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nie będzie
kurtyn wodnych
w Strykowie. str. 3

rolnik nie ma wody,
a gmina podlewa boisko.
O sytuacji w nagawkach. str. 11

Fabryki muszą
oszczędzać
prąd. str. 12

Głowno|39-latekzaatakowałznajomegonożemnaplaży

Krwawa niedziela nad Mrożyczką
Niedzielne późne popołudnie. Tłumy plażowiczów korzystają z pięknej
pogody. Niedaleko dzieci bawią się na pikniku. Sielankę przerywa jednak
furiat, który nagle, bez ostrzeżenia, atakuje od tyłu nożem znanego mu
mężczyznę. Zabawa się kończy. O Głownie znów robi się głośno w całej
Polsce i, niestety, znów jest to zła sława.
jakUb
lenart
jakub.lenart@lowiczanin.info

Takiego obrotu sprawy nikt się
nie spodziewał. Wszyscy bawili
się w doskonałej atmosferze. Plażowicze się opalali, inni woleli kąpać się w Mrożyczce. Hałas, we-

soły gwar, rozchodziły się daleko
od zalewu. Wszystko zmieniło
się około godziny 18.30. – Nagle
wszystko jakby ucichło – relacjonuje nam jedna z osób obecnych
feralnego popołudnia nad Mrożyczką. – Słychać było tylko szum
wody.
Powodem nagłej ciszy było
zdarzenie, do którego doszło nie-

daleko stanowiska ratowników.
Jak relacjonują osoby obecne przy
zdarzeniu, do idącego wraz z kobietą mężczyzny, podbiegł nagle
inny człowiek i zadał mu od tyłu
ciosy nożem w okolice głowy
i pleców. Zaatakowany próbował
się osłaniać, więc miał również
ranę na rękach. Według świadków
krew lała się bardzo obficie.

RZUT OKIEM|TłUMyNaPLaŻy,TłUMyNaPikNikU

Doidącegowraz
zkobietąmężczyzny,
podbiegłnagle
innyczłowiek
izadałmuodtyłu
ciosynożemwokolice
głowyipleców.
Jako pierwsi zareagowali ratownicy. Zaraz też na miejscu pojawiła
się załoga karetki. Stwierdzono, że

konieczne będzie wezwanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Kąpiący się i plażowicze zostali
poproszeni o opuszczenie terenu.
W związku z lądowaniem na plaży, konieczne było przedwczesne
zakończenie rodzinnego pikniku.
Mało kto jednak słuchał. Wszyscy
chcieli zobaczyć, co się stało.
Gapiów odgoniły dopiero śmigła helikoptera, które wzbudziły
przy lądowaniu tumany pyłu. Lądowanie zabezpieczali, zgodnie
z procedurą, strażacy. Na miejscu pojawili się także policjanci. Mężczyźnie, którym okazał
się 30-letni głownianin, Krzysztof B., długo udzielano pomocy.

Potrzebne było m.in. przetoczenie krwi. Dopiero po jakimś czasie załoga LPR odleciała z nim na
pokładzie do jednego z łódzkich
szpitali. Jego życiu nie zagraża
niebezpieczeństwo
zabarykadował
się w domu
Tymczasem wróćmy do nożownika. Po swoim ataku oddalił się on z miejsca zdarzenia.
Za nim podążył będący akurat
prywatnie nad Mrożyczką funkcjonariusz policji z Łowicza, który
na bieżąco informował przez telefon dyżurnego Komisariatu Policji
w Głownie.
str. 2

Stryków|Bałagannatargowiskumiejskimirytujeodlat

Jaja na sesji Rady Miejskiej

TOMaSZBaRTOS

Tematem, który najbardziej wybrzmiał na ostatniej
sesji Rady Miejskiej Strykowa, w ostatni piątek,
7 sierpnia, były... jaja. Dzień wcześniej,
czyli w targowy czwartek, sprzed głównego wejścia
na rynek policja wyprosiła handlujące nimi kobiety.

Piknik rodzinny „Morskie Opowieści”wramach„kreatywnegoLataRodzinnegowGłownie”,któryodbyłsię
9sierpnianadzalewemMrożyczka,cieszyłsięogromnąpopularnością.Ubraniwpirackiestrojeanimatorzymalowali
dzieciomtwarze,zaprosilijedosamodzielnegotworzenianaszyjnikówzkoralikóworazprzeprowadzilikonkursy
znagrodamidladzieci,rodzicówicałychrodzin.Oprócztegocochwilęorganizowalinajmłodszymtańceigry. tb

Głowno|ZalewMrożyczka

Znowu nie można się kąpać
Dobra wiadomość dla miłośników kąpieli w zalewie Mrożyczka
w Głownie napłynęła w połowie
zeszłego tygodnia. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zgierzu z dniem 6 sierpnia ponownie pozwolił na kąpiel w tym
zbiorniku. Niestety, 11 sierpnia na
kąpielisku znów zawisła czerwona ﬂaga.

Od 31 lipca obowiązywał zakaz kąpieli. Sanepid stwierdził
w próbkach wody zbyt wysoki poziom bakterii coli oraz enterokoków kałowych. Wydawało się, że na zawieszenie zakazu
trzeba będzie poczekać przynajmniej dwa tygodnie. Udało się to
jednak wcześniej. Kolejną próbkę wody Sanepid pobrał bowiem

już 4 sierpnia. Tym razem analiza
wody nie wykazała w niej przekroczenia jakichkolwiek dopuszczalnych norm. Kąpielisko ponownie dopuszczono do użytku,
ku radości licznej rzeszy miłośników kąpieli. Radość ta nie trwała
jednak długo, albowiem 11 sierpnia w zalewie zauważono zielony nalot. Do czasu uzyskania
wyników próbek wody, Miejski
Zakład Komunalny zdecydował
o wprowadzeniu ponownego zakazu kąpieli.
kl

Zgłaszającą na publicznym forum problem sołtys Rokitnicy Bożenę Sobierajską zbulwersowało to, że po policję zadzwonił nie
kto inny, jak jeden z radnych. Sołtys na prośbę przewodniczącego
Rady Miejskiej Pawła Kasicy wymieniła nawet jego nazwisko. Był
nim Bogdan Walczak.
– Byłam naocznym świadkiem
całego zdarzenia. Kobiet stało
może dziesięć. Przyjechała policja
i wszystkie je usunęła. Mam więc
pytanie, gdzie one mają handlować? Na rynku wszystkie bardziej
atrakcyjne miejsca są zarezerwowane, a tych parę kobiet z jajkami,
jeśli stanie blisko siatki, żeby było
jak najwięcej miejsca dla przechodniów, to czy to przeszkadza?
Ja nie jestem przeciwna tym, którzy prowadzą działalność, ale czy
ludzie ze wsi nie mają żadnego
prawa, nie mają gdzie stanąć, nie

mają gdzie sprzedać? W Głownie
kobiety z koszyczkami stoją sobie
przy wejściu na targowisko i nikomu to nie przeszkadza, a u nas
tak? – pytała wszystkich radnych
i obecnych na sesji przedstawicieli władz gminy sołtys Sobierajska.
Stanowczo zaznaczyła ona, że
oczekuje od nich szybkiego rozwiązania problemu.
– Trzeba wyodrębnić jakieś
atrakcyjne miejsce, żeby można
byłoby spokojnie handlować. Dla
mnie to jest naprawdę żenujące, że
człowiek na wsi, drobny sprzedawca, nie ma możliwości zbycia swojego towaru. To po co jest ten rynek? – pytała Bożena Sobierajska.
W dyskusję włączyli się zarówno wiceburmistrz Bożena
Motylińska, jak i radny Bogdan
Walczak, który poczuł się w obowiązku wyjaśnienia przyczyny, dla
której sięgnął po telefon na policję.

Region|Pożarywlasachinapolach

Strażacy mają pełne ręce roboty
W związku z utrzymującymi
się upałami, a co za tym idzie,
coraz większą suszą, częściej niż
zwykle dochodzi do zaprószenia
ognia w lasach, na polach, czy na
nieużytkach. Strażacy mieli ostatnio sporo wyjazdów związanych

z tego typu pożarami. Obszarowo największy był pożar, który
wybuchł 7 sierpnia, około godziny 17.44, na rżysku po kombajnie
i nieużytkach rolnych w Ługach.
Paliło się w sumie około 7 hektarów.
str. 12

wiceburmistrz
tłumaczy,
radny wyjaśnia
O tym, że sytuacja w najbliższym czasie powinna się poprawić, zapewniała sołtys Sobierajską wiceburmistrz Bożena
Motylińska. – Znam temat. Był
on na gorąco dyskutowany z komendantem policji. Uzgodniliśmy
sposób postępowania i komendant
zapewnił, że po działaniach gminy, jakie zamierzamy w najbliższym czasie przeprowadzić, ten
handel będzie mógł być prowadzony. Proszę uspokoić kobiety,
policja nie będzie ich przeganiać.
Zostanie wyznaczone miejsce,
gdzie będą mogły spokojnie handlować – powiedziała wiceburmistrz Bożena Motylińska. Uściśliła ona także, że gmina zamierza
zmienić uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc handlowych.
Z tego, co wyjaśnił radny Bogdan Walczak, zadzwonił na policję
nie dlatego, że przeszkadzały mu
kobiety handlujące jajkami, ale to,
co od dłuższego czasu obserwował przed głównym wejściem na
rynek.
str. 6
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Głowno|39-latekzaatakowałznajomegonożemnaplaży

