po co mi to” i widziała
„szydercze uśmiechy w kierunku pracowników”.
Współpraca między obiema
paniami miała układać się na
tyle niedobrze, że pod koniec
roku 2012 Iwona Mokrzycka-Lis poprosiła o urlop, na który
nie otrzymała zgody Jolanty L.
Poprosiła więc o niego burmistrza.
Obecna skarbnik zapewniała,
że i w czasie urlopu miała cały
czas kontakt z współpracownikami. Raz pojawiła się nawet
w tym czasie w pracy po wydruki, aby skontrolować jak przebiegają prace nad finansowym
zamknięciem roku. Została, jak
powiedziała, „wygoniona”.

Gdy w 2011 roku
przejęła obowiązki
związane 
z zaległościami,
poinformowała o tym
ówczesną skarbnik.
Miała od niej usłyszeć,
że upomnień 
ma nie wystawiać.
Wydawało jej się, 
że wszyscy w urzędzie, 
poza kierownik
i burmistrzem, wiedzieli
o niewystawianiu
upomnień.
Na koniec sekretarz
Ostatnim świadkiem przesłuchanym w czasie pierwszych
dwóch dni procesu był sekretarz
miasta, Jarosław Trojanowski.
Małgorzata Szychowska pytała sekretarza o kwestię zmniejszenia byłej skarbnik dodatku
funkcyjnego. Jarosław Trojanowski wyjaśniał, że ta zmiana
spowodowana była tym, iż po
wyłączeniu referatu spod nadzoru skarbnika nowym rozporządzeniem, zmniejszało to zakres
odpowiedzialności. Dodał też,
że Jolanta L. od tej decyzji się
nie odwoływała.
Potwierdził też, że była skarbnik na koniec 2012 roku otrzymała nagrodę finansową od
burmistrza za całokształt pracy
w tymże roku.
Sekretarz wyjaśniał, że wydanie w połowie stycznia zarządzenia było spowodowane zaburzeniem obiegu korespondencji
między skarbnikiem a kierownikiem oraz informacjami o zaległościach wśród niektórych pracowników referatu.
Jarosław Trojanowski potwierdził, że organizował indywidualne spotkania z pracownikami referatu, na których pytał,
jak im się pracuje i wyjaśniał, że
zmiany dotyczą jedynie spraw
służbowych.
O tym, że pracownicy mają
mieć zakaz kontaktów z nią, sekretarz dowiedział się od samej
Jolanty L. Wezwał pracowników
referatu do pokoju i wyjaśniał,
że takowego zakazu nie ma,
a mają oni jedynie zachowywać
drogę służbową.
Sekretarz miasta także potwierdził wersję wydarzeń przed
spotkaniem noworocznym, mówiącą o tym, że burmistrz nie
zakazał, a jedynie poprosił byłą
skarbnik o niebranie w nim
udziału. Jarosław Trojanowski
zeznał, że także nie brał udziału i nie słyszał o sytuacjach negatywnego wypowiadania się
o Jolancie L. i jej kompetencjach.
Kolejna rozprawa w tym procesie zaplanowana jest dopiero
na połowę lipca. 
kl
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500 osób bawiło się w Popowie
Hucznie, wesoło i aż do północy – tak bawiono się na gminnej zabawie
ostatkowej połączonej z obchodami Dnia Kobiet w Popowie Głowieńskim.

–Zperspektywyorganizatora
jestembardzozadowolony.
Wszystkiesiły,którebyły
zaangażowane,robiływszystko
tak,jaksobiezaplanowaliśmy.
Ipracownicyszkoły,irodzice,
istrażacy,idzieciwystępujące
nascenie–wszyscystanęlina
wysokościzadania.Mnóstwo
pochwał,któresłyszymy,bardzo
nascieszy,wzmacniajako
szkołęiwynagradzawysiłek,
jakiwłożyliśmywprzygotowanie
tegowydarzenia.Trzebamyślę
przyznać,żejaknatakiośrodek,
jakPopów,toimprezabyła
naprawdęduża.Ponad500osób
tomusijednakrobićwrażenie.

cona faktem, że władze gminy
Głowno inwestują w podtrzymywanie regionalnych tradycji folklorystycznych. Artystce szczególnie spodobały się kolorowe stroje
młodych artystów i ich doskonałe przygotowanie do występu.
„Mąkolice” dały koncert długi
i urozmaicony, łączący regionalne piosenki z tańcem. Program
przeplatany był solowymi popisami mówcy o imponującym
głosie, Jana Rudnickiego, który bawił gości rubasznymi opowiastkami i przyśpiewkami.
Z grona solistów „Mąkolic”
na uwagę zasługuje Marika

Ostatki i Dzień Kobiet.TaknakoncercieTeresyWernerbawiłysięnajmłodszepanie.

ELŻBIETAWOLDAN-ROMANOWICZ

KRZYSZTOF FORTUNA,
dyrektor Zespołu Szkół
w Popowie Głowieńskim,
współorganizator
imprezy ostatkowej:

Podawali przepisy
na baby
Impreza ostatkowa w Popowie głowieńskim zaczęła się już
ok. godz. 16.00 od powitania
i złożenia życzeń wszystkim
paniom z okazji Dnia Kobiet.
W programie pierwszej części imprezy znalazły się występy utalentowanej młodzieży
z gminnych szkół i popisy iluzjonisty Kubiniego. W programach rozrywkowych „Przepis
na babę lubiankowską” zaprezentowali się uczniowie: Miłosz
Gorący, Ernest Pawlata, Przemysław Sujkowski i Emilia Polit; „Przepis na babę mąkolską”
podały Monika Kałuża i Patrycja Skalska, a „Przepis na babę
popowską” – Agata Miskiewicz
i Anita Skowrońska. W kolejnych
popisach artystycznych ZS w Lubiankowie reprezentowali także:
Cyprian Grzelak, Patryk Pastwa,
Adrian Prusinowski, Jakub Guzek, Natalia Pieniążek, Aleksandra Smagała, Łucja Fortuna, Julia Wika, Jakub Pieniążek i Filip
Szymajda. Z grona uczniów ZSP
w Mąkolicach na scenie można
było podziwiać również: Huberta
Karpińskiego, Kubę Rudnickiego, Jakuba Osieckiego, Krystiana Jóźwiaka, Natalię Dałek, Karolinę Sasin, Monikę Sobieszek
i Annę Rychlik. Gospodarzy, czyli ZS w Popowie Głowieńskim,
od strony artystycznej reprezentowali też: Martyna Doardo, Ewelina Makowska, Weronika Zatoń,
Marta Szymczak, Wiktor Szeliga
(jako Mistrz van Pastell), Paula
Bukowska i Mateusz Warzywoda.

ELŻBIETAWOLDAN-ROMANOWICZ

Sobczak, która urokliwie zaśpiewała „Czerwoną jarzębinę”.
Schodząc ze sceny tanecznym
krokiem zespół żegnał publiczność śpiewem, zbierając gromkie brawa.

ELŻBIETAWOLDAN-ROMANOWICZ

Na ten dzień czekały nie tylko panie, ale panowie, dzieci
i dorośli. W zaadaptowanej na
salę widowiskowo-balową sali
gimnastycznej Zespołu Szkół
w Popowie Głowieńskim zmieściło się, według szacunków dyrektora placówki Krzysztofa Fortuny, ponad pół tysiąca osób.
Gwiazdą wieczoru była śląska królowa muzyki rozrywkowej, była solistka Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”, zjawiskowa Teresa Werner. Artystka przyjechała do Popowa z zespołem oraz
małżonkiem Wiesławem, zawodowym strażakiem. Na widowni,
obok licznie przybyłych mieszkańców gminy Głowno, zasiedli wierni fani Teresy Werner ze
Śląska i stolicy. Jeszcze przed jej
koncertem, gdy informacja o nim
pojawiła się na oficjalnej stronie
internetowej piosenkarki, do Zespołu Szkół w Popowie zaczęli wydzwaniać ludzie z różnych
zakątków Polski, pytając o bilety (koncert nie był biletowany)
i możliwość przyjazdu na występ
swojej ulubionej gwiazdy. To zainteresowanie dowodzi, że muzyka rozrywkowa, łącząca w sobie
elementy disco i kompozycji romantycznych, ma się dobrze.
Jasnowłosa piosenkarka doskonale wstrzeliła się także w gusta lokalnej publiki, która po koncercie wymogła na niej bis. Na
scenie Teresa Werner odebrała
od wójta Marka Jóźwiaka kwiaty i namówiła go do odśpiewania
jednej zwrotki swojej piosenki,
co widownia przyjęła oklaskami.
Wcześniej, przed własnym występem, była wokalistka „Śląska”
przyglądała się z balkonu tanecznym i wokalnym popisom Zespołu Pieśni i Tańca „Mąkolice”
z kapelą, działającego przy tamtejszym Zespole Szkół Publicznych. Teresa Werner jest zachwy-

Gwiazda wśród publiczności.
PopierwszejpiosenceTeresa
Wernerzeszłazesceny,by
osobiścieprzywitaćsięzosobami
zpierwszychrzędów.

Drogie panie. Toprzedewszystkimdlanichzorganizowanabyłagminna
impreza4marca.

Pod koniec popisów kabaretowych publiczność zaskoczyła
niespodziewana wizyta Marcina Dańca, w którego wcieliła się
Joanna Kędziora. Po nim na scenę wkroczył już zespół Mąkolice,
a następnie Teresa Werner. Kie-

dy zakończyła swój występ, po
przerwie na poczęstunek, rozpoczęto zabawę taneczną. Najpierw
na parkiecie pojawiła się obsypana nagrodami turniejowa para
Patrycja Domańska i Patryk Dębski, którzy przepięknie zatańczy-

li walca angielskiego, fokstrota
i tango. Po ich występie wszystkim pozostałym uczestnikom
zabawy do tańca grał zespół
Optima. Ostatkowa biesiada
trwała do ostatniej minuty karnawału 2014.
ewr
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Już w najbliższą sobotę,
15 marca, od godziny 10.00,
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Głownie rozpocznie się
dziewiąta edycja Festiwalu
Piosenek Anny Jantar „Po
tamtej stronie marzeń”. Ta
impreza cieszy się co roku
ogromną popularnością
i gromadzi wielu młodych
artystów z różnych stron Polski.
Na dziewiątym festiwalu
piosenki z dorobku słynnej
polskiej wokalistki zaśpiewać
ma około 50 wykonawców.
Zmagania odbywać będą się
w podziale na kategorie
wiekowe: do 11 lat, 12-15 lat
oraz powyżej 15 lat. kl

Młodzi ludzie znają i lubią
twórczość Juliana Tuwima – taki
wniosek można wysnuć z konkursu na temat wybitnego poety, jaki 28 lutego zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna
w Głownie.
Konkurs adresowany był do
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Wzięły w nim udział
4-osobowe reprezentacje trzech
miejskich podstawówek oraz
SP w Lubiankowie. Uczestnicy
w formie pisemnej odpowiadali na pytania dotyczące biografii i twórczości poetyckiej Tuwima. Jury w składzie: Urszula
Zawadzka – dyrektor MOK
w Głownie oraz bibliotekarz Jolanta Bakalarz, wysoko oceniło
wiedzę uczestników rywalizacji,
którzy celnie odpowiadali na niejednokrotnie szczegółowe pytania. Po podsumowaniu wyników

Wiedzą dużo o Tuwimie

MIEJSKABIBLIOTEKAPUBLICZNAWGŁOWNIE

W sobotę
Festiwal
Piosenek
Anny Jantar

Po wręczeniu nagród. UczestnicyizwycięzcykonkursuwiedzyoJulianieTuwimiewMiejskiejBibliotece
PublicznejwGłownie.

okazało się, że miejsce I ex aequo
zajął zespół SP Nr 3 w Głownie
w składzie: Ewa Bohdanowicz,
Amelia Kutermankiewicz, Aleksandra Szczypkowska i Maria
Krysicka oraz zespół SP w Lubiankowie, którą reprezentowali: Maurycy Liberacki, Cyprian
Grzelak, Miłosz Gorący i Jakub
Pieniążek. Z kolei miejsce II ex
aequo zajęli reprezentanci SP
Nr 2 w Głownie: Oliwia Gajek,
Zuzanna Janicka, Zuzanna Polit i Zuzanna Sobierajczyk oraz
drużyna SP Nr 1 W Głownie
w składzie: Dawid Cierbikowski, Dawid Krawczyk, Albert
Waśkiwicz i Jakub Wesołowski.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody książkowe, a opiekunowie – podziękowania za przygotowanie
uczniów.
oprac.ewr
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Głowieńskie zawodniczki przegrały z Ujazdem
i pozostała im już walka o trzecie miejsce.
TK ALLES GŁOWNO 
UKS ORLIK UJAZD 

grana, ale już tylko 17:25. Gospodyniom pozostała już tylko
walka o pyrrusowe zwycięstwo
w przynajmniej jednej kwarcie.
W ostatniej odsłonie spotkania
goście nie byli już tak zaangażowani, co TK Alles wykorzystał.
Młode głownianki zdołały wygrać czwartą kwartę 26:24, ale
ostatecznie wyraźnie uległy Orlikowi 56:97.
W finałowej rundzie gr. A mistrzostwo zapewnił sobie łódzki
Widzew. Na dwie kolejki przed
końcem sezonu łodzianki mają
wystarczającą przewagę, by zdobyć tytuł Mistrza Województwa Łódzkiego. Drugie miejsce
i wicemistrzostwo zapewnił sobie Orlik Ujazd. Walka toczy
się jeszcze o trzecie miejsce pomiędzy LUKS Trójką Sieradz
i TK Alles Głowno. Niezwykle
emocjonująco zapowiada się zatem kolejny mecz Głowna. Podopieczne trenera Piotra Neydera zagrają decydujący o podium
mecz z LUKS Trójką Sieradz we
własnej hali w niedzielę, 16 marca o godz. 11:00.
W pozostałych rundach finałowych najlepsze humory mają w Pabianicach, gdzie
Dachmaxx lideruje tabeli gr. B
oraz w Zgierzu, gdzie tamtejszy Mag-Rys przewodzi zmaganiom gr. C. 
wp

56 (4, 9, 17, 26)
97 (32, 16, 25, 24)

TK Alles: D. Owczarek (5) – 6 pkt., P. Antczak (6), Z. Kwiatkowska (7) – 2
pkt., A. Pintera (8) – 10 pkt., A. Czuba (10), N. Zaręba (11), D. Kacperska
(12), K. Lis (14) – 4 pkt., M. Leszczyńska (15) – 28 pkt., W. Krzeszewska
(16), S. Papierz (22) – 10 pkt.
UKS Orlik: M. Pietrzyk (5) – 4 pkt., N. Makowska (6), N. Łacwik (7) – 16
pkt., K. Świderek (8) – 6 pkt., W. Pawlak (9) – 14 pkt., A. Łopyta (10) – 3 pkt.,
D. Kowalczyk (12) – 23 pkt., K. Pietrzyk (13) – 11 pkt., P. Owczarek (14) – 17
pkt., K. Pęcina (15) – 2 pkt., I. Witkowska (16) – 1 pkt.

W niedzielę, 9 marca o godz.
18:00 w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Andersa 37
w Głownie podopieczne trenera Piotra Neydera, koszykarki
TK Alles wyraźnie uległy wiceliderowi rozgrywek UKS Orlik
Ujazd 56:97.
Młodziczki Głowna straciły
szanse na awans do finału rejonu
i drugie miejsce w Wojewódzkiej Lidze do lat 14.
Już w pierwszej kwarcie widać było ogromne zaangażowanie i koncentrację u gości.
Zespół Orlika w przypadku
ewentualnego zwycięstwa zapewniłby sobie awans w finale
rejonu i tytuł wicemistrza województwa łódzkiego. Od pierwszych minut dominacja Ujazdu
nie podlegała dyskusji. W ekipie
Głowna starała się z całych sił
Martyna Leszczyńska, ale świetna postawa jednej zawodniczki
to za mało na tak silny zespół, ja-

Do przerwy losy
spotkania zostały
przesądzone. Goście
prowadzili aż 48:13 
i pewnie zmierzali po
wygraną.
kim jest Orlik. Do przerwy losy
spotkania zostały praktycznie
przesądzone. Goście prowadzili
aż 48 do 13 i pewnie zmierzali
po wygraną.
W drugiej połowie postawa
zawodniczek Głowna uległa wyraźnej poprawie. Podopieczne
trenera Piotra Neydera zaczęły grać przede wszystkim skuteczniej pod koszem rywalek.
Trzecia kwarta, co prawda prze-

PRZEMYSŁAW MICHALAK

Orlik znów poza zasięgiem TK Alles

Młodziczki TK Alles (białe stroje) musiały uznać wyższość gości z Ujazdu. Podopieczne trenera Piotra
Neydera mają jednak jeszcze zadanie do wykonania. Głownianki są w stanie zająć trzecie miejsce na koniec
sezonu i w kolejnym starciu będziemy trzymać kciuku, by to się udało.
5. Karina Gzinka

Widzew I		 18,60

6. Wiktoria Stępień

Widzew I		 18,53

7. Weronika Dolewa

Dachmaxx		 17,92

8. Daria Kowalczyk

Orlik		 17,19

9. Martyna Dolewa

Dachmaxx		 16,08

10. Ewa Pietrzak

Trójka		 15,63

4. kolejka finału A: LUKS Trójka
Sieradz – Widzew Łódź 46:82, TK
Alles Głowno – Orlik Ujazd 56:97.
1. Widzew I Łódź

10 20

853:424

2. UKS Orlik Ujazd

10 16

777:594

Ranking indywidualny (pkt./mecz):

3. LUKS Trójka Sieradz

10 12

507:777

1. Widawska Wiktoria

4. TK Alles Głowno

10 12 533:875

Mag-Rys		 27,46

2. Wiktoria Kośla

Basket I		 26,73

3. Anna Michalak

Teofilów		 19,60

4. Martyna Leszczyńska TK Alles		19,13

Głowno – LUKS Trójka Sieradz,
UKS Orlik Ujazd – Widzew Łódź.

Następna, 5. kolejka finału A
odbędzie się 16 marca: TK Alles

4. kolejka finału B: ŁKS KK Łódź
– UKS Basket Aleksandrów Łódzki 61:76, Dachmaxx Pabianice –
MKS Kutno 79:68.

3. kolejka finału C: Widzew II
Łódź – UMKS Księżak Łowicz
42:58, UKS Teofilów 48 Łódź –
Mag-Rys Zgierz 26:78, UKS Basket
II Aleksandrów Łódzki – pauza.
1. Mag-Rys Zgierz

11 20

2. Teofilów 48 Łódź

11 20

775:461
647:451

321:244

3. Basket II Aleksandrów Ł. 11 18

697:557

1. Dachmaxx Pabianice

4 8

2. MKS Kutno

4 6

277:247

4. UMKS Księżak Łowicz

12 15 489:832

3. Basket I Aleksandrów Ł.

4 6

276:267

5. Widzew II Łódź

11 11

4. ŁKS KK Łódź

4 4

215:331

Następna, 5. kolejka finału B
odbędzie się 16 marca: UKS Basket I Aleksandrów Łódzki – MKS
Kutno, ŁKS KK Łódź – Dachmaxx
Pabianice,

457:764

Następna, 4. kolejka finału C
odbędzie się 16 marca: Mag-Rys
Zgierz – Widzew II Łódź, UKS Basket II Aleksandrów Łódzki – UKS
Teofilów 48 Łódź, UMKS Księżak
Łowicz – pauza.