Krwawa niedziela nad Mrożyczką
Sprawca, a jak się później okazało, był nim 39-letni Robert M.,
mieszkaniec Głowna, nie oddalił się daleko. Zabarykadował się
w swoim mieszkaniu w domu jednorodzinnym w pobliżu zalewu.
Szybko na miejsce przybyła policja. Nożownikowi ani w głowie
było jednak poddawać się tak łatwo. Straszył on, że wysadzi dom
w powietrze, gdyż w środku dysponuje butlą z gazem. Prewencyjnie z mieszkań obok ewakuowano
sześć osób.
Przez cały czas interwencji
rozmawiali z nim policjanci, którzy namawiali go do wyjścia. Nie
wzywano negocjatora. Po kilkudziesięciu minutach namawiania
ze strony policjantów, mężczyzna
wyszedł dobrowolnie na werandę,
gdzie został obezwładniony. Trafił na Komendę Powiatową Policji

w Zgierzu. Badanie wykazało
u niego 0,4 promila alkoholu.
Na razie nie są znane wyniki badań, które mogłyby wskazać, czy
w chwili dokonania napadu był
pod wpływem innych środków.
Mężczyzna nie umiał wytłumaczyć policjantom, dlaczego zaatakował znanego mu 30-latka. Miał
zostać przesłuchany po wytrzeźwieniu. Nieoficjalnie mówi się, że
obaj mężczyźni mieli ze sobą na
pieńku już od dawna, a jednym
z punktów zapalnych miała być
kobieta.
sprawca dobrze znany
Jak usłyszeliśmy od osób korzystających z uroków zalewu
Mrożyczka, 39-letni sprawca napadu od jakiegoś czasu pojawiał
się nad wodą niemal codziennie. Zachowywał się co najmniej
dziwnie, np. tańczył na ławce ze

UMGłOWNO

dokończenie ze str. 1

Poszkodowanego 30‑latkazabranodoszpitalahelikopterem.

słuchawkami w uszach. Niektórzy
widywali go także z nożem lub
scyzorykiem. Ludzie podejrzewają, że mężczyzna miał problem

Stryków|Węzełautostradowy

Policja radzi omijać zatory
8 sierpnia, około godz. 18.40,
na węźle autostradowym w Strykowie zderzyły się dwa samochody osobowe. Policjanci zalecają, aby w miarę możliwości
omijać problematyczne miejsce.
We wspomnianej kolizji kierujący Audi 20-latek z Tychów nie zachował ostrożności i wjechał w tył
stojącego w zatorze na węźle w
Strykowie pojazdu marki Toyota,
prowadzonego przez 32-letnią łodziankę. Nikomu nic się nie stało,
a sprawa zakończyła się mandatem dla młodego kierowcy.

lepiej omijać węzeł
Policjanci pełniący służbę
w komisariacie w Sosnowcu,
którzy na co dzień zajmują się
kolizjami i wypadkami na autostradzie, uczulają, aby kierowcy starali się omijać korkujący
się w okresie letnim węzeł Stryków. Od początku sierpnia zanotowano w rejonie węzła kilkanaście mniejszych i większych
kolizji, polegających właśnie
na wjechaniu jednego pojazdu
w tył poprzedzającego. Funkcjonariusze radzą, aby osoby,

Stryków|autostradaa2

Kolizja na cztery auta
Cztery samochody brały udział
w kolizji drogowej, do której doszło 9 sierpnia, około godziny
22.25, na autostradzie A2, niedaleko węzła Stryków.
Jadący Oplem Astrą 58-letni
łodzianin nie dostosował prędkości do warunków panujących na

drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewą stronę, po
czym uderzył w barierki energochłonne. Opel odbił się od nich
i uderzył w innego Opla Astrę,
prowadzonego przez 42-letniego
mieszkańca Myślenic oraz Peugeota 307, za kierownicą którego

chcące dojechać do Łodzi, korzystały z innych dróg. Można
to zrobić np. odbijając na węźle
Łowicz na Brzeziny i przez nie
dojechać do stolicy województwa. Od strony Gdańska, można z kolei odbić na węźle Kutno Północ (244. km), a następnie
przez Kutno dotrzeć do Warszyc
i stamtąd skierować się na Stryków (droga wojewódzka nr 708).
Dojeżdżając do ronda od strony
Strykowa czeka się zazwyczaj
krócej niż próbując wjechać od
strony węzła autostradowego. kl

siedział 37-latek, także z Myślenic. Samochód prowadzony przez
łodzianina zatrzymał się dopiero
wjeżdżając w tył Forda Transita
z przyczepą lekką, prowadzonego przez 70-latka z miejscowości
Tłuszcz.
Choć kolizja wyglądała dość
groźnie, to nikt nie doznał w niej
obrażeń. Wszyscy uczestnicy byli
trzeźwi. Sprawca otrzymał mandat karny.
kl

KROnIKa POLICyJna|6.08.2015-12.08.2015
Głowno i okolice
10sierpnia,okołogodz.12.50,przy

ul. Grzybowej w Głownie jadący Fiatem
126p utracił panowanie nad pojazdem,
po czym uderzył w ogrodzenie jednej
z posesji, a następnie uciekł z miejsca
zdarzenia.Policjiszybkoudałosięnamierzyćkierowcę,którymokazałsię22-letni
głownianin.Otrzymałonmandatkarny.
Również 10 sierpnia, około godz.
17.53,strażusuwaładługąna200mplamęolejunaautostradziea1wokolicach
Mąkolic.

stryków i okolice
8 sierpnia, około godz. 2.30,
w Orzechówku, na drodze krajowej nr
14, jadący w kierunku Strykowa ciągnik
siodłowyScaniaznaczepą,prowadzony
przez46-letniegopoznaniaka,niezacho-

wałbezpiecznejodległościiuderzyłwtył
ciągnikasiodłowegoRenaultznaczepą.
Uderzonypojazdprowadził52-letnimieszkaniec Starych Bud. Nikomu nic się nie
stało.Sprawcazostałukaranymandatem.
10 sierpnia, około godz. 13.00,
wStrykowie,przyul.Warszawskiej(droga
krajowa nr 14), jadący w kierunku łodzi
samochodemRenaultMascot27-letniłodzianin podczas wykonywania manewru
wyprzedzaniadoprowadziłdobocznego
zderzeniazciągnikiem siodłowym volvo
z naczepą. Pojazdem kierował 49-letni
mieszkaniec Suchodołu. Nikomu nic się
niestało.kierowcaRenaultzostałukaranymandatem.
Tego samego dnia, około godz.
17.04,strażacyusuwalipojedynczedrzewoniebezpieczniezwisającenadbudynkiemprzyul.PiaskowejwGłownie.

Również 10 sierpnia, około godz.
18.29, w Smolicach straż gasiła pożar,
którywybuchłwkabinieciągnikasiodłowego.Najprawdopodobniejsząprzyczyną
pożarubyłaawariainstalacjielektrycznej.
Stratyoszacowanonaokoło70tys.zł.
11sierpnia,okołogodz.1.30,wNowostachGórnych,jadącyvolkswagenem
Golfem 21-letni mieszkaniec kołacina,
potrąciłkrowę.kierowcynicsięniestało.
Zwierzę oddaliło się na pobliskie pole.
Właściciel krowy nie przyjął mandatu za
niedopilnowanie zwierzęcia. Sprawą zajmiesięwięcsąd.
Tegosamegodnia,okołogodz.7.02,
przy ul. kopernika w Strykowie, strażacy
gasilikomoręsilnikawOpluinsignia.Tutaj
prawdopodobną przyczyną pożaru było
przetarcieotulinynaprzewodzieelektrycznym.

z narkotykami lub dopalaczami.
Sąsiedzi sprawcy nie chcą wypowiadać się na jego temat. Przyznają jedynie, że bywały problemy

z utrzymaniem ciszy, bo lubił głośno słuchać muzyki. Więcej nie
chcą jednak mówić.
Mężczyznę zna też dobrze policja. W minionym tygodniu, 4
sierpnia, policjanci z Głowna dostali zgłoszenie o dziwnie zachowującym się człowieku nad
zalewem. Na miejscu 39-latek
znieważył interweniujących funkcjonariuszy, za co został zatrzymany na 48 godzin, po czym
z zarzutami wypuszczono go na
wolność. Jak widać, nie na długo.
Mężczyzna w przeszłości odsiadywał już wiele wyroków i to
nie tylko w Polsce, ale również
daleko poza jej granicami, bo aż
w Wenezueli. Jak dowiedzieliśmy
się w prokuraturze, mniej więcej
od 1999 roku Robert M. przesiedział w polskich zakładach karnych łącznie około 8-9 lat. Karany był m.in. za rozbój, zniszczenie

Region|Strażpożarna

„Owadzie” interwencje
Tegoroczne lato wyjątkowo
sprzyja owadom
błonkoskrzydłym: osom,
szerszeniom itp.
W dniu 6 sierpnia straż interweniowała trzykrotnie. Najpierw,
około godziny 9.18, usuwano
gniazdo szerszeni, które zagnieździły się w drzewie na jednej z posesji.
Następnie, około godziny 19.18,
usuwano szerszenie z Ośrodka
Zdrowia w Dobrej, zaś około godziny 20.07 z budynku mieszkalnego w Smolicach.
Dzień później, 7 sierpnia, interwencji było tyle samo. Około godziny 8.13, w Dmosinie, usuwano
gniazdo os z budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Kilka godzin później, około 15.22, w Osinach, straż usuwała osy z okolicy
wejścia do budynku mieszkalnego. Niedługo później, około godziny 16.22, strażacy ponownie
pojawili się w Dmosinie, gdzie
osy uwiły gniazdo na strychu jednego z budynków.
W dniu 8 sierpnia zanotowano
tylko jedną „owadzią” interwencję. W Anielinie Swędowskim,
około godziny 10.10, usuwano
szerszenie z budynku mieszkalnego.
Sporo pracy było z usuwaniem
niechcianych latających gości 10

sierpnia. Około godziny 8.52 usuwano osy z budynku mieszkalnego przy ul. Targowej w Głownie.
Przy ul. Żwirki, również w Głownie, usuwano z kolei około godziny 10.58 szerszenie z budynku gospodarczego.
W podobnym miejscu, to jest
w budynku gospodarczym, zagnieździły się również szerszenie przy ul. Batorego w Strykowie, gdzie straż interweniowała
o godzinie 15.12. Także w budynku gospodarczym zagnieździły
się szerszenie przy ul. Popiełuszki w Głownie. Tam straż otrzymała zgłoszenie około godziny 17.22.
Ostatnia tego dnia interwencja
miała miejsce w Osinach, gdzie
około godziny 19.53, straż interweniowała ws. os, które zagnieździły się pod krokwią dachową
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Trzykrotnie straż musiała usuwać owady 11 sierpnia. Około godziny 11.50, przy ul. Okrzei
w Głownie usuwano szerszenie,
które zagnieździły się w drzewie w pobliżu ludzkich siedzib.
W Bratoszewicach, przy ul. Łódzkiej, straż interweniowała około godziny 13.52. Tam powodem
były osy na jednej z posesji.
Około godziny 19.10, w Anielinie Swędowskim, usuwano szerszenie ze stodoły.
kl