Koszykówka | 8. kolejka, Żaczki U-12

Koszykówka | Zapowiedź, Skrzatki U-11

Nieznaczna porażka żaczek TK Alles

Głowno i Stryków szykują się do boju

TK ALLES GŁOWNO 
WIDZEW ŁÓDŹ	

22 (6, 2, 2, 12)
29 (11, 8, 6, 4)

TK Alles: N. Michalak (6) – 4 pkt., O. Kot (7) – 3 pkt., M. Szcześniak (9), M.
Grudzień (11), N. Kostrzewska (10) – 2 pkt., D. Kacperska (12) – 5 pkt., S.
Papierz (14), K. Struszczak (15) – 2 pkt., K. Cisak (16) – 6 pkt., W. Skowron
(18), K. Jaworska (20), J. Dziedzińska (21). Trener: Paulina Hemka, kierownik zespołu: Monika Kot.

szykarki Łodzi dość mocno musiały się napracować, by odnieść
zwycięstwo w Głownie 29:22.
Drużyna głowieńskich zawodniczek spisuje się w tym sezonie
bardzo dzielnie. Trzeba nadmienić, że podopieczne trener Pauliny Hemki rywalizują w lidze

PRZEMYSŁAW MICHALAK

W sobotę, 8 marca o godz.
9:30 w Hali Sportowo-Widowiskowej w Głownie drużyna żaczek Towarzystwa Koszykówki Alles zmierzyła się w ramach
przedostatniej, 8. Kolejki Wojewódzkiej Ligi do lat 12 z łódzkim
Widzewem. Wyżej notowane ko-

W rywalizacji żaczek emocje są równie wielkie jak wśród seniorek.

z rywalkami o rok od siebie starszymi. Głownianki swój właściwy sezon zaczynają w połowie
marca w zmaganiach skrzatek,
a wśród żaczek zdobywają doświadczenie i podnoszą umiejętności. Można z całą pewnością
stwierdzić, że drużyna prowadzona przez trener Paulinę Hemkę
wiele potrafić. W spotkaniu przeciwko Widzewowi głownianki
były równorzędnym przeciwnikiem. Widzew lepiej punktował,
ale nie przychodziło mu to z łatwością. Po pierwszej połowie łodzianki prowadziły 11 pkt., ale
głownianki nie zamierzały składać broni.
Druga część spotkania była
w wykonaniu gospodyń bardziej
udana. Co prawda trzecią kwartę TK Alles także przegrał 2:6, to
jednak w ostatniej odsłonie głownianki wyraźnie zdominowały
łódzkie koszykarki. Podopieczne trener Pauliny Hemki rzucały
z wysokim procentem skuteczności i odrobiły lwią część strat.
Niestety dogonienie Widzewa
było już niemożliwe, ale mimo
to koszykarkom TK Alles należą
się brawa za walkę do końca. Łodzianki wygrały 29:22, a najlepszą zawodniczką meczu okazała
się Nikola Łukasińska.
wp

Już tylko dwa dni zostały
do rozpoczęcia sezonu 2014
w Wojewódzkiej Lidze
Skrzatek do lat 11. Dla kibiców
naszego regionu tegoroczne
rozgrywki będą szczególne.
Wśród trzynastu zgłoszonych
drużyn oprócz TK Alles Głowno do rywalizacji przystąpił
również nowopowstału klub ze
Strykowa o nazwie TK Basket.
Prowadzone przez trenerów Jacka Lewandowskiego i Bartłomieja Szczepaniaka strykowianki będą miały aż trzy drużyny. Na
derby regionu nie trzeba będzie
długo czekać. 15 marca w Pabianicach TK Basket I Stryków historycznie zadebiutuje w pojedynku z TK Alles Głowno.
Faworytkami wydają się być
młode głownianki, podopieczne
trener Pauliny Hemki, które mają
za sobą więcej doświadczenia
w ligowych rozgrywkach i właśnie udanie zakończyły sezon w
starszej grupie Żaczek. Trudno
z kolei wskazać faworyta całych
rozgrywek. W tak młodym wieku rywalizacja rządzi się swoimi prawami, dlatego dosłownie wszystko jest możliwe. Na
papierze najmocniejsze wydają
się ekipy z Łodzi ŁKS i Widzew

TK BASKET STRYKÓW

Głowieńskie koszykarki do końca starały się
gonić starsze od siebie rywalki.

Koszykarki TK Basket Stryków podczas wewnętrznego treningu.

oraz Bełchatowa. Niemałe szanse na zajęcie czołowych lokat
mają drużyny naszego regionu
TK Alles Głowno i TK Basket
Stryków. 
wp
1. i 2. kolejka odbędzie się w dniu
15 marca: ŁKS Koszykówka Kobiet
Łódź – Widzew Łódź, MKS Ósemka
Skierniewice – MKS Kutno, Widzew
Łódź – MKS Ósemka Skierniewice, ŁKS Koszykówka Kobiet Łódź
– MKS Kutno, Dekorex I Pabianice
– Dekorex II Pabianice, TK Alles
Głowno – TK Basket I Stryków, Dekorex II Pabianice – TK Basket I Stryków, Dekorex I Pabianice – TK Alles
Głowno, UKS Orlik Ujazd – TK Ba-

sket III Stryków, TK Basket II Stryków
– UKS Basket Aleksandrów Łódzki,
TK Basket III Stryków – TK Basket
II Stryków, UKS Orlik Ujazd – UKS
Basket Aleksandrów Łódzki.
1. Basket Aleksandrów Ł.

0

0

0:0

2. Dekorex I Pabianice

0

0

0:0

4. Dekorex II Pabianice

0

0

0:0

5. ŁKS KK Łódź

0

0

0:0

6. Ósemka Skierniewice 	

0

0

0:0

7. MUKS Bełchatów

0

0

0:0

8. TK Alles Głowno

0

0

0:0

9. TK Basket I Stryków

0

0

0:0

10. TK Basket II Stryków

0

0

0:0

11. TK Basket II Stryków

0

0

0:0

12. UKS Orlik Ujazd

0

0

0:0

13. Widzew Łódź

0

0

0:0
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Esbank liderem, GTK pauzuje

Mistrz Wojewódzkiej Ligi Juniorów do lat 18 Łódzki Klub
Sportowy ma szanse na podwójne zwycięstwo. Pierwsze miejsce na koniec sezonu 2013/2014
zapewnił już sobie pierwszy zespół tego klubu. Na drugie miejsce i wicemistrzostwo duże
szanse mają gracze drugiej drużyny. ŁKS II w minionej kolejce przegrał, co prawda z UMKS
Księżak Łowicz 25:29, ale pozostał na drugim miejscu w tabeli.
Do końca rundy finałowej w gr.
A pozostało już tylko jedno spotkanie, a wicelider zmierzy się w
nim w bratobójczym pojedynku
z ŁKS I.
W finale B o siódme miejsce
w województwie walczą koszykarze GTK Głowno. Podopieczni trenera Michała Kameckiego
w minionej kolejce pauzowali, bowiem ich spotkanie z SKS
Start Łódź zostało przełożone.
Zwycięstwa odnieśli najgroźniejsi rywale głownian w walce o pierwsze miejsce w tabeli. MUKS Wiking Tomaszów
Mazowiecki nie bez problemów wygrał w Skierniewicach
z Ósemką 70:63, SMS MG-13
Łódź do końca walczył o zwycięstwo z UKS M-G SZS Żychlin, wygrywając 64:61, a lider
KKS Pro-Basket Kutno pewnie pokonał na wyjeździe Carbo
Radomsko 101:75. GTK jest na
czwartym miejscu z 2 pkt. straty do poprzedzających ją trzech
drużyn. Głownianie mają jednak
spotkanie zaległe i w przypadku wygranej zrównają się punktami z Kutnem, SMS-em i Wikingiem.
Wciąż na świetnym drugim
miejscu w rankingu indywidualnym Wojewódzkiej Ligi Junio-

Po 4. kolejce na prowadzeniu
najważniejszego finału A wciąż
Esbank Radomsko. Lider Wojewódzkiej Ligi Młodzików do
lat 14 pokonał w miniony weekend ŁKS I KM Łódź i utrzymał
skromną przewagę nad LUKS
Trójką Sieradz, który z kolei
wygrał w Pabianicach z PKK
72:58.
W finale B bez niespodzianek. Zwycięstwa odniosły dwie
czołowe drużyny Pro-Basket
Kutno z Piotrocovią Piotrków
Trybunalski 95:43 oraz SKS
Start I Łódź z UMKS Księżak
Łowicz 59:55.
W rywalizacji finałowej C
prym wiedzie MKS Ósemka
Skierniewice, która wciąż nie
może znaleźć pogromcy. Gracze
Skierniewic w minionej kolejce
rozgromili u sibie IUKS Lider
Tomaszów Mazowiecki 112:41.
O drugie miejsce walczą Pro-Basket Sand-Bus Kutno i AZS
PWSZ Skierniewice.
W poprzednim tygodniu odpoczywały drużyny walczące
w finale D, w tym m.in. GTK
Głowno. Podopieczni trenera
Rafała Szulca są na dobrej drodze do wygrania zmagań w gr.
D, bowiem trzy uczestniczące
w nich drużyny mają tyle samo
punktów. Należy jednak nadmienić, że głownianie startowali z najgorszej pozycji, mają na
koncie najmniej dodanych punktów z rundy wstępnej. W rankingu indywidualnym w czołowej dziesiątce brak zawodników
z Głowna. 
wp

rów U-18 pozostaje głownianin
Alan Kacperski ze średnią 20,44
pkt./mecz. Lider GTK Głowno
ustępuje jedynie Kamilowi Nowickiemu z klubu MKS Ósemka Skierniewice.
wp
Ranking indywidualny (pkt./mecz):
1. Kamil Nowicki 	

Ósemka		 21,15

2. Alan Kacperski

GTK		20,44

3. Mateusz Gładki 	

Księżak		 19,94

4. Bartosz Rochmiński

AZS		 19,07

5. Aleksander Fabiszewski
6. Jan Komorowski
7. Michał Haczyk

Ostatnia, 6. kolejka finału A odbędzie się w dniach 15-16 marca:
PKK 99 – Księżak Łowicz, ŁKS I
KM – ŁKS II KM, AZS PWSZ Skierniewice – Piotrcovia Piotrków Tryb.
5. kolejka finału B: Ósemka
Skierniewice – Wiking Maz. 63:70,
Carbo Radomsko - Pro-Basket
Kutno 75:101, SMS MG-13 Łódź –
UKS M-G SZS Żychlin 64:61, Start
Łódź – GTK Głowno (przełożony).

ŁKS I		 19,00
Piotrcovia		 17,82

1. Pro-Basket Kutno

11 19

864:722

Pro-Basket		 17,76

2. SMS MG-13 Łódź

11 19

809:708

3. Wiking Tomaszów Maz. 11 19

711:646

8. Artur Kucharski

Carbo		 17,60

9. Krystian Mik

ŁKS I		 16,90

4. GTK Głowno

10 17 657:640

10. Norbert Nowakowski

Start		 15,93

5. UKS M-G SZS Żychlin

11 17

692:635

6. Ósemka Skierniewice

11 15

727:799

7. Carbo Radomsko

11 12

740:923

8. SKS Start Łódź

10 11

611:738

5. kolejka finału A: PKK 99 Pabianice – AZS PWSZ 84:69, ŁKS I KM
– Piotrcovia Piotrków Tryb. 102:45,
Księżak Łowicz – ŁKS II KM 29:25.
9 18 733:465

2. ŁKS II KM Łódź

9 14 557:507

3. Piotrcovia Piotrków T.

9 14 508:565

4. UMKS Księżak Łowicz

9 13 484:559

5. PKK 99 Pabianice

9 12 619:663

6. AZS PWSZ Skierniewice

9 10 551:693

AGNIESZKA KACPERSKA

1. ŁKS I KM Łódź

Następna, 6. kolejka finału B odbędzie się w dniach 16-19 marca:
MUKS Wiking Tomaszów Mazowiecki – SKS Start Łódź, KKS Pro-Basket Kutno – SMS MG-13 Łódź,
Carbo Radomsko – UKS M-G
SZS Żychlin, GTK Głowno – MKS
Ósemka Skierniewice (30 marca).

Juniorzy GTK Głowno z uwagą słuchają uwag trenera.

AGNIESZKA KACPERSKA

ŁKS KM Łódź rozdaje karty

Młodzicy Głowna prezentują coraz wyższe umiejętności.
1. Esbank Radomsko

10 17 733:629

1. Ósemka Skierniewice

4 8 408:154

2. LUKS Trójka Sieradz

10 16 656:629

2. Sand Bus Kutno

4 6 333:303

3. ŁKS I KM Łódź

10 15 660:647

3. AZS PWSZ Skierniewice 4 6 280:340

4. PKK 99 Pabianice

10 12 549:693

4. Lider Tomaszów Maz.

Następna, 5. kolejka finału A odbędzie się w dniach 15-16 marca:
Esbank Radomsko – LUKS Trójka
Sieradz, ŁKS I KM Łódź – PKK 99
Pabianice.
4. kolejka finału B: UMKS Księżak
Łowicz – SKS Start I Łódź 55:59,
Piotrcovia Piotrków Trybunalski –
KKS Pro-Basket Kutno 43:95.
4 8
4 7

298:159
280:178

1. SKS Start II Łódź

6 9

3. UMKS Księżak Łowicz

4 5

207:206

2. GTK Głowno

6 9 382:382

4. Piotrcovia Piotrków T.

4 4

137:379

3. ŁKS II KM Łódź

6 9

Głownianie znajdują
się nad przepaścią
i tylko cud może
ich uchronić przed
bolesnym spadkiem.

TKKF EXPANDOR GŁOWNO

Punkty dla Expandora: Marcin
Kapusta – 1 pkt., Przemysław Przybyłek – 1 pkt., Zbigniew Rojek – 1
pkt. Grał także debel M. Kapusta/
Przybyłek – 0 pkt.
Para deblowa Expandora Głowno - pierwszy z lewej Marcin Kapusta oraz Przemysław Przybyłek.
Pojedynki w meczu Expandor
Głowno – Raven Club przedstawiały się następująco: 1.) Marcin
Kapusta – Dariusz Siniarski 3:0, 2.)
Przemysław Przybyłek – Zbigniew
Wawrzyniak 2:3, 3.) Zbigniew Rojek – Marek Gossa 0:3, 4.) M. Kapusta/Przybyłek – Gossa/Wawrzyniak 2:3, 5.) Przybyłek – Siniarski
3:1, 6.) M. Kapusta – Gossa 1:3,
7.) Z. Rojek – Wawrzyniak 0:3, 8.)
Przybyłek – Gossa 2:3, 9.) Z. Rojek
– Siniarski 3:0, 10.) M. Kapusta –
Wawrzyniak 0:3.

W poniedziałek, 3 marca głowieńska drużyna Expandora
w ramach 18. kolejki IV Łódzkiej Ligi Tenisa Stołowego
Amatorów i Weteranów zmierzyła się w spotkaniu o wszyst-

kolejki przeciwko Drewnomik
głownianie zagrają o wszystko.
Porażka, a nawet remis praktycznie przesądza o spadku Głowna
do IV Łódzkiej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów i Weteranów.
Miejmy nadzieję, że Przemysław
Przybyłek i jego koledzy w końcówce sezonu pokażą swój najlepszy tenis, bo grać przecież
potrafią, ale wciąż brakuje im
sportowego farta. 
wp
Ranking indywidualny:
1. Patrycja Wiktor
2. Patryk Jacak
3. Krzysztof Sienkiewicz
4. Piotr Okrasa
5. Grzegorz Grabowicz

ko z silnym Raven Club. Jedna
z czołowych ekip ligi nie była
dla gospodarzy zbyt przyjazna
i wygrała 7:3. Dla głownian taki
wynik to kolejny gwóźdź do
trumny.
Zawodnicy z Głowna znajdują się na ostatniej pozycji
w ligowej tabeli. Dla tenisistów
Expandora każdy wynik inny
niż za 3 pkt. jest zły. Sytuacja
w tabeli zmusza głownian do
walki o każdy punkt, bowiem
inne zespoły zagrożone spadkiem są daleko przed Expandorem, a do końca sezonu pozostaje coraz mniej okazji na
odrabianie strat punktowych.
W meczu z Raven Club dobre otwarcie zaliczył Mar-

Głownianie nie byli
słabsi od rywali,
ale w kluczowych
momentach
więcej zimnej krwi
zachowywali goście.
cin Kapusta, który wygrał 3:0
z Dariuszem Siniarskim. Później okazało się, że jedynie
w pojedynkach z tym zawodnikiem głownianie są w stanie
zdobywać punkty.

W pozostałych grach trójka zawodników Głowna Marcin Kapusta, Zbigniew Rojek
i Przemysław Przybyłek nie miała szczęścia. Głownianie nie byli
słabsi od zawodników Raven
Club, ale w kluczowych momentach więcej zimnej krwi zachowywali goście. Gracze Expandora grali z tzw. nożem na gardle,
co przełożyło się na postawę przy
stole. Ostatecznie Raven wygrał
w Głownie 7:3, co pozwoliło mu
pozostać w walce o podium ligi,
natomiast Expandor zrobił kolejny krok w stronę spadku.
Następne spotkanie Expandora zaplanowano na 12 marca, a więc po zamknięciu tego
wydania WG. W pojedynku 19.

Sobmar		 44-7

338:365

1. Jakub Niedźwiadek
2. Michał Kucharski
3. Jakub Nowak

AZS PWSZ		 29,87
Esbank		 24,17
Piotrcovia		 22,27
Esbank		 22,00

5. Sebastian Zaręba

AZS PWSZ		 21,81

6. Michał Olejnik

Pro-Basket		 20,06

7. Artur Lewandowski

Pro-Basket		 20,00

9. Krzysztof Kin
10. Bartosz Nowacki

PKK 99		 19,44
Piotrcovia		 18,13

18. kolejka: Atut – Porta WAN
Rąbień 3:7, Expandor Głowno –
Raven Club 3:7, Pałac Młodzieży –
Projekt X 7:3, Polesianka – Rekiny
4:6, Sobmar – Jagiellonia Tuszyn
8:2, Tauron – Drewnomik 5:5, Ret
Gim 20 – pauza.
1. Sobmar

18 50

2. Pałac Młodzieży

18

41

127:43
95:65

3. Jagiellonia Tuszyn

18 39

109:61

4. Raven Club

18 38

92:78

5. Tauron

18 37

85:75

6. Rekiny

18 37

92:68

7. Projekt X

18 35

92:78

8. Polesianka

18 33

81:89

9. Ret Gim 20

18 29

67:93

10. Porta Wan Rąbień

18 28

66:104

11. Drewnomik

18 23

66:104

12. Atut

18 23

54:116

13. Expandor Głowno

18 18 53:107

PM		 43-5
Tauron		36-12
Drewnomik		36-15
Projekt X		35-13

6. Jacek Tarkowski

Rekiny		35-13

7. Marcin Michalski

Polesianka		35-16

8. Mirosław Kotlicki

Jagiellonia		 33-9

9. Klaudia Jagodzińska

Sobmar		32-14

10. Roman Wasiak

Sobmar		31-13

REKLAMA

418:391

Ranking indywidualny (pkt./mecz):

4. Bartosz Zakrzewski

4. kolejka finału C: MKS Ósemka
Skierniewice – IUKS Lider Tomaszów Mazowiecki 112:41, Pro-Basket  Sand-Bus Kutno – AZS PWSZ
Skierniewice 95:69.

Odliczanie do katastrofy czas zacząć
3
7

Następna, 4. kolejka finału D
obędzie się 16 marca: ŁKS II KM
Łódź – SKS Start II Łódź, GTK
Głowno – pauza.

2. SKS Start I Łódź

Tenis stołowy | 18. kolejka III ŁLTSAiW

EXPANDOR GŁOWNO
RAVEN CLUB	

Następna, 5. kolejka finału C
odbędzie się 15 marca: Pro-Basket
Sand-Bus Kutno – MKS Ósemka
Skierniewice, AZS PWSZ Skierniewice – IUKS Lider Tomaszów
Mazowiecki.

1. Pro-Basket Kutno

Następna, 5. kolejka finału B
odbędzie się 15 marca: SKS Start
I Łódź – KKS Pro-Basket Kutno,
UMKS Księżak Łowicz – Piotrcovia
Piotrków Trybunalski.

4. kolejka finału A: Esbank Radomsko – ŁKS I KM Łódź 68:35,
PKK 99 Pabianice – LUKS Trójka
Sieradz 58:72.

4 4 158:382

Następna, 19. kolejka odbędzie
się w dniach 10-14 marca: Drewnomik – Expandor Głowno, Jagiellonia Tuszyn – Polesianka, Porta
Wan Rąbień – Sobmar, Projekt X
– Ret Gim 20, Raven Club – Pałac
Młodzieży, Rekiny – Tauron, Atut –
pauza.
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Tenis stołowy | 18. kolejka IV ŁLTSAiW

Wygrana Koźla

Niesamowite spotkanie w Koźlu, gdzie miejscowy LUKS, lider tabeli, pokonał
czołowy zespół IV Łódzkiej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów i Weteranów.