Wola Błędowa|Wjechałwogrodzenie

Nikt nie chce się przyznać
W niedzielę, 9 sierpnia, około
godziny 5.00, w Woli Błędowej,
kierowany przez nieustalonego
kierowcę Volkswagen w niewyjaśnionych okolicznościach wjechał w ogrodzenie jednej z posesji.
Samochód zniszczył cztery
słupki metalowe, cztery przęsła
oraz fragment siatki. Pojazd oddalił się z miejsca zdarzenia.

Policji udało się dość szybko
ustalić zarówno właściciela, jak
i prawdopodobnego użytkownika pojazdu feralnego dnia. Na razie nie ustalono jeszcze, kto poniesie konsekwencje za wjechanie
w ogrodzenie, ponieważ ani właściciel, ani prawdopodobny użytkownik nie przyznają się do winy.
Trwają czynności policyjne mające wyjaśnić tę sporną kwestię. kl

mienia, czy spowodowanie wypadku drogowego.
W Ameryce Południowej siedział w więzieniu około 3 lat, za
przestępstwa narkotykowe.
jakie zarzuty
Sprawca napadu usłyszał w sumie trzy zarzuty. Najpoważniejszy
z nich to usiłowanie zabójstwa,
za który grozi nawet dożywocie.
Poza tym usłyszał również zarzuty dotyczące stawiania czynnego
oporu, którym chciał doprowadzić
policjantów do odstąpienia od
czynności służbowej, za co grozi
do 3 lat pozbawienia wolności.
Mężczyznę oskarża się również o stosowanie gróźb karalnych
w stosunku do Kamila B. Robert
M. miał mu grozić już mniej więcej od kwietnia tego roku.
Sam Robert M. nie przyznaje się do usiłowania zabójstwa,
twierdzi, że... działał w obronie
własnej i to jemu groziło niebezpieczeństwo ze strony Krzysztofa
B. Jak usłyszeliśmy w prokuraturze, w zebranym materiale nic, jak
na razie, nie potwierdza jednak tej
wersji.
kl

Sosnowiec

Nie powinien
był kierować
8 sierpnia, około godz. 12.30, na
drodze krajowej nr 14 w Sosnowcu, jadący w kierunku Strykowa
Oplem Astrą 38-letni łodzianin,
nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w tył innego Opla
Astry, którego prowadził 43-latek,
również z Łodzi. Uderzony pojazd
przesunął się do przodu i trafił
w tył Skody Octavii, za kierownicą której siedział 42-letni mieszkaniec Łodzi. Nikomu nic się nie
stało. Sprawca otrzymał mandat
zarówno za spowodowanie kolizji, jak i za to, że prowadził samochód nie mając uprawnień. kl

Wola Mąkolska

Trafiła do szpitala

17-letnia rowerzystka trafiła do
szpitala w wyniku wypadku, do
którego doszło 7 sierpnia, o godz.
16.17, w Woli Mąkolskiej. Sprawcą wypadku był 24-letni mieszkaniec gminy Bielawy, który jadąc Oplem Astrą nie ustąpił na
skrzyżowaniu pierwszeństwa poruszającej się w kierunku Piątku
17-letniej rowerzystce, mieszkance gminy Głowno. Potrącona rowerzystka przewróciła się i wpadła na pobliskie pole. Nastolatka
z obrażeniami wielonarządowymi została przetransportowana helikopterem do szpitala w Łodzi.
Kierowca był trzeźwy.
kl

Głowno

Uderzył w barierę
i uciekł
Na niezbyt długo zbiegł z miejsca zdarzenia 36-letni mieszkaniec Ziewanic, który 6 sierpnia,
około godz. 23.50, przy ul. Łódzkiej w Głownie uderzył Hondą
Civic w barierę energochłonną, po
czym oddalił się. Nie zauważył, iż
zostawił na miejscu... tablicę rejestracyjną. Dostał mandat.
kl
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Stryków |ZobradRadyMiejskiej:radnichcielischłodzićprzechodniów,ale...

Kurtyn wodnych nie będzie
Z propozycją
uruchomienia na terenie
Strykowa kilku kurtyn
wodnych wyszli do władz
gminy samorządowcy,
którzy obradowali
w miniony piątek,
7 sierpnia.

Z inicjatywą wystąpił radny
Andrzej Janeczko. Poparło go 12
członków Rady Miejskiej. Gmina kurtyn jednak nie ustawi.
Radny chciałby, aby wzorem
innych miast, w trakcie upałów
w najbardziej uczęszczanych rejonach miasta można było szybko
schłodzić się w wodnej mgiełce.
Wymienił m.in. pl. Łukasińskiego
i promenadę nad zalewem. Obecna na sesji wiceburmistrz Bożena Motylińska zapowiedziała, że
gmina rozważy tę propozycję,
podkreślając, że trzeba będzie się
liczyć również z jej finansowymi
skutkami.
Możliwości techniczne były,
ale kurtyn nie będzie. – Jeśli zapadnie taka decyzja, jesteśmy

w stanie to zrobić – czy to we
współpracy ze strażą pożarną, czy
samodzielnie. Mamy takie możliwości. Trzeba jednak pamiętać
o tym, że ze względów bezpieczeństwa może to być tylko i wyłącznie woda z wodociągu oraz
o tym, że będzie to woda bezpowrotnie stracona – mówi dyrektor
ZGKiM, Wacław Walak. Również dowódca JRG PSP, Stryków
Bartłomiej Tomczuk, w rozmowie
z nami zapewnił, że jeśli tylko pojawi się taka decyzja, to straż dysponuje kurtynami, które będzie
można załączyć do hydrantów.
Polecenie uruchomienia zraszaczy mogłoby okazać się kontrowersyjne nie tylko ze względów finansowych. Na terenie
gminy, szczególnie na jej podłódzkich krańcach, w ciągu dnia
brakuje już wody, a mieszkańcy
muszą sobie radzić gromadząc
ją w godzinach nocnych. To, że
w godzinach od 18.00 do 22.00
na terenie całej gminy obowiązuje zakaz podlewania ogródków,
wiadomo już od kilku tygodni.
Natomiast od wtorku, 11 sierpnia,
do odwołania, w godz. od 6.00 do

– W tej sytuacji decyzja mogła być tylko jedna. Nie uruchomimy kurtyn, bo są to hektolitry
pompowane na chodnik czy asfalt. Mamy upały i dalszą ich zapowiedź, na niektórych odcinkach

22.00 gmina wprowadziła zakaz
podlewania z wodociągu w Dobieszkowie i Michałówku oraz
Klęku i Kiełminie Nowej ogródków, upraw w tunelach foliowych, a także terenów zielonych.

wodociągów brakuje wody, wprowadzamy zakazy podlewania, co
więcej – sam pomysłodawca udogodnień przychodzi do nas i prosi, abyśmy coś z tym zrobili, bo
mieszkańcy bombardują go tele-

fonami w sprawie spadków ciśnienia – mówi wiceburmistrz Bożena
Motylińska.
Póki co Strykowianie spragnieni ochłody w centrum miasta muszą zadowolić się dwoma fontannami: miejską w parku oraz
osiedlową – przy blokach na Starym Rynku, choć – jak wynika
z naszych rozmów z nimi – przy
obecnie panujących tropikalnych
temperaturach wielu byłoby jednak za ustawieniem dodatkowych
zraszaczy.
ljs

MieszkańcoM poMysł się podobał, choć nie wszystkiM
wparku,przyprzystanku,
raczejwcentrum.Gdyby
byłamożliwośćwinnych
miejscach,tocieszyłbym
sięjeszczebardziej,na
przykładkołoBiedronki,czy
stacjibenzynowej,dotego
przydałabysięjeszcze
wpobliżuławeczkainic
więcejnietrzeba.
Damian Kleszcz: Byłobyto
wskazanepodwarunkiem,
żetowarzyszyłobytemu
dodatkoworozdawanie
wodykranowej,takjak
todziejesięwinnych,
większychmiastach.
Janina Stańczyk:Sądzę,
żeprzytychupałachkurtyny
wodneprzydałybysię,jak
najbardziej,ztymtylko,że

Oopinięnatematpomysłu
zainstalowaniawkilku
miejscachStrykowakurtyn
wodnychzapytaliśmy
mieszkańców.
Iwona Stankiewicz:
Zpewnościąjesttodobry
pomysł,szczególniejeśli
chodziocentrummiasta
iokoliceprzystanków
autobusowych.Wciągudnia
przewijasiętuwieleosób,
widać,żewszyscysąjuż
tymiupałamizmęczeni.
Marian Michalak: Jestem
za.Byłobytodobrenietylko
dladzieci.Jasam,choćjuż
swojelatamam,chętnie
bymsięochłodził.Najlepiej
gdybytakieurządzenia
stanęły

wodpowiednichmiejscach.
Moimzdaniemjedna
mogłabystanąć
wparku.Mojacórkauważa
natomiast,żecośtakiego
ażprosisiękołoplacu
zabawnadzalewem,gdzie
przebywaterazbardzodużo
matekzmałymidziećmi,czy
starszychdzieciaków,które
teżpotrzebująochłody.
Maciej Piaskowski:Jestem
przeciwny.Mamypiękny
zbiornikwodny.Myślę,żekto
chcesięochłodzić,możeto
zrobićbezproblemu.Poza
tymuważam,żeStrykówto
zamałemiasto,wszyscy
wszystkichznająiwiele
osóbpoprostumogłobysię
wstydzićztegoskorzystać.

Działkowiczemożeitak,
alemiejscowi–raczejnie.
Ludzieniechcielibysię
narażaćnaobmowę,żepo
wyjściuspodkurtynywidać
imbybyłotoczytamto.
Katarzyna Bursa: Tak,
rzeczywiściefajnieto
wyglądawtelewizji,
najwięcejfrajdymająztego
dzieci.Pytanietylko,czy
otochodzi,żebystworzyć
miejscedobeztroskiego
pluskania?Sąprzecieżinne
sposoby,bysięschłodzić
(tylesięmówinatentemat)
niżwchodzeniedowody
lejącejsięnaplacczy
chodnik.Uważam,żewodę
powinnosięszanować,
aniemarnować.

Głowno|Symbolmiastaznówchory

Głowno|ZalewMrożyczka

Plaża mogłaby być większa
Tytułowe stwierdzenie – według niektórych użytkowników
plaży nad zalewem Mrożyczka
w Głownie – dobrze oddaje rzeczywistość. Urząd Miejski nie wyklucza, że do powiększenia plaży
mogłoby dojść, choć trudno powiedzieć kiedy.
Według naszego rozmówcy,
którego spotkaliśmy w pobliżu
plaży, po zmianach wprowadzonych przez magistrat, to jest po
m.in. ustawieniu nowej, dużej za-

bawki dla dzieci, czy też wybudowaniu boiska do beach soccera, na
plaży rzeczywiście jest atrakcyjniej, ale mimo wszystko ciaśniej.
Mniej miejsca na piasku mają
dla siebie zainteresowani po prostu poleżeniem na kocu czy ręczniku.
– Mamy świadomość tego, że
miejsca jest mniej – mówi sekretarz miasta Jarosław Trojanowski.
– Nie mieliśmy jednak, jak dotąd,
sygnałów, że miejsca jest za mało.

Sekretarz przyznaje, że w najbliższym czasie powiększenie
plaży (możliwe choćby na terenie,
gdzie rośnie trawa – przyp. red.)
nie jest planowane, jednak nie zastrzega kategorycznie, że w przyszłości ono nie nastąpi. – Na razie
wszystko, co robimy na plaży, robimy trochę na próbę – mówi Jarosław Trojanowski. – Jeśli będzie
potrzeba powiększenia plaży, to
na pewno się nad tym zastanowimy.
kl

Głowno |Boiskodobeachsoccera

W sobotę kino plenerowe na plaży
W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, po zakończeniu pikniku rodzinnego nad zalewem Mrożyczka w Głownie, na znajdującym się
w pobliżu boiska do beach soccera zaplanowany jest seans w kinie
plenerowym. W ramach projekcji
wyświetlony zostanie firm „Je-

steś Bogiem” w reżyserii Leszka
Dawida, który opowiada historię powstania legendarnej grupy
hip-hopowej Paktofonika. Głównym bohaterem filmu jest zmarły śmiercią samobójczą lider tego
składu Piotr „Magik” Łuszcz. Organizatorzy proszą o zabieranie

swoich koców czy też leżaków.
Do wykorzystania będą wprawdzie leżaki będące na wyposażeniu MOSiR-u, ale ich liczba jest
ograniczona i może bardzo szybko się wyczerpać.
Seans w kinie plenerowym będzie bezpłatny.
kl

Liście dębu tak samo źle wyglądały w lipcu 2012 roku. Wówczas okazało się, że drzewo jednocześnie cierpiało na dwie
choroby odgrzybicze – alternariozę i mączniak. Ze względu
na dużą wysokość nie udało się
wtedy przeprowadzić zalecanego przez dendrologów oprysku.
Dąb sam poradził sobie z dolegliwościami i jesienią w jego koronie widać było nowe zielone li-

JakUBLeNaRT

Plażę można byłoby poszerzyćnp.oteren,naktórymrośnietrawa.

Jeden z najbardziej
charakterystycznych
symboli Głowna – rosnący
na Placu Wolności dąb
– w ostatnim czasie wygląda
nie najlepiej. Choć mamy
środek lata, jego liście są
żółto-brązowe i poskręcane.
Wiele wskazuje na to, że
toczy go choroba.

Tak wyglądają wchwiliobecnejliściedębunaPlacuWolności.

ście. Na wiosnę następnego roku
wszystko z drzewem było już
w porządku.
Na razie nie wiadomo, co tym
razem dolega symbolowi miasta. W najbliższych dniach do
Głowna przyjechać mają spe-

cjaliści z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Rośli i Nasiennictwa w Łodzi, oddział w
Brzezinach, którzy mają jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o przyczynę złego wyglądu
drzewa.
kl

Głowno|Opiekanadzwierzętami

Potrzebna karma,
żwir i inna pomoc
Towarzystwo
Przyjaciół
Zwierząt „Arkadia” w Głownie
zwraca się z apelem o pomoc
dla kotów z miejskiego przytuliska na ul. Piaskowej.
Kociarnia w przytulisku jest
przepełniona, bo znajduje się
w niej aż 49 kotów. Najważniejsze jest znalezienie nowych domów dla czworonogów – i to
zarówno domów stałych, jak
i tymczasowych, zatem pierwsza prośba kierowana jest do

tych, którzy chcą i mogą zwierzę
przygarnąć. Koty przed adopcją
są zaszczepiane i odrobaczane, dorosłe osobniki są wysterylizowane. TPZ przyjmuje też
dary dla kotów przebywających
w przytulisku. Potrzebna jest
przede wszystkim karma mokra
dla kociąt i kotów dorosłych oraz
żwirek do kuwet. Dary można
przynosić osobiście lub wysyłać
na adres przytuliska (ul. Piaskowa 37, 95-015 Głowno).
ewr

TOWaRZySTWOPRZyJaciółZeWieRZąTaRkaDiaWGłOWNie

JakUBLeNaRT

Dendrolodzy przyjrzą się dębowi

Mała Minka. Jednazmieszkanek
przepełnionejkociarniwmiejskim
przytulisku.
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Głowno|StarostwoPowiatowechceinwestowaćwswojeszkoły

Czy powstanie sala gimnastyczna
dla Zespołu Szkół Specjalnych
Jeśli wszystko pójdzie po myśli władz powiatu zgierskiego, to w niedługim
czasie dość znacznie dofinansują one inwestycje w powiatowych
szkołach znajdujących się na terenie Głowna. Najważniejszą miałoby być
wybudowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych.
Jak powiedział nam członek
Zarządu Powiatu Wojciech Brzeski, inwestycje w Głownie miałyby powstać w ramach zaplanowanego przez starostwo programu
Sportowa Szkoła. Całość tego
programu miałaby kosztować 60
milionów złotych, z czego 15 milionów powiat chciałby pozyskać
ze środków w ramach Łódzkiego
Obszaru Metropolitalnego.
Pierwotnie program Sportowa Szkoła miał objąć jedynie bu-

miary 25 na 16 metrów i być połączona ze szkołą łącznikiem.
Wojciech Brzeski przyznaje,
że sala miałaby być podobna do
tej, którą wybudowano, a w marcu tego roku uroczyście otwarto,
w Zespole Szkół Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic
w Starym Waliszewie. Wykorzystano tam technologię dźwigarów
stalowych z wypełnieniem z wełny mineralnej i styropianu, z pokryciem z płyty warstwowej.

dowę hali sportowej w liceum
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Aleksandrowie Łódzkim. Wybrane w ostatnich wyborach władze powiatu zdecydowały, aby
rozszerzyć go także o infrastrukturę w Ozorkowie, Zgierzu i właśnie Głownie.
W Głownie najpoważniejszą inwestycją byłaby budowa sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia w Zespole Szkół Specjalnych
w Głownie. Miałby mieć ona wy-

nie tylko dla zss
Wojciech Brzeski szacuje, że koszt wybudowania sali
wyniósłby około 670 tys. zł.
W Głownie starostwo planuje
zainwestować jednak więcej, bo
około 2,5-3 milionów.
W ramach programu Sportowa Szkoła powiat chciałby również całkowicie zmodernizować
boiska przy Zespole Szkół nr 1
im. R. A. Cebertowicza.
Miałyby powstać praktycznie
nowe obiekty, jeden z nawierzchnią sztuczną trawiastą, a jeden z
tartanową. Starostwo chciałoby też wybudować nową bieżnię przy Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych.

kosztwybudowania
saliwyniósłbyokoło
670tys.zł.WGłownie
starostwoplanuje
zainwestowaćjednak
więcej,bookoło
2,5-3milionów.
Trwają rozmowy z projektantem o możliwości adaptacji projektu ze Starego Waliszewa na
potrzeby inwestycji planowanej
w Zespole Szkół Specjalnych.

Na razie nie wiadomo, jakie
dokładnie środki uda się otrzymać Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020. Wojciech Brzeski, w rozmowie z WG przyznał jednak,
że ocenia szansę na otrzymanie
środków bardzo wysoko. Zapewnił też, że nie widzi możliwości,
aby nie powstała chociaż sala
gimnastyczna przy Zespole Szkół
Specjalnych. Wojciech Brzeski
nie ukrywa, że załatwienie tej
sprawy jest jego marzeniem jeszcze z czasów, gdy był dyrektorem
tejże placówki.
kl

Głowno|Naul.Sikorskiegomająproblem

Gmina Głowno|inwestycjedrogowe

W tysiące złotych będą
liczone straty, które ponieśli
4 sierpnia mieszkańcy
niewielkiego odcinka
ul. Sikorskiego w Głownie.