Punkty dla Koźla: Adrian Podolski – 2 pkt., Maciej Skowroński – 2
pkt., Mateusz Wójcik – 1 pkt. oraz
debel Podolski/Skowroński – 1
pkt.
Pojedynki w meczu LUKS Koźle
– Pałac Młodzieży II przedstawiały się następująco: 1.) Adrian
Podolski – Maciej Kilanowski 2:3
(11:8, 11:5, 3:11, 4:11, 10:12), 2.) Mateusz Wójcik – Krzystof Krych 0:3
(6:11, 4:11, 9:11), 3.) Maciej Skowroński – Korkosiński 3:1 (11:6, 8:11,
11:6, 11:7), 4.) Podolski/Skowroński – Kilanowski/Krych 3:0 (11:1,
11:8, 11:2), 5.) Wójcik – Kilanowski
2:3 (9:11, 11:9, 11:9, 9:11, 6:11), 6.)
Podolski – Korkosiński 3:0 (11:9,
11:9, 11:8), 7.) Skowroński – Krych
3:0 (13:11, 12:10, 11:8), 8.) Wójcik –
Korkosiński 3:0 (17:15, 11:8, 11:5),
9.) Skowroński – Kilanowski 2:3
(12:10, 4:11, 8:11, 11:9, 7:11), 10.)
Podolski – Krych 3:1 (8:11, 11:4,
16:14, 11:8).

W piątek, 7 marca o godz.
18:00 w sali Szkoły Podstawowej w Koźlu, gospodarze, prowadzący w tabeli tenisiści stołowi LUKS-u po niezwykle
emocjonującym pojedynku pokonali Pałac Młodzieży II 6:4.
Podopieczni Macieja Markiewicza utrzymali przewagę nad goniącymi drużynami.
Już pierwszy pojedynek pokazał, że gospodarzy czeka trudna przeprawa. Lider Koźla Adrian Podolski po zaciętej walce
przegrał 2:3 z Maciejem Kilanowskim, mimo że prowadził
już 2:0 w setach. W drugim pojedynku najlepszy w ekipie PM
II i lider rankingu indywidualnego pokonał bez problemu Mateusza Wójcika i zrobiło się już 2:0
dla gości. Sygnał do odrabiania
strat dał świetnie dysponowany
tego dnia Maciej Skowroński,

który 3:1 wygrał z Bartoszem
Korkosińskim. Chwilę później do remisu doprowadził debel Podolski/Skowroński, który
rozgromił parę Pałacu Młodzieży II Kilanowski/Krych 3:0.
Piąty pojedynek znów dostarczył wielu emocji. Kolejny raz
potrzeba było pięciu setów do
wyłonienia zwycięzcy i znów
w decydującym pojedynku lepszy okazał się gracz gości. Kilanowski pokonał Wójcika 3:2
i wyprowadził swoją drużynę na
takie samo prowadzenie w meczu.
Później jednak przy stole dominowali gospodarze. Trzy kolejne gry padły łupem zawodników Koźla, którzy wygrali
swoje pojedynki po 3:0. Szczególnie cenne i dość niespodziewane okazało się efektowne zwycięstwo Skowrońskiego
nad nieustraszonym w całej lidze Krychem. LUKS prowadził
zatem 5:3 i był bliski zwycięstwa w meczu. W przedostatniej grze Skowroński uległ jednak Kilanowskiemu i znów
nerwową końcówkę pięciosetowego pojedynku wygrał zawodnik gości. O wszystkim decydował więc ostatni pojedynek.
Nikt nie mógł lepiej wymyśleć
scenariusza do tak wspaniałego spotkania. W decydującym
o zwycięstwie Koźla bądź remisie pojedynku spotkali się
dwaj najlepsi tenisiści obu drużyn i dwaj najlepsi zawodnicy rankingu indywidualnego.
Adrian Podolski w rywalizacji
z Krzysztofem Krychem spisał
się fantastycznie i choć przegrał
pierwszego seta, to jednak zdołał wygrać ten pojedynek 3:1,
dzięki czemu gospodarze zapisali na swoje konto 3 pkt.
Zawodnicy Koźla pokazali zatem, że Krych nie jest maszyną i można go pokonać i to
nawet dwukrotnie jednego dnia.
Warto zaznaczyć, że do momentu spotkania z Koźlem Krzysztof

Krych przegrał jedynie 2 z 51 rozegranych pojedynków.
Dzięki tej wygranej LUKS
utrzymał 2 pkt. przewagę nad
Kamikaze, które w minionej
kolejce pokonało na wyjeździe
SSN Start 7:3. W kolejnym spotkaniu zawodnicy Koźla zagrają
z Atos. Spotkanie odbyło się we
wtorek, 11 marca po zamknięciu
tego wydania Wieści. 
wp
18. kolejka: Kanzas – MAP Polska
5:5, LUKS Koźle – Pałac Młodzieży
II 6:4, M.S.Z. Pokemony – Elektroprojekt 7:3, Raven Club II – KWJ
Łódź 5:5, SSN Start – Kamikaze
3:7, Topspin – Atos 4:6, Wodociągi
– MKS Jedynka 0:10.
1. LUKS Koźle

18 49143:37

2. Kamikaze

18

47128:52

3. KWJ Łódź

18

44 118:62

4. M.S.Z. Pokemony

18

44 105:75

5. Kanzas

18

42 113:67

6. Pałac Młodzieży II

18

41 115:65

7. MKS Jedynka 	

18

39100:80

8. Raven Club II

18

37 94:86

9. SSN Start

18

35 85:96

10. Atos

18

32 67:103

11. MAP Polska

18

30 66:114

12. Elektroprojekt

18

2655:125

13. Topspin

18

2046:134

14. Wodociągi

18

18 16:164

Następna, 19. kolejka odbędzie
się w dniach 10-14 marca: Atos –
LUKS Koźle, Elektroprojekt – SSN
Start, Kamikaze – Raven Club II,
KWJ Łódź – Wodociągi, MAP Polska – M.S.Z. Pokemony, MKS Jedynka – Topspin, Pałac Młodzieży
II – Kanzas.
Ranking indywidualny:
1. Krzysztof Krych
2. Adrian Podolski
3. Bogdan Kielan
4. Wojciech Chobot
5. Piotr Kostecki
6. Maciej Skowroński
7. Maciej Markowski
8. Mariusz Wencel
9. Andrzej Przygoda
10. Adam Raszkiewicz

PM II		 50-4
LUKS		 46-8
KWJ		 45-9
Kamikaze		42-10
KWJ		 41-11
LUKS		41-12
Pokemony		39-15
Kanzas		38-13
Jedynka		38-16
SSN Start

37-17

LUKS DWÓJKA STRYKÓW

LUKS KOŹLE	
6
PAŁAC MŁODZIEŻY II  4

Puchar Polski. Kolarze ustawiają się na starcie do wyścigu scratch podczas ógólnopolskich zmagań na
welodromie w Pruszkowie.

Kolarstwo | Tor

Pierwsze starty kolarzy w Pruszkowie
Zawodnicy Ludowego
Uczniowskiego Klubu
Sportowego Dwójka
w Strykowie oficjalnie
rozpoczęli kolarski sezon
2014. Podopieczni trenerów
Romana Gorzkiewicza
i Mirosława Pożarlika
w dniach 7-9 marca wzięli
udział w I Rundzie Puchar
Polski na drewnianym
torze w Pruszkowie.
Pierwsze koty za płoty. Tak
w skrócie można skwitować występ strykowskich kolarze podczas pierwszego startu w tym sezonie. Dla zawodników LUKS
Dwójki pierwsza rywalizacja
przyszła od razu w imprezie bardzo silnie obsadzonej. Zdecydowana większość zawodników
przygotowywała się specjalnie
do imprez torowych, natomiast
LUKS szykuje się na sezon szosowy, który rozpocznie się za niespełna miesiąc. Wyniki kolarzy ze
Strykowa mogły być więc dalekie
od ideału. Nie mniej jednak strykowianie starali się wypaść jak
najlepiej. Żółto-niebieskie barwy
w Pruszkowie reprezentowali
Mateusz Piątkowski, Daniel Hut
i Weronika Piątkowska. Cała trój-

PROGNOZA POGODY | 13.03.2014-19.03.2014

jął 45. miejsce w wyścigu na 200
m ze startu lotnego z czasem
13:543 oraz 70. miejsce z rywalizacji na 250 m, czas 17:064.
Z kolei Mateusz Piątkowski
w tych samych konkurencjach
był odpowiednio 55. (14:508)
oraz 87. (18:213).
Inauguracja sezonu na torze
była dla strykowskich zawodników ciężką przeprawą. Po zawodach wyczerpana była Weronika
Piątkowska, która intensywnie
uczestniczyła w pucharowej rywalizacji. Strykowianie szykują
się jednak przede wszystkim do
sezonu szosowego, który oficjalnie wystartuje na przełomie marca i kwietnia.
Najbliższy start strykowskich
kolarzy LUKS Dwójki Stryków
trenerzy Roman Gorzkiewicz
i Mirosław Pożarlik zaplanowali
na koniec tego miesiąca. W niedzielę, 30 marca strykowianie pojadą do Grodziska Mazowieckiego. Kolarze Strykowa wystąpią w
dość mocnym składzie. Oprócz
juniorów młodszych na wyścig
do Grodziska pojadą także młodzicy, których w tej chwili w klubie jest czterech. Do czasu startu
w pierwszym w tym sezonie wyścigu szosowym strykowscy zawodnicy trenować będą na okolicznych szosach, cztery do piciu
razy w tygodniu.
wp

Tenis stołowy | V liga, gr. B ŁOZTS

Księżak o krok od tytułu

SYTUACJA SYNOPTYCZNA: 
Pogodę kształtować będzie pogodny układ
wyżowy. Napływa ciepła masa powietrza
polarno-morskiego.
CZWARTEK- PIĄTEK:
Słonecznie, bezchmurnie, okresami
zachmurzenie małe, bez opadów oraz wiosennie
ciepło. Widzialność umiarkowana do dobrej,
rano zamglenia, lokalnie mgły.
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby, okresami
umiarkowany, 3-7 m/s.
Temp. max w dzień: + 12 st. C do  + 15 st. C.
Temp. min w nocy:  + 2 st. C do - 1 st. C.
SOBOTA – NIEDZIELA:
Zachmurzenie umiarkowane do dużego,
okresami z opadami deszczu oraz chłodniej.
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia.
Wiatr zachodni, umiarkowany, 6-9 m/s.
Temp. max w dzień: + 8 st. C do + 10 st. C.
Temp. min w nocy:  + 5 st. C do + 3 st. C.
PONIEDZIAŁEK - WTOREK - ŚRODA:
Zachmurzenie umiarkowane do dużego,
okresami z opadami deszczu. Widzialność
umiarkowana do dobrej, rano zamglenia. Wiatr
zachodni, słaby do umiarkowanego, 4-7 m/s.
Temp. max w dzień: + 8 st. C do + 11 st. C.
Temp. min w nocy:  + 4 st. C do + 1 st. C.