Na zwrot do 60% kosztów
przebudowy drogi w Domaradzynie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych może
liczyć Urząd Gminy Głowno.
Gruntówka, która jeszcze w te
wakacje ma zostać utwardzona
i wyasfaltowana, zakwalifikowała się do programu przebudowy
dróg dojazdowych do pól. Roboty

Mieszkańcy liczą straty
po zerwaniu linii

widoczne były wręcz, jak to opisują mieszkańcy, „słupy ognia”.
Przy okazji wichur też były problemy z napięciem, ale nie takie,
jak miały miejsce 4 sierpnia. Tym
razem wcale niepotrzebna była
wichura. Nieobcinane od dawna
gałęzie zerwały linię. Niespodziewane, silne przepięcie spowodowało zwarcia w sprzętach elektronicznych. W niektórych domach
uszkodzone zostały wszystkie
sprzęty elektroniczne. „Ofiarami”
przepięcia padały telewizory, ładowarki do telefonów, dekoderów
i komputerów, lodówki, kuchenki
mikrofalowe, automaty to otwierania bram itd. Pecha miała m.in.
pani Dorota Olszanka, u której popsuło się wiele sprzętów. str. 10

Zerwania linia energetycznanaSikorskiego.

Głowno|inwestycjadobiegłakońca

Głowno|inwestycjaprzySPnr1

Firma Markbud z Poddębic
zakończyła już modernizację
ul. Złotej na odcinku od ul. Kilińskiego do mostku na Brzuśni.
Inwestycję musi teraz odebrać
Urząd Miejski.
Przypomnijmy, że inwestycja
obejmowała budowę kanalizacji deszczowej oraz odtworzenie
nawierzchni ulicy z asfaltu wraz
z odbudową chodnika i wjazdów
do posesji przy użyciu kostki brukowej. Do tego, w ramach zlecenia uzupełniającego, został także
wybudowany chodnik na trasie
od mostku do ul. Zgierskiej.
Za wykonanie podstawowej inwestycji miasto ma zapłacić
461.330,88 zł, zaś za dodatkowe
zlecenie kolejne 50.750 zł.
W najbliższych dniach powinno dojść do odbioru inwestycji.
Mieszkańcy Złotej mają jednak
pewne wątpliwości dotyczące nawierzchni samej drogi. Położo-

Jedną z większych inwestycji,
o których głośno mówił w swojej pierwszej kadencji burmistrz
Grzegorz Janeczek, jest zrealizowanie dużego projektu obejmującego tereny w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie,
a zakładającego przebudowę ulic
wraz z budową kanalizacji i uzupełnieniem oświetlenia. Na jakim
etapie jest ta inwestycja?
Z prośbą o wyjaśnienie kwestii tego, czy wokół Jedynki będzie się coś działo w najbliższym
czasie, zgłosiła się do nas jedna
z czytelniczek.
Przypomnijmy, że inwestycja
zakładała przeprowadzenie budowy ulic: Dworskiej (od ul. Wigury do ul. Wiśniowej), Spornej,
Sportowej, 11 Listopada, Granicznej, Rataja, Orzeszkowej
i Spółdzielczej. Planowana była
również przebudowa ul. Żwirki (od ul. Granicznej do Pl. Rey-

Ulica Złota po przebudowie

ny asfalt jest porowaty, z małymi
dziurkami.
Jak usłyszeliśmy w Urzędzie
Miejskim, pod wpływem wysokiej temperatury i słońca, a tego
przecież obecnie nie brakuje, asfalt powinien się „zasklepić”. Jeśli
się tak nie stanie, to wykonanie inwestycji objęte zostało gwarancją
i, w razie czego, Markbud będzie
musiał swoją pracę poprawić. kl

monta), polegająca na odtworzeniu jezdni asfaltowej i budowie
chodnika oraz przebudowa Pl.
Reymonta. Do przeprowadzenia byłoby również uzupełnienie
brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicach: Granicznej, 11 Listopada i Żwirki (od ul.
Spółdzielczej do ul. Granicznej,
a także brakujących odcinków
sieci oświetlenia ulicznego w ulicach objętych dokumentacją projektową.
Urząd Miejski dysponuje już
projektem inwestycji. Uzyskano
także m.in. niezbędne w niektórych zakresach pozwolenia wodno-prawne czy też kosztorys.
W niedługim czasie magistrat będzie występował do władnych w tej dziedzinie podmiotów
o udzielenie potrzebnych pozwoleń na budowę. W tym roku nie
przewiduje się rozpoczęcia inwestycji.
kl

JakUBLeNaRT

Urząd wystąpi o pozwolenia

JakUBLeNaRT

Mieszkańcy Złotejsąnieco
zaniepokojeniwyglądem
nawierzchni.

na mierzącej 745 metrów drodze
rozpoczną się wkrótce po tym, jak
gospodarze skoszą okoliczne pola.
Do wykonania inwestycji w gminnym przetargu wyłoniona została
firma Włodan, która za to zadanie zainkasuje 154.884,68 zł. Jako
termin zakończenia przebudowy,
zgodnie z umową z wykonawcą,
wskazywany jest 31 sierpnia. ewr

MiROSłaWĆWikLińSki

Na skutek przerwania przewodu niskiego napięcia nastąpiły przepięcia, które poniszczyły
sprzęt elektryczny: telewizory, lodówki, pralki, automaty do bram
itp. Mieszkańcy ul. Sikorskiego
nie mają wątpliwości, co doprowadziło do zerwania linii. To zbyt
długie gałęzie rosnących przy drodze drzew, które wchodzą w sieć
elektryczną. Przy ostatnich wichurach kable były mocno szarpane przez wiatr. Nie brakowało
spięć. W niektórych momentach

Wojewódzkie wsparcie
na drogę w Domaradzynie

Trwa usuwanie topolizdziałkipanaLeopolda.

Głowno|echanaszychpublikacji

Topola zniknie z posesji
W poprzednim numerze pisaliśmy o sytuacji pana Leopolda
Drozda z ul. Garbarskiej w Głownie, któremu po wichurze z 19 lipca na podwórko spadła ogromna
topola, której nikt nie chciał usunąć. Sprawę udało się załatwić.
Drzewo to miało szczególną sytuację prawną. Latami trwała wymiana pism między mieszkańcami a UM w Głownie, Starostwem
Powiatowym w Zgierzu, a także
Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wreszcie ustalono, że topola rośnie
na terenie prywatnym.
Problemem stało się jej usunięcie. Pan Leopold, starszy i scho-

rowany, nie byłby w stanie tego
zrobić. Z właścicielem posesji,
na której rosło drzewo, nie udało
się porozumieć.
Drzewo znajdowało się w dużej mierze w korycie rzeki Brzuśni, co jednak nie przekonało do
wzięcia na siebie jego usunięcia
WZMiUW-u.
Ostatecznie pomógł Urząd
Miejski, który porozumiał się w
sprawie usunięcia drzewa z jedną
ze współpracujących z magistratem w takich przypadkach firm.
Na początku tego tygodnia na
posesję pana Lepolda przyjechał
ciężki sprzęt, który usunął topolę
z podwórka.
kl
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Głowno|PrzebudowaPlacuWolnościzperspektywy3lat

Zdania podzielone, ale więcej
jest pozytywnych opinii

GrzeGorz
janeczek
burmistrz Głowna

jakub.lenart@lowiczanin.info

Wszyscy, nie licząc oczywiście małych dzieci oraz osób
spoza miasta, pamiętają, jak do
2012 roku wyglądał Plac Wolności. Wokół symbolu miasta
– dębu – istniał tak naprawdę najzwyklejszy parking, zastawiony,
zwłaszcza w soboty, do ostatniego
miejsca. Czasami, przy okazji uroczystości państwowych czy odpustu na Boże Ciało, auta znikały
z placu. Mieszkańcy narzekali na
stan nawierzchni, popękane płyty,
stojącą miejscami wodę itp.
Od lat, jeszcze za czasów, gdy
burmistrzem był Wojciech Brzeski, władze miasta myślały o przebudowie placu. Długo trwały dyskusje, konsultacje społeczne na
temat tego, jak ma on wyglądać.
Mówiło się nawet o postawieniu
na placu małego ratusza itp.
Ostatecznie, do realizacji inwestycji doprowadziła ekipa burmistrza Grzegorza Janeczka. Za
przebudowę zapłacono 1.792.110
zł. Plac pokryto kostką i płytami
granitowymi, pojawiły się trawniki, ławki, tablice informacyjne,
gazony z kwiatami czy też cieszącą się wielką popularnością,
zwłaszcza latem, fontanna.
jest ładnie i czysto
Nie ulega wątpliwości, że estetyka Placu Wolności po remoncie poprawiła się znacznie.
Większość osób, z którymi rozmawialiśmy, przyznaje, że jest
ładniej, czysto, chwali sobie także,
że plac przestał pełnić rolę ogromnego parkingu.
Wygląd placu docenili fachowcy. Inwestycja została doceniona
w czasie X edycji organizowanego
przez łódzki oddział Towarzystwa
Urbanistów Polskich konkursu na
najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną. Sądowi Konkursowemu, jak podawano w uzasadnieniu wyróżnienia, przypadły do
gustu m.in.: skala przedsięwzięcia, atrakcyjne zagospodarowanie,
ciekawa nawierzchnia chodników
i całego placu, stylowe oświetlenie, a także ekspozycja zieleni wysokiej, w tym przede wszystkim
dębu, i iluminacja świetlna.
co ludzie sądzą o placu
Dobrze mieszka się przy odremontowanym placu mieszkańcom
centrum. Dwie panie, z którymi
rozmawialiśmy, chcące wprawdzie zachować anonimowość, cenią sobie przede wszystkim poprawę estetyki placu. – To zależy od
gustu – ocenia nową wersję placu
jedna z nich. – Moim zdaniem nie
jest źle. Bilet parkingowy na godzinę jest za darmo. Jest ładniej,
przyjemniej. Woda. Dzieciaki się
bawią. – Jest dobrze, podoba mi
się – mówi inna mieszkanka centrum. – Nie powinno tu być sa-

Plac Wolności w obecnej formieprezentujesiętak.

– wyjaśnia Jacek Karpik. – Na
pewno jest tu (na Placu Wolności – przyp. red.) fajnie. Oceniam
pozytywnie. Sporo samochodem

JakUBLeNaRT
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mochodów. Plac to powinien być
plac. To jest teraz miejsce warte
pokazania, jest czysto, ładnie.
Od lat obserwować zmiany
zachodzące na Placu Wolności
może jeżdżący taksówką (obie
taksówki w Głownie mają postój właśnie przy placu – przyp.
red.) Jan Gudzak. – Wygląda lepiej, oczywiście – uważa. – Nieraz
przyjeżdżają osoby, które dawno
tu nie były, to chwalą, że jest Plac
Wolności z prawdziwego zdarzenia. Przedtem, jak samochody
wjeżdżały, to był ogólny bałagan.
Teraz jest porządek, czysto, fajnie.
Ludzie sobie usiądą w cieniu, odpoczywają. Są zadowoleni z tego
Placu Wolności.
Plac podoba się również osobom, które nie widziały jego
poprzedniej wersji. – Ja tu krótko mieszkam, bo dopiero świeżo się sprowadziłem do Głowna

JakUBLeNaRT

Dokładnie w lipcu 2012 roku rozpoczęła się w Głownie
jedna z największych inwestycji ostatnich lat
– rewitalizacja Placu Wolności. Zapytaliśmy
mieszkańców, przedsiębiorców, a także kilka osób spoza
Głowna na temat tego, jak z perspektywy tych trzech lat
oceniają przebudowę centralnej części miasta.

Kilka lat temutakwyglądałPlacWolności.

RekLaMa

jeżdżę, a miałem gdzie zaparkować.
Nie brakuje też opinii, że nowy
wygląd placu jest adekwatny do
możliwości finansowych miasta.
– Według mnie, jak na nich (Urząd
Miejski – przyp. red.), to zrobili co
mogli. Nie wygląda źle – uważa
pan Władysław z ul. Pasterskiej.
– Dobrze, że nie ma na placu samochodów. Teraz jest czyściutko,
można spokojnie przejść. Pod dębem można sobie usiąść.
– Nie jest źle, ale mogliby ulice
zrobić dookoła, razem z chodnikami i do kompletu skończyć park
Armii Krajowej – komentuje z kolei pan Jacek z ul. Targowej.
Część naszych rozmówców widzi zarówno dobre, jak i złe strony przebudowy placu. – Wiado-

mo, jest troszkę za mało miejsca
parkingowego. W tej chwili część
handlowa przeniosła się na zewnątrz, centrum umiera. – mówi
pan Andrzej, mieszkaniec gminy
Dmosin, który przyjeżdża czasem
do Głowna, aby załatwić swoje sprawy. – Jak był jeden wielki
parking, to był z kolei jeden wielki chaos, nie było porządku. Nie
można powiedzieć, że to jest źle
zrobione. Na pewno estetyka się
poprawiła.
przedsiębiorcy stracili
To właśnie ograniczenie ilości miejsc parkingowych, a także
idące za tym wprowadzenie strefy
płatnego parkowania, było punktem spornym pomiędzy władzami
miasta a przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w centrum
Głowna.
Zdaniem
przedsiębiorców,
znaczna część klientów woli podjechać jak najbliżej sklepu. Niewielu kierowcom chce się również
szukać miejsca parkingowego
w zatoczkach przy placu. Część
klientów, szukając komfortu, wolała wybrać sklepy w innych lokalizacjach.
Dokładając do tego odpływ
przedsiębiorców z centrum do
RekLaMa

Ocenępozostawiam
mieszkańcom.
Przypomnętylko,
żewroku2010,gdy
ubiegałemsięporaz
pierwszyostanowisko
burmistrzaGłowna,
zwracałemuwagęnato,
żeprocesrewitalizacji
PlacuWolnościwlókłsię
zbytdługo.cieszęsię,że
udałonamsięstworzyć
nową,przyjazną,otwartą
przestrzeńpubliczną,
która,przypomnę,
zostaławyróżnionaprzez
TowarzystwoUrbanistów
PolskichOddział
włodziwXedycji
konkursunanajlepiej
zagospodarowaną
przestrzeńpubliczną.
nowo powstałego centrum handlowego przy ul. Sikorskiego, widoczne jest pogorszenie się, czy
może nawet wymieranie handlu
przy Placu Wolności i okolicy.
Wiele sklepów przy Łowickiej
i Placu Wolności stoi pustych.
– W momencie, gdy skończyli
remont, skończył się ruch – ocenia
jedna z pań prowadzących sklep
w okolicy placu. – Miało to zupełnie inaczej wyglądać. Miało to
być takie miejsce, w którym ludzie będą mogli posiedzieć, a ja tu
wcale nie widzę tłumów, nawet w
weekendy. No, może jak jest gorąco, to dużo ludzi z dziećmi przychodzi.
– Zanim nastąpiła przebudowa
placu, ruch był tutaj bardzo duży
– opowiada inna z osób prowadzących działalność w centrum.
– Były dziury, ale samochodów
było zawsze pełno. W sobotę ludzie wręcz się zabijali o miejsce.
Ludzi było pełno i handel był bardzo dobry. Teraz jest ładniej, ale
handel bardzo osłabł. Udało się
wywalczyć pierwszą godzinę darmo, ale ludziom i tak się nie chce
iść do parkomatu. Objeżdżają
i jadą dalej. Miejsc parkingowych
jest za mało. Powinny być zresztą
pobudowane na skos, więcej by ich
się zmieściło. Co trzeci lokal jest
do wynajęcia, chętnych nie ma. 
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Stryków|Bałagannatargowiskumiejskimirytujeodlat

Stryków |Ochronazdrowia

Jaja na sesji Rady Miejskiej

Gmina sfinansuje szczepienia

– Od pięciu ostatnich czwartków było to samo. Na chodniku
tuż przy ulicy rozkłada się stoisko handlowe z butami. Dzwonię na policję, ta tłumaczy mi, że
nie może ukarać kogoś, kto zapłacił za miejsce. To ja mówię, żeby
ukarali tego, kto pobrał opłatę.
I tak było cztery tygodnie. Wczoraj – dosłownie pół rynku jest
puste – a przed rynkiem od groma handlujących. I ja mam na to
pozwolić. Ja mam na to patrzeć?
– zrelacjonował radny Walczak.
Dodał on, że w ten sposób miejsce staje się bardzo niebezpieczne,
a o miejskiej zieleni można zapomnieć. – Zieleń, krzewy, które
gmina nie tak dawno sadziła, na
odcinku do wjazdu na ten niby-parking są już zniszczone, zdeptane.
To jest handel na ulicy. Już jedna mieszkanka Strykowa jest od 3
lat poszkodowana na skutek potrącenia przez samochód w dzień
targowy. Takiego bałaganu, jak
teraz stworzył się na targowisku
i przed targowiskiem, jeszcze nigdy nie było. Trzeba wziąć pod
uwagę, że w pobliżu, na ul. Targowej, też mieszkają ludzie, którzy

LiLiaNNaJóźWiak-STaSZeWSka

dokończenie ze str. 1

W obronie kobiet handlujących na strykowskim targowisku jajkamiwystąpiłanasesjisołtysRokitnicy
BożenaSobierajska.

już nie mogą na takie rzeczy patrzeć – mówi radny.
inkasent sprawy
nie załatwi
Finalnie problem okazał się
więc szerszy niż się zapowiadało.
W dyskusji do głosu doszły również opinie innych radnych, którzy
uważają, że po kilku latach funkcjonowania w Strykowie zmodernizowanego targowiska, nadal
nikt nie potrafi nad nim zapano-

wać. Najbardziej dobitnie w tej
sprawie wypowiedział się Łukasz
Orłowski, który stwierdził, że już
5 rok słyszy dyskusję na temat porządków na targowisku, ale żadnych efektów z tego nie widzi,
że to czysta demagogia, dlatego
oczekuje od władz gminy, że wyciągną konsekwencje w stosunku
do osób odpowiedzialnych za zarządzanie targowiskiem.
Póki co z ust władz gminy zapowiedź taka nie padła. Na na-

JakUBLeNaRT

RZUT OKIEM |NiecODZieNNyGOŚĆNaMROŻycZce

Przechadzający się w ostatnim czasie nad zalewem Mrożyczka w Głownie,wokolicachjazu,mogą
usłyszećcharakterystyczny,bardzogłośnydźwięk...gęgania.Pojakimśczasiedajesięteżzauważyćnawodzie
lubnabrzeguźródłotegożdźwięku–samotnąbrązowągęś,zcharakterystycznączarnągłowąiszyją.Tenptak
toberniklakanadyjska.GatunektenjestwPolscenapływowy.WnaturzeżyjewamerycePółnocnej.Doeuropy
zostałsprowadzonywcelachhodowlanych.Pojakimśczasierozpocząłon„inwazję”naStarykontynent.
Wniektórychmiejscachberniklewypierająześrodowiskaeuropejskiegatunkigęsi.kl