ka rywalizowała w kategorii junior młodszy (15-16 lat).
Najwięcej pracy w miniony weekend miała strykowianka Weronika Piątkowska, która wzięła udział we wszystkich
możliwych konkurencjach. Dwukrotna Mistrzyni województwa
łódzkiego z 2012 roku aż siedmiokrotnie stawała na starcie na
pruszkowskim welodromie.
Strykowska
zawodniczka
wzięła udział w następujących
konkurencjach: 200 m ze startu lotnego (16. miejsce z czasem 14:355, awans do 1/8 finału
i porażka z Aleksandrą Tołomanow z ALKS Stal Ocetix Iglotex
Grudziądz), wyścig punktowy
(22. miejsce, 0 pkt.), 250 m ze
startu lotnego (15. miejsce, czas
17:797), 2000 m indywidualnie
(12. miejsce, czas 2:55:376), keirin (17. miejsce w eliminacjach,
3. miejsce w repasażach), scratch
(19. miejsce), 500 m indywidualnie (13 miejsce z czasem 42:620).
Wyniki Piątkowskiej zaliczane
były to tzw. kolarskiego omnium,
w którym zajęła 18. pozycję z dorobkiem 81 pkt.
Na pruszkowskim torze mogliśmy ujrzeć także juniorów
młodszych ze Strykowa. Dwójka
zawodników LUKS-u nie odegrała jednak żadnej roli w rywalizacji chłopców. Daniel Hut za-

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA:
Pogoda korzystnie wpływa na nasze
samopoczucie, ale w weekend pogorszenie.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

Powoli zbliżamy się do końca
sezonu w V lidze, gr. B Łódzkiego Okręgowego Związku Tenisa
Stołowego. Kolejny krok do mistrzostwa zdobyli gracze UMKS
Księżak II Łowicz. Lider pokonał w minionej kolejce trzeci zespół z Białej Rawskiej i utrzymał
przewagę nad drugim TG Sokół II Zgierz, który nie bez problemów wygrał w Zdunach 6:4.
Pierwszy punkt w sezonie zdobył ostatni MLUKS II Brzeziny,
który zremisował na wyjeździe
z MKS Łódź 5:5. W minionej
kolejce pauzowali gracze LKS
Polonii Niesułków.
Niesułkowianie zagrają dwa
ostatnie spotkania z drużynami, które sąsiadują z nimi w tabeli. W przypadku zwycięstw
Polonia zakończy sezon na piątym miejscu w tabeli. W sobotę,
15 marca o godz. 16:00 w Niesułkowie gospodarze zagrają
z MLUKS II Brzeziny, a dzień
później o godz. 12:00 w Łodzi z tamtejszym MKS-em. Hi-

tem kolejki i całego sezonu będzie spotkanie ostatniej kolejki.
W niedzielę, 16 marca w Zgierzu Sokół II zagra o pierwsze
miejsce z UMKS Księżak II Łowicz, o ile oczywiście wcześniej
nie straci punktów w wyjazdowym starciu z Białą Rawską. wp
12. kolejka: Księżak II – LKS II
Biała Rawska, GOK – Sokół II 4:6,
MKS Łódź – MLUKS II Brzeziny
5:5, Polonia – pauza.
1. UMKS Księżak II Łowicz
2. TG Sokół II Zgierz
3. LKS II Biała Rawska

9 18 71-19
10 18 65-35
9 14 65-25

4. UKS GOK Zduny

10 12 59-41

5. MKS Łódź

11

4 31-79

6. LKS Polonia Niesułków 10

3 33-67

7. MLUKS II Brzeziny

1 26-84

11

Następna, 13. kolejka odbędzie
się w dniach 14-15 marca: Księżak
II Łowicz –  GOK Zduny, LKS II Biała Rawska –Sokół II Zgierz, Polonia
Niesułków – MLUKS II Brzeziny,
MKS Łódź – pauza.

www.lowiczanin.info
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Pierwsze zwycięstwo Zjednoczonych
Strykowianie odnaleźli właściwą drogę i w efektowny
sposób wygrali swój pierwszy mecz w zimowym
okresie przygotowawczym do rundy wiosennej IV ligi.
MAZOVIA RAWA MAZOWIECKA	
ZJEDNOCZENI STRYKÓW	

Strykowianie przejęli
inicjatywę i zaczęli
kreować sobie
bramkowe sytuacje.
Na efekty nie trzeba
było długo czekać.

0 (0)
5 (2)

Bramki dla Strykowa: Balcerek 2 (24 i 58 min.), Nagański 2 (33 i 70 min.)
oraz Drogosz (w 81 min.)

W sobotę, 8 marca na bocznym boisku w Rawie Mazowieckiej zespół Zjednoczonych
Stryków rozegrał kolejny sparing przygotowujący do rundy
rewanżowej rozgrywek IV ligi.
Podopieczni trenera Tomasza
Szcześniaka po serii nieudanych
spotkań w końcu odnaleźli dobrą
formę i efektownie pokonali gospodarzy Mazovię aż 5:0.
Piłkarze obu drużyn nie mieli prawa narzekać. Murawa przygotowana była niemal doskonale, a rywalizacji towarzyszyła
piękna, prawdziwie wiosenna
pogoda. Początek spotkania był
dość wyrównany, ale już w 5
min. Mazovia mogła objąć prowadzenie. Klops popełnił środkowy obrońca Zjednoczonych
Wojciech Sender, który jednak
na szczęście szybko naprawił
swój błąd i powstrzymał wycho-

dzącego na czystą pozycję napastnika gospodarzy. Od tego
momentu gospodarze nie zagrażali już poważniej bramce Tyburskiego. Strykowianie przejęli inicjatywę i zaczęli kreować
sobie bramkowe sytuacje. Na
efekty nie trzeba było długo czekać. W 24 min. szybka wymiana
piłki na linii Balcerek – Ł. Nagański stworzyła idealną szansę temu pierwszemu. Balcerek
z czystej pozycji strzelił po długim rogu i dał prowadzenie
Zjednoczonym. Trener Tomasz
Szcześniak mógł być zadowolony z postawy swoich podopiecznych, bowiem ci grali tak
jak szkoleniowiec apelował do
nich przed meczem, czyli szybko, zdecydowanie i odważnie.
W 33 min. rozkręcający się goście podwyższyli prowadzenie.
Pressing Zjednoczonych opła-

WOJCEICH POŻARLIK

Zjednoczeni: Tyburski – Wróblewski, Buchowicz, Sender, Bełdziński –
Podedworny, Białek, Kluge, Drogosz – Balcerek, Ł. Nagański. Grali także:
Turczyn, Błaszczyk, Głowacki, Chmurski i Siuto.

Zjednoczeni - Mazovia. Piłkarze Strykowa (białe koszulki) w końcu odnaleźli drogę zwycięstw. Miejmy
nadzieję, że podopieczni trenera Tomasza Szcześniaka będą kontynuować dobrą dyspozycję w kolejnych
spotkaniach i udanie zainaugurują rundę wiosenną IV ligi.

cił się, bowiem Nagański przejął
piłkę w polu karnym i pokonał
bezradnego bramkarza Rawy
Mazowieckiej.
W drugiej połowie piłkarze
Rawy próbowali początkowo
odwrócić losy spotkania. Zjednoczeni grali jednak uważnie
i nie pozwalali gospodarzom
poważniej zagrozić Tyburskie-

Koszykówka | 9. kolejka, Żaczki U-12

mu. Z każdą minutą zapał Mazovii był coraz słabszy, a strykowianie punktowali gospodarzy.
W 58 min. drugie trafienie zaliczył Sebastian Balcerek, który
wyprzedził obrońcę po prostopadłym podaniu i w sytuacji sam
na sam, strzałem obok bramkarza, umieścił piłkę w siatce. Ataki Strykowa nie ustawały i w 70

min. goście prowadzili już 4:0.
Nagański przejął piłkę na 30 m
i po wymianie piłki z Drogoszem strzelił płasko, tuż przy
słupku i nie do obrony. Kilka minut później ta sam dwójka strykowskich piłkarzy znów
wystąpiła w głównych rolach.
Tym razem Nagański zrewanżował się koledze z drużyny

i podał wzdłuż bramki, a Drogoszowi pozostało tylko umieścić
piłkę w bramce.
Zjednoczeni efektownie pokonali Mazovię 5:0. Po nieudanych meczach z III-ligowcami
strykowianie świetnie pokazali się w starciu z rywalem ze
swojej ligi. Jej więc nadzieja, że
Zjednoczeni wstrzelą się z formą
na początek rundy wiosennej,
która zbliża się wielkimi krokami. 15 marca o godz. 14:00 podopieczni trenera Tomasza Szcześniaka zagrają w Justynowie
z A-klasowym LZS i będzie to
już ostatni sparing strykowskich
piłkarzy. Inauguracja rundy rewanżowej IV ligi zaplanowana
jest tydzień później. Pierwszy ligowy mecz wiosną Zjednoczeni rozegrają na wyjeździe, gdy
22 marca o godz. 15:00 zagrają
w Brzezinach z miejscowym beniaminkiem IV ligi, Startem.  wp
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Zwycięstwo TK Alles na zakończenie ŁKS KK triumfuje wśród żaczek
Głowieńskie koszykarki udanie pożegnały się
z kibicami po zakończeniu sezonu w lidze żaczek.
TK ALLES GŁOWNO 	
UKS BASKET ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

31(9, 2, 15, 5)
22 (2, 2, 8, 10)

TK Alles: N. Michalak (6), O. Kot (7), M. Szcześniak (9), M. Grudzień (11) –
2 pkt., N. Kostrzewska (10), D. Kacperska (12) – 17 pkt., S. Papierz (14) – 2
pkt., K. Struszczak (15) – 4 pkt., K. Cisak (16) – 6 pkt., W. Skowron (18), K.
Jaworska (20), J. Dziedzińska (21).
UKS Basket: N. Telus (5), W. Woźniczak (8), J. Dubicka (9) – 2 pkt., W.
Olejnik (10), M. Michalska (11), M. Namecińska (12), K. Pietrzak (13) – 2
pkt., M. Kubik (15) – 2 pkt., M. Baranowska (16) – 2 pkt., G. Czerepińska
(17) – 4 pkt., N. Makrocka (18) – 10 pkt.