RekLaMa

sze pytanie, na czym polega trudność w zaprowadzeniu porządku
na targowisku, zadane już po sesji dyrektorowi ZGKiM Wacławowi Walakowi, usłyszeliśmy, że
inkasent próbował wielokrotnie
zdyscyplinować handlujących, co
jednak nie przynosiło rezultatu.
– Był obrzucany jabłkami, kierowano pod jego adresem groźby,
my wzywaliśmy policję, a ta tłumaczyła, że to nasza wewnętrzna
sprawa – mówi dyrektor Walak. ljs

Rzeka Brzuśnia

Koryto będzie
porządkowane
W okresie od sierpnia do października Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Łodzi zamierza przeprowadzić
prace utrzymaniowe koryt takich
rzek jak: Malina, Struga Domaradzka, Zimna Woda czy też przepływająca przez Głowno, Lubianków i Rudniczek Brzuśnia.
Prace na Brzuśni w Głownie obejmą odcinek od ujścia do
Mrogi do mostku przy ul. Żeromskiego. Na terenie gminy Głowno
Brzuśnia będzie porządkowana
w Lubiankowie i Rudniczku.
W ramach prac przewiduje się
m.in.: przycięcie gałęzi i odrostów,
usunięcie zatorów, rozdrobnienie
gałęzi, usunięcie roślinności z dna
rzeki, naprawianie opasek z tzw.
kiszek faszynowych. Koryta rzek
mają być udrażniane. Planuje się
też czyszczenie umocnień betonowych, usuwanie namułu, sprzątanie śmieci itp.
kl

Po raz kolejny Stryków sfinansuje szczepienia dziewcząt
przeciwko zakażeniu wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV).
Na ostatnim posiedzeniu komisji
budżetu Rady Miejskiej, które
odbyło się 4 sierpnia, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano
nowy trzyletni projekt gminnego programu profilaktyki zdrowotnej.
Na sesji 7 sierpnia głosowali
za nim wszyscy obecni na posiedzeniu radni, czyli 14 osób. Będzie to kontynuacja profilaktyki
raka szyjki macicy, którą Stryków, jako pierwszy samorząd
naszego regionu, wdrożył już 7
lat temu i dzięki której kolejne
roczniki gimnazjalistek korzystały z całkowicie bezpłatnych
szczepień.
Szacunkowo, bo ostatecznie
wiadome to będzie po przetargu,
koszt realizacji programu wyniesie ok. 55 tys. zł. Cena pojedynczej dawki leku w stosunku
do lat ubiegłych zmniejszyła się

ze 160 do 130 zł. Dziewczęta są
szczepione trzykrotnie, co oznacza, że gmina przeznacza 390 zł
na każdą z nich.
W Gminnym Programie Zapobiegania Czynnikom Ryzyka Szyjki Macicy na lata 20162018, zaplanowano szczepienia
dla 141 trzynastolatek, czyli kolejno: w roku 2016 – 33 dziewcząt, w roku 2017 – 55 dziewcząt
oraz w roku 2018 – 53 dziewcząt.
Szczepienia są dobrowolne.
To rodzice nastolatek mieszkających na terenie miasta i gminy Stryków decydują, czy ich
córka z nich skorzysta. Częścią
programu jest od lat poprzedzająca szczepienia akcja informacyjna prowadzona w szkołach.
Do każdego z rodziców wysłane zostanie zaproszenie. Później
rodzice pisemnie deklarują, czy
chcą, aby ich dziecko zostało zaszczepione. W latach poprzednich skorzystało z tej możliwości ok. 70% uprawnionych. ljs

Stryków|coorganizowałaGkRPa

Wakacje w trzeźwości
Wakacje to okres, w którym
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Strykowie oraz lokalne organizacje trzeźwościowe działają
najprężniej. Jeszcze dwa tygodnie wakacji przed nami, a one
mają już na swoim koncie kilka
wycieczek i wyjazdów, zajęcia
terapeutyczne, a także prelekcje.
W minioną sobotę 1 sierpnia
strykowska grupa wsparcia Al-Anon „Uwierz w siebie” (dla
członków rodzin uzależnionych,
szczególnie kobiet) organizowała w Domu Kultury Niesułków
cieszące się dużym zainteresowaniem spotkanie rozwojowo-terapeutyczne. W programie
znalazła się prelekcja doktora
nauk medycznych zaangażowanego od lat w działalność ruchów trzeźwościowych Bohdana Tadeusza Woronowicza
– „Wzloty i upadki w trzeźwości
rodzin”. Wieczór zakończyła zabawa trzeźwościowa.
– Nie brałam udziału w całym spotkaniu, ale kiedy odchodziłam około godziny 22,
zabawa przy herbatce, kawie
i słodkościach trwała w najlepsze.
W Domu Kultury pojawiło się
wiele osób. Zresztą większość

organizowanych tego lata przedsięwzięć cieszy się dużym zaintersowaniem – mówi Anna Ślęzak, przewodnicząca GKRPA.
W ostatnią sobotę lipca 8 osób
ze strykowskiej grupy AA wzięło udział w 23. Ogólnopolskim
Spotkaniu
Trzeźwościowym
w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Wzięły one udział m.in.
w Drodze Krzyżowej, mszy
świętej oraz Apelu Maryjnym,
a także mitingu dla anonimowych alkoholików przed bazyliką.
Z kolei dla rodziców i dzieci
z terenu gminy Stryków GKRPA w dniach 22-26 lipca zorganizowała wyjazd na obóz terapeutyczny do Kazimierza
Wielkiego. 30-osobowa grupa
oprócz zajęć terapeutycznych
miała również czas na zwiedzanie nie tylko urokliwych zakątków Kazimierza, ale również
jego okolic. Natomiast w pierwszych dniach wakacji, między 30
czerwca a 2 lipca GKRPA zorganizowała dla dzieci wycieczkę w Karkonosze. 40 młodych
mieszkańców gminy Stryków
zwiedziło Wrocław, weszło na
Śnieżkę, a z ruin zamku Chojnik
oglądało panoramę Sudetów. ljs
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Bratoszewice|Noweinicjatywy

Głowno

Młodzież bierze sprawy w swoje ręce

Kosmiczna
zabawa

LiLiaNNaJóźWiak-STaSZeWSka

Piotrek Burtka niezamieniłby
Bratoszewicnażadnąinną
miejscowość.

RekLaMa

żyny młodzieżowej. Dziś jest już
w szeregach dorosłych druhów.
Często można go spotkać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
Lubi, gdy coś się dzieje. A w Bratoszewicach dla młodych ludzi, takich jak on, dzieje się mało.
– Nie ma gdzie się spotkać i porozmawiać. Ludzie w moim wieku, z trochę starszego lub młodszego rocznika, spotykają się
w parku, przy sklepie, nie mają
gdzie usiąść. Często Bratoszewice
przebywają na altance w Wyskokach. Rozmawiamy, jemy pizzę,
a w Bratoszewicach niestety nie
ma takiego miejsca – mówi Piotrek Burtka. Dlatego kilka miesięcy temu swoimi spostrzeżeniami
postanowił podzielić się z nowym
bratoszewickim radnym, do niedawna prezesem Stowarzyszenia
Przyjaciół Bratoszewic, Damianem Drzewieckim. Porozmawiali
na Facebooku, spotkali się, szybko
znaleźli wspólny język.
Radny podsunął Piotrkowi pomysł, aby ten dołączył do letniej
Akademii Liderów, która w te
wakacje zawitała do województwa łódzkiego. Akademia prowadzona przez Stowarzyszenie Latawiec skupia młodych pasjonatów
działania w wieku od 18 do 25 lat
i szkoli ich w zakresie realizacji
własnych inicjatyw społecznych,
pokazując krok po kroku, jak zorganizować zespół, zaangażować
go w przedsięwzięcie, w końcu
– jak budować autorytet lidera.
Praktyczną część projektu uczestnicy akademii mają realizować na
swoim własnym terenie. W Bratoszewicach będzie to festyn Pożegnanie Lata, który jest zaplanowany na 5 września.

DaMiaNDRZeWiecki

W najbliższym czasie w Bratoszewicach zapowiada się
kilka ciekawych inicjatyw. Właściwie to jedna
z nich już została zrealizowana, a na przełomie sierpnia
i września będą kolejne. Był czyn społeczny w postaci
uporządkowania działki za świetlicą wiejską, będzie
zbiórka złomu, a później festyn na pożegnanie lata.
Motorem napędowym tych inicjatyw nie są już jak dotychczas
tylko przedstawiciele działającego tu od dekady Stowarzyszenia
Przyjaciół Bratoszewic, ale również zupełnie nowi, młodzi ludzie,
w których od dawna drzemała
chęć zrobienia czegoś dla ogółu, a
– jak mówi ich lider Piotrek Burtka – brakowało tylko współpracy.
Teraz doświadczona organizacja
i początkujący wolontariusze połączyli siły. Co z tego wyjdzie?
Zapowiada się interesująco.
Siedemnastoletni Piotrek Burtka mieszka w Bratoszewicach,
jest uczniem drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licalno-Gimnazjalnych w Głownie. Pasjonuje go
pożarnictwo. Od 3 lat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej
w Swędowie. Zaczynał od dru-

Porządkowanie działki za świetlicą,gdziepowstanieplaczabaw,awewrześniuodbędziesięfestyn.