Po spotkaniu z Widzewem,
tego samego dnia w sobotę,
8 marca o godz. 12:00 w głowieńskiej Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Andersa 37
doszło do kolejnego spotkania
z udziałem żaczek TK Alles. Podopieczne trener Pauliny Hemki w ostatnim spotkaniu
sezonu 2013/2014 podejmowały
UKS Basket Aleksandrów Łódzki i po dobrej grze wygrały
31:22. Klasą dla siebie była najlepsza zawodniczka Głowna Daria Kacperska, która rzuciła ponad połowę wszystkich punktów
zdobytych przez TK Alles.

Pierwsze minuty nie były porywającym widowiskiem. Oba
zespoły bardziej skupiły się na
skutecznej grze w obronie niż
pod koszem przeciwniczek.
Efektem tego było zdobycie jedynie 15 pkt. przez obie drużyny
w dwóch kwartach. Po pierwszej
połowie prowadzenie 11:4 objęły koszykarki TK Alles.
Druga połowa była dla kibiców bardziej atrakcyjna. Koszykarki Głowna i Aleksandrowa
znacznie poprawiły skuteczność
rzutów. W trzeciej odsłonie 15:8
wygrały gospodynie, które powiększyły prowadzenie do 14

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.

pkt. Zwycięstwo TK Alles wydawało się być już niezagrożone. W ostatniej kwarcie głownianki pozwoliły sobie na trochę
luzu, co goście wykorzystali. Na
szczęście przewaga z wcześniejszych minut była na tyle duża, że
drużyna Głowna w spokoju dotrwała do końca spotkania.
Zwycięstwo nad UKS Basket Aleksandrów Łódzki było
udanym zakończeniem sezonu
2013/2014 w Wojewódzkiej Lidze Żaczek U-12. Podopieczne
trener Pauliny Hemki w rywalizacji z rok od siebie starszymi zawodniczkami radziły sobie bardzo dobrze i zakończyły
zmagania w środku stawki. Młode koszykarki Głowna szykują
się teraz do rozpoczęcia sezonu
we właściwej dla swojej kategorii Wojewódzkie Lidze Skrzatek U-11. Inauguracyjne dwa
spotkania zaplanowano na najbliższą sobotę, 15 marca. W Pabianicach rywalkami TK Alles
będą gospodynie Dekorex I oraz
debiutujący TK Basket Stryków
I. Zwłaszcza ten drugi pojedynek może być atrakcyjny dla kibiców, będą to bowiem pierwsze
w historii derby regionu.
wp

REDAKCJA W GŁOWNIE:
ul. Łowicka 40, tel./fax 42 710-82-55
Redaktor naczelny: Wojciech Waligórski
Sekretarz redakcji: Ewa Mrzygłód-Waligórska
Dziennikarze: Lilianna Jóźwiak-Staszewska,
Jakub Lenart, Elżbieta Woldan-Romanowicz,
Wojciech Pożarlik (sport)
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych tekstów, zmiany ich tytułów, dodawania śródtytułów.  Nie odsyłamy niezamówionych tekstów.

W miniony weekend zakończyły się rozgrywki Wojewódzkiej Ligi Żaczek do lat 12. Mistrzem województwa łódzkiego
w sezonie 2013/2014 została
drużyna Łódzkiego Klubu Sportowego, która odniosła komplet
dziewięciu zwycięstw. Łodzianki były bezapelacyjnie najlepsze, zdobywając najwięcej punktów w całej lidze. Tuż za plecami
łódzkiego mistrza znalazł się
MKS Sirmax Kutno, który zdobył jedynie punkt mniej. Ciekawa walka toczyła się o najniższy stopień podium, które zajęły
w końcu zawodniczki MUKS
Bełchatów, który w ostatnich
dwóch spotkaniach sezonu efektownie pokonał LUKS Trójkę
Sieradz 59:17 oraz Dekorex Pabianice 44:19. Bełchatowianki jedynie lepszym bilansem
małych punktów wyprzedziły
Ósemkę Skierniewice, a także
zgromadziły o 1 pkt. więcej od
łódzkiego Widzewa, który może
pochwalić się z kolei najlepszą
defensywą w lidze.
Na niezłym, siódmym miejscu
sezon zakończyły koszykarki
TK Alles Głowno. Podopieczne
trener Pauliny Hemki w rywali-

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.

zacji z rok od siebie starszymi
rywalkami spisywały się bardzo
dobrze i nie ustępowały umiejętnościami od najlepszych drużyn.
Głownianki wygrały trzy z dziewięciu spotkań (z Trójką Sieradz, Księżakiem Łowicz i UKS
Basket Aleksandrów Łódzki) i
zdobyły łącznie 12 pkt., zostawiając za sobą tak uznane kluby jak UMKS Księżak Łowicz
i Basket Aleksandrów Łódzki.
W całej lidze smaku zwycięstwa
nie zaznały jedynie zawodniczki
LUKS Trójki Sieradz.
W rankingu indywidualnym
najlepszych zawodniczek Wojewódzkiej Ligi Żaczek w czołowej dziesiątce znalazło się nazwisko reprezentantki Głowna.
Na ósmym miejscu sklasyfikowano Darię Kacperską, która
notowała średnio 9,67 pkt. Zdecydowanie najlepsza była Zuzanna Włodarczyk z Ósemki
Skierniewice ze średnią 15,33
pkt./mecz. 
wp

Łódź – UKS Basket Aleksandrów
Łódzki 30:19, LUKS Trójka Sieradz – MUKS Bełchatów 17:59,
UKS Basket Aleksandrów Łódzki
– TK Alles Głowno 22:31, Dekorex
Pabianice – MKS Ósemka Skierniewice 31:35, MUKS Bełchatów
– Dekorex Pabianice 44:19, MKS
Ósemka Skierniewice – LUKS Trójka Sieradz 69:15.

8. i 9. kolejka: MKS Sirmax Kutno – UMKS Księżak Łowicz 37:12,
TK Alles Głowno – Widzew Łódź
22:29, UMKS Księżak Łowicz
– ŁKS KK Łódź 21:46, Widzew

1. ŁKS KK Łódź

9 18

497:185

2. MKS Sirmax Kutno 	

9 17

431:148

3. MUKS Bełchatów

9 15

379:279

4. Ósemka Skierniewice

9 15

367:329

5. Widzew Łódź

9 14

394:136

6. Dekorex Pabianice

9 13

256:269

7. TK Alles Głowno

9 12 265:359

8. UMKS Księżak Łowicz

9 12

256:310

9. Basket Aleksandrów Ł. 9 10

170:374

10. LUKS Trójka Sieradz

142:550

9

9

Ranking indywidualny (pkt./mecz):
1. Zuzanna Włodarczyk

Ósemka		15,33

2. Natalia Pawłowska

ŁKS KK		13,78

3. Natalia Kokosińska

ŁKS KK		13,67

4. Wiktoria Warnecka

MUKS		12,22

5. Marta Śleszyńska

Księżak		12,22

6. Nikola Łukiańska

Widzew		10,78

7. Adrianna Ambroziak

Widzew		 9,86

8. Daria Kacperska

TK Alles		 9,67

9. Julia Myszkowska

Sirmax		 8,71

10. Pamela Rakoczy

MUKS		 9,33

Ogłoszenia drobne przyjmowane są osobiście
w biurze ogłoszeń, punktach wymienionych 
na stronie  30, 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 
2.570 egz.
Nakład kontrolowany wraz z wydaniem głównym
(Nowy Łowiczanin): 12.300 egz.
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Siatkówka|Gimnazjada2014

Głowieńska siatkówka na topie
Triumf głowieńskich
siatkarzy z Gimnazjum
Miejskiego
im. Jana Pawła II
w mistrzostwach
powiatu zgierskiego.

wie reprezentować będą powiat
zgierski podczas finałów rejonowych, które odbędą się w połowie marca. Gimnazjum Miejskie
im. Jana Pawła II w Głownie reprezentują: Marcin Redzisz, Cezary Markus, Jarosław Nowakowski, Damian Krysztofczyk,
Dominik Kapusta, Szymon Kuciński, Dominik Miśkiewicz,
Oskar Koprowski, Jan Cieślak,
Wojciech Kukieła oraz nauczyciel Marcin Moszczyński.
wp

SYLWESTERJASIŃSKI

W czwartek, 27 lutego w Hali
Sportowo-Widowiskowej przy
ul. Andersa 37 w Głownie odbyły się finały Gimnazjady 2014
na szczeblu powiatowym w siatkówce chłopców. Oficjalne Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego
w kategorii szkół gimnazjalnych
zdominowali uczniowie głowieńskich szkół. Triumf odniosło Gimnazjum Miejskie im.
Jana Pawła II, a na trzecim miejscu zawody ukończyli zawodnicy Sportowego Powiatowego
Gimnazjum w Głownie. Imprezie patronował Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek.
Do rywalizacji przystąpiło sześć szkół z terenu powiatu zgierskiego: Gimnazjum
Miejskie im. Jana Pawła II w
Głownie, Gimnazjum Miejskie
w Aleksandrowie Łódzkim,
Gimnazjum z Leśmierza, Sportowe Gimnazjum Powiatowe
w Głownie, Gimnazjum Miejskie z Ozorkowa oraz Zespół
Szkół Sportowych w Aleksandrowie. Zgłoszone zespołu drogą losowania przydzielono do
dwóch grup, w którym grano systemem każdy z każdym,
a zwycięzcy każdej z grup awansowali do finału, natomiast drużyny z drugich lokat spotkali się
w spotkaniu o trzecie miejsce
w turnieju. Los chciał, że w jednej grupie zmierzyły się ze sobą
dwie głowieński szkoły. Ku radości miejscowym kibicom obu
udało się awansować do fazy
medalowej. Pierwsze miejsce
w grupie A zajęli uczniowie
z Gimnazjum Miejskiego, któ-

Siatkarze Gimnazjum Miejskiego,wgórnymrzędzieodlewej:SzymonKuciński,MarcinMoszczyński
(nauczyciel),CezaryMarkusiOskarKoprowski.Dolnyrządodlewej:DamianKrysztofczyk,DominikMiśkiewicz,
MarcinRedzisz,DominikKapustaorazJarosławNowakowski.

rzy wygrali oba spotkania po
2:0. W pojedynku o drugie miejsce Sportowe Powiatowe Gimnazjum w Głownie nie dało
szans Gimnazjum Miejskiemu
z Aleksandrowa Łódzkiego, wygrywając 2:0.
W grupie B faworytem byli
siatkarze z Ozorkowe. Uczniowie z Gimnazjum Miejskiego
tego miasta zgodnie z oczekiwaniami zajęli pierwsze miejsce
w grupie, awansując tym samym
do finału, w którym czekali już
zawodnicy Gimnazjum Miejskiego w Głownie. O drugie miejsce i prawo walki o podium imprezy rywalizowali reprezentanci
szkół z Leśmierza i Aleksandrowa Łódzkiego. W decydującym
pojedynku lepiej wypadli siatkarze Zespołu Szkół Sportowych
z Aleksandrowa Łódzkiego i to
oni przeszli do kolejnej fazy.
W fazie medalowej emocji
nie brakowało. Oba decydujące

w którym zwyciężyli uczniowie
Gimnazjum Miejskiego im. Jana
Pawła II w Głownie, pokonując
Gimnazjum Miejskie z Ozorkowa. Głownianie zostali tym samym mistrzami powiatu zgierskiego w siatkówce chłopców
wśród gimnazjów.
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano rozgrywającego
triumfatora imprezy Marcina Redzisza, który otrzymał statuetkę
ufundowaną przez Przewodniczącego Komisji Oświaty Pana
Tomasza Rożniatę. Uczniowie
z Gimnazjum Miejskiego za
pierwsze miejsce otrzymali Puchar ufundowany przez Starostę
Powiatu Zgierskiego i złote medale od Burmistrza Głowna. Drużyny z drugiego i trzeciego miejsce otrzymali puchary i medale
ufundowane także przez Burmistrza Głowna. Dzięki zwycięstwu na powiatowym szczeblu
Gimnazjady głowieńscy ucznio-

Dziękizwycięstwu
napowiatowym
szczebluGimnazjady
głowieńscyuczniowie
z„Miejskiego”zagrają
wfinałachrejonu.
o podium pojedynki zakończyły się w dwóch setach. W spotkaniu o trzecie miejsce Sportowe Powiatowe Gimnazjum
w Głownie pewnie pokonało Zespół Szkół Sportowych
z Aleksandrowa Łódzkiego 2:0.
W wielkim finale głowieńscy kibice także mieli powody do radości. Wynikiem 2:0 (25:23,
25:18) zakończył się mecz
o pierwsze miejsce w turnieju,

Siatkówka|14.kolejkaŁALS

SYLWESTERJASIŃSKI

W miniony weekend
w hali Szkoły Podstawowej
nr 205 w Łodzi rozegrana
została 14. kolejka spotkań
Łódzkiej Amatorskiej Ligi
Siatkówki Kobiet. Udział
w tych rozgrywkach biorą
zawodniczki Stali Głowno.
Podopieczne trenera Sylwestra
Jasińskiego zgodnie
z terminarzem w ramach
czternastej serii spotkań
pauzowały.
Siatkarska rodzina ze Stali Głownozawszetrzymasięrazem.

pokonał ŁKS Głuchych 3:0 i powiększył przewagę nad goniącymi go głowniankami ze Stali.
Pierwsze zwycięstwo w sezonie
odniosła Energia Duo Pabianice. Będący do tej pory czerwoną

Grupa A: Gimnazjum Miejskie
Aleksandrów Łódzki - Sportowe
Powiatowe Gimnazjum Głowno
0:2, Gimnazjum Miejskie AleksandrówŁódzki-GimnazjumMiejskie
Głowno 0:2, Gimnazjum Miejskie
Głowno - Sportowe Powiatowe
GimnazjumGłowno2:0.
1. GM Głowno

2

4

4:0

2. SPG Głowno

2

3

2:2

3.GMAleksandrówŁ.

2

2

0:4

Grupa B: Gimnazjum Miejskie
Ozorków - Gimnazjum Leśmierz
2:0,GimnazjumMiejskieOzorków
- ZSS Aleksandrów Łódzki 2:0,
Gimnazjum Leśmierz - ZSS AleksandrówŁódzki0:2.
1.GMOzorków

2

4

4:0

2.ZSSAleksandrówŁ.

2

3

2:2

3.GLeśmierz

2

2

0:4

Mecz o 3. miejsce: Sportowe
Powiatowe Gimnazjum Głowno
–ZespółSzkółSportowychAleksandrówŁódzki2:0.
 Finał:GimnazjumMiejskieGłowno–GimnazjumMiejskieOzorków
2:0(25:23,25:18).


Klasyfikacja końcowa:
1. Gimnazjum Miejskie Głowno
2.GimnazjumMiejskieOzorków
3. Sportowe Powiatowe Gim. Głowno
4.ZSSAleksandrówŁódzki
5.GimnazjumLeśmierz
6.GimnazjumMiejskieAleksandrówŁódzki

1.FuksSulejów

Czołówka nie grała, Stal wciąż czwarta

Przerwa w grze nie ominęła
jednak jeszcze kilku innych drużyn. Dwa spotkania z udziałem
lidera Fuks Sulejów oraz wicelidera Energii Pabianice zostały
przełożone. Cenne zwycięstwo
odniosła drużyna Salos Wodna Łódź. Trzeci w tabeli zespół

ŁOWICKI
INFORMATOR
SPORTOWY

latarnią rozgrywek pabianiczanki w trzech setach odprawiły
z kwitkiem ZSO nr 8 Łódź i zepchnęły tę drużyną na ostatnie
miejsce w tabeli. W następnej
kolejce głownianki czeka bardzo

trudne wyzwanie. Podopieczne
trenera Sylwestra Jasińskiego
staną naprzeciw lidera z Sulejowa. Spotkanie odbędzie się 15
marca o godz. 14:00.
Sekcja żeńskiej siatkówki
w Głownie staje się coraz bardziej popularna o czym świadczą powoływane młodzieżowe drużyny. Klub Stal zachęca
wszystkie dziewczynki na treningi siatkarskie. Zajęcia dla
rocznika 2003 i młodsze odbywają się we wtorki o godz.
17:00 i piątki o godz. 16:00, natomiast dla rocznika 2001-2002
we wtorki o godz. 18:00 i piątki
o godz. 17:30 w sali gimnastycznej Gimnazjum Miejskiego im.
Jana Pawła II przy ul. Kościuszki 11/13 w Głownie. Więcej informacji pod numerem 600 257
262 udziela trener siatkarek Sylwester Jasiński.
wp

12 31 33-8

2.EnergiaPabianice

12 30 33-10

3.SalosWodna

12 27 28-13

4. Stal Głowno

12

5.ŁKSGłuchych

12 20 23-18

6.TsunamiŁódź

11 13 17-23

7.ZSOnr4Łódź

11

9 15-27

8.EnergiaDuoPabianice

11

3 5-30

9.ZSOnr8Łódź

13

3 5-37

21 26-19

14. kolejka:ŁKSGłuchych–SalosWodnaŁódź0:3,ZespółSzkół
Ogólnokształcących nr 8 Łódź
– Energia Duo Pabianice 0:3,
EnergiaPabianice–ZespółSzkół
Ogólnokształcących nr 4 (przełożony), Fuks Sulejów – Tsunami
Łódź (przełożony), Stal Głowno
–pauza.
Następna, 15. kolejka odbędzie
się 15 marca: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 Łódź – ŁKS
Głuchych, Salos Wodna Łódź –
EnergiaDuoPabianice,StalGłowno–FuksSulejów,TsunamiŁódź
–EnergiaDuoPabianice,ZSOnr8
Łódź–pauza.

PIĄTEK, 14 MARCA:
 godz. 10:00, Hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
wZgierzu,Gimnazjada2014-powiat:koszykówkadzewcząt.
SOBOTA, 15. MARCA:
godz. 10:15, hala w Pabianicach,1.kolejkaWojewódzkiejLigi
SkrzatekU-11:TKAllesGłowno-
TKBasketIStryków,
 godz. 11:30, hala w Pabianicach,2.kolejkaWojewódzkiejLigi
SkrzatekU-11:DekorexIIPabianice-TKBasketIStryków,
 godz. 12:45, hala w Pabianicach,2.kolejkaWojewódzkiejLigi
SkrzatekU-11:DekorexIPabianice-TKAllesGłowno,
 godz. 14:00, hala w Szkole
Podstawowejnr205wŁodzi,15.
kolejka Łódzkiej Amatorskiej Ligi
Siatkówki Kobiet: Fuks Sulejów -
StalGłowno,
 godz.14:00,stadionwJustynowie, mecz sparingowy w ramach
zimowego okresu przygotowawczegodorundywiosennejIVligi:
LZSJustynów-ZjednoczeniStryków,
 godz. 15:00, boisko n/u, mecz
sparingowywramachzimowego
okresu przygotowawczego do
rundywiosennejVligi:GKSKsawerów-StalGłowno,
 godz.16:00,salaDomuKultury
w Niesułkowie, 13. kolejka V ligi,
gr. B Łódzkiego Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego: LKS
Polonia Niesułków - MLUKS II
Brzeziny.


NIEDZIELA, 16 MARCA:
godz.11:00,HalaSportowo-Widowiskowa przy ul. Andersa 37
wGłownie,kolejkaWojewódzkiej
Ligi Młodziczek U-14: TK Alles
Głowno-LUKSTrójkaSieradz,
 godz. 12:00, sala w Łodzi, 14.
kolejka V ligi, gr. B Łódzkiego
OkręgowegoZwiązkuTenisaStołowego:MKSŁódź-LKSPolonia
Niesułków.


PONIEDZIAŁEK,
17 MARCA:
 godz. 10:00, Hala MOSiR
wZgierzu,Gimnazjada2014-powiat:koszykówkachłopców,
 godz. 18:00, sala TKKF przy
ul. Łowickiej 8 w Głownie, 20.
kolejkaIIIŁódzkiejLigiTenisaStołowego Amatorów i Weteranów:
ExpandorGłowno-Rekiny.
WTOREK, 18 MARCA:
 godz. 10:00, Hala MOSiR
wZgierzu,Gimnazjada2014-powiat: półfinały koszykówki chłopców.
ŚRODA, 19 MARCA:
godz.10:00,halawŁodzi,5.kolejka finału B Wojewódzkiej Ligi
Juniorów U-18: SKS Start Łódź -
GTKGłowno.