Impreza nie jest nowym pomysłem. Od kilku lat organizuje ją
Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic. W tym roku ma być inna
niż wszystkie nie tylko ze względu
na to, że połączona z jubileuszem
10-lecia SPB, ale również z uwagi
na oprawę wymyśloną częściowo
właśnie przez młodych mieszkańców miejscowości. Przygotowania
już ruszyły.
tu będzie plac zabaw
Piotrek znalazł kilkunastu wolontariuszy w wieku od 16 do 25
lat, którzy w komitywie z członkami stowarzyszenia dwa tygodnie temu, w sobotę 1 sierpnia,
oczyścili teren za świetlicą wiejską, z którego istnienia do tej pory
mało osób w ogóle zdawało sobie
sprawę.
Po usunięciu krzewów, przykróceniu gałęzi itp., świetlica zyskała teren na festyn, ale także na
przyszły plac zabaw. W tegorocznym budżecie sołeckim Bratoszewice miały 5 tys. zł. Na sesji

Rady Miejskiej Strykowa 7 sierpnia zapadła natomiast decyzja
o przekazaniu dodatkowych 35
tys. zł na wniosek radnego Damiana Drzewieckiego, które
mają zostać przeznaczone na zakup zabawek i innego, drobnego
wyposażenia placu. – Mamy nadzieję, że plac uda nam się urządzić jeszcze we wrześniu. Czy
będzie gotowy na festyn? Bardzo byśmy chcieli, ale trudno teraz obiecać – mówi radny Drzewiecki.
– Widziałbym tam jeszcze altankę i miejsce do street workoutu, bo patrząc na przykład
na Bar-Family Głowno okazuje się, że można coś zorganizować i to zupełnie niewielkim nakładem, a tu spokojnie
zmieściłoby się kilka drążków
do ćwiczeń. Oprócz tego pod
świetlicą jest piwnica. Pan Damian zaproponował mi, abyśmy
zrobili tam siłownię. Na pewno podchwycę ten temat – mówi
z entuzjazmem Piotrek Burtka.

7

w następną sobotę
zbiórka złomu
Natomiast już w kolejną sobotę, 22 sierpnia, w godzinach od 9
do 13, młodzież wspólnie ze stowarzyszeniem postanowiła zorganizować na terenie Bratoszewic
zbiórkę złomu. Plakaty już zostały rozwieszone. Będzie można go
dostarczyć na plac przed świetlicą,
ewentualnie wystawić przed posesje – Pan Gawrysiak pożyczy nam
traktor, przyczepę wypożyczymy
z ŁODR-u, pan Drzewiecki będzie ze swoją przyczepką, moja
rodzina też się jakoś zaangażuje,
damy radę – mówi Piotrek Burtka.
Dochód ze zbiórki przeznaczony
zostanie na zakup nagród dla zwycięzców konkursów, które odbędą
się podczas festynu. W tym roku
impreza ma być m.in. okazją do
zaprezentowania przez mieszkańców Bratoszewic ich własnych,
może nawet skrywanych nawet
talentów. O szczegółach poinformujemy w pierwszym z wrześniowych wydań WG.
ljs

W sobotę, 15 sierpnia, w godzinach 15-20, nad zalewem Mrożyczka w Głownie odbędzie się
kolejny z serii rodzinnych pikników. Zabawa będzie przebiegała
pod hasłem „Kosmiczna wyprawa”.Na dzieci czekał będzie animator zabaw, który tym razem
wcieli się w rolę kosmity. Wśród
zaplanowanych atrakcji znajdziemy m.in. zabawę w Giga Twistera, konkurs celnościowy, malowanie rakiety, tworzenie Układu
Słonecznego, warsztaty z kącikiem plastycznym czy też mały
dmuchany labirynt. Przewidziany
jest również miniplac zabaw oraz
kącik, w którym będzie można
pomalować twarz. Wieści z Głowna i Strykowa oraz nasz portal internetowy www.lowiczanin.info
są patronem medialnym całego
cyklu rodzinnych pikników.
kl

Głowno

Zapisy do sierpnia
Do 15 sierpnia Urząd Miejski wydłużył się termin zgłaszania drużyn chętnych do udziału w
Turnieju Rodzin, który 22 sierpnia
będzie towarzyszył Świętu Miasta
połączonemu z piknikiem w klimatach hawajsko-brazylijskich.
W pierwotnym założeniu,
w turnieju udział miało wziąć
sześć 6-osobowych zespołów rodzinnych, złożonych z trzech osób
dorosłych oraz trójki dzieci w wieku 10-16 lat. Zgłaszać mogą się
też drużyny, których członkowie
nie są spokrewnieni. Warunkiem
jest obecność w składzie trzech
osób w wieku 10-16 lat. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres turniejrodzin@glowno.pl. Karta zgłoszeniowa jest do
pobrania na stronie miasta: www.
glowno.pl. Przewidziano nagrody
pieniężne dla trzech najlepszych
zespołów. Zwycięska ekipa otrzyma 2.000 zł. Drużyna z miejsca
drugiego – 1.000 zł, zaś z trzeciego – 500 zł.
kl
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Kiedy jadę, tylko to się liczy
W lutym tego roku po raz pierwszy wsiadała na szosówkę, w kwietniu pokonywała już dziennie po 60 km, w maju postanowiła
skorzystać z okazji i sprawdzić swoje siły w głowieńskim etapie wyścigu kolarskiego Tour de Powiat. Wygrała, wiec poszła
za ciosem i wystartowała w trzech kolejnych, by w klasyfikacji generalnej zająć I miejsce i przytulić puchar Starosty Zgierskiego.
Teraz Malwa, czyli Malwina Pilarska, walczy o Puchar Polski w kolejnych etapach wyścigu Kross Road Tour.
przy silnym wietrze i w deszczu.
Warunki straszliwe, po drodze
wydarzyła się kraksa, na szczęście nie z moim udziałem, ale jeden z zawodników uderzył mnie
w kierownik. Po tym zdarzeniu
poczułam, jakie to niebezpieczne
i stwierdziłam, że w każdym wyścigu będę jeździła nie w grupie,
tylko sama, chociaż to trudniejsze, bo trzeba od razu na początku się wyrwać.

elŻbieta woldan
-roManowicz

RekLaMa

nie daje się wyprzedzić
Na kolejnym, ostatnim etapie
Tour de Powiat w Zgierzu, trasę wyznaczono po obwodzie tra-

pezu o niebezpiecznie ostrych
zakrętach. Nawierzchnia była
fatalna, tym razem też nie obyło się bez wypadku z udziałem
gimnazjalisty, który wpadł na
słup. Mimo koszmarnych warunków, tutaj Malwina Pilarska była
pierwsza, co ostatecznie w klasyfikacji generalnej wywindowało
jej pozycję na szczyt podium. Połknęła już na dobre bakcyla rywalizacji i postanowiła wziąć udział
w głowieńskim etapie dużego
wyścigu Kross Road Tour.
Nie startowała w jeździe kwalifikacyjnej w Konstancinie, dlatego w Głownie mogła wyruszyć

Kross Road Tour. MalwinaPilarskanagłowieńskimetapiewyścigu.

po puchar starosty
– Zaczęłam jeździć dopiero od połowy lutego, dlatego że
takie rowery zazwyczaj kupuje się bez pedałów. Zanim kupiłam pedały, minęło trochę czasu,
poza tym czekałam na odpowiednie warunki – na oblodzonej czy
oszronionej nawierzchni jeździć
nie próbowałam – opowiada.
– Jazda szosowa miała być po

prostu pasją, nie zamierzałam
brać udziału w żadnych wyścigach. Kupiłam rower, bo chciałam trenować dla siebie, ale przyszedł maj i postanowiłam zapisać
się na Tour de Powiat. Chciałam
zobaczyć, na jakim poziomie
jest ta moja rowerowa forma. Zamierzałam wziąć udział tylko w
tym głowieńskim etapie, ale jak
mi tak dobrze poszło (I miejsce

w kat. open kobiet – dop. red.),
pojechałam na kolejny etap do
Parzęczewa. Tam jedyny raz znalazłam się poza pudłem – na miejscu czwartym. Jadąc ominęłam
kilka dziewczyn i pomyślałam, że
jestem w czołówce. Odpuściłam
i jechałam sobie spokojnie, a okazało się, że przede mną były jeszcze trzy. Kolejny etap w Aleksadrowie Łódzkim odbywał się

PiOTRMaRcHeLDLaZaMaNaGROUP

O Malwinie Pilarskiej nie
tak dawno pisaliśmy na łamach
„Wieści” w kontekście jej fotograficznej pasji, którą rozwija
od lat. Obserwuje i hobbystycznie fotografuje ptaki, zwłaszcza te żerujące nad stawami hodowlanymi w okolicach Głowna
i Bielaw. Wspominaliśmy, że pasję fotograficzną Malwa łączy
z kolarską, bo w zasadzie wszędzie jeździ rowerem. Wtedy,
po pracy w szkole, robiła nawet
po 60 km dziennie, dziś przejeżdża po sto. Zanim przesiadła się
na szosówkę, jeździła na motocyklu, później przez 2 lata rekreacyjnie na rowerze górskim.
W wyścigach nie startowała.
Nowy, dużo lżejszy i szybszy,
typowo szosowy rower, kupiła
w styczniu br., bo pociągała ją
prędkość, nieosiągalna na „góralu”. Czuła, że szybka jazda
rowerem to coś dla niej. Zakup
częściowo sfinansowała z pieniędzy zarobionych na sylwestrowym graniu, bo – może nie
każdy pamięta, ale Malwa jest
też perkusistką, aktualnie związaną z zespołem AtoMy.

PiOTRMaRcHeLDLaZaMaNaGROUP

ela.woldan@lowiczanin.info

Dotejporywswojej
kategoriiFitFk2
MalwinaPilarska
jestjedynąwśród
laureatekzawodniczką,
niezrzeszoną
wżadnymklubie.

Przed startem. MalwinagotowadopierwszegoetapukrossRoadTour.

www.lowiczanin.info



Górska przygoda
Po sukcesie w głowieńskim
etapie Kross Road Tour, postanowiła wystartować w kolejnym,
rozgrywanym w górach – w Łopusznej pod Nowym Targiem,
mimo że nigdy nie jeździła po
takim terenie. Wyścig odbywał
się w sobotę 18 lipca w morderczym upale, a w piątek zawodniczka próbnie przejechała całą
48-kilometrową trasę, na której
nie było prawie w ogóle prostego
odcinka, tylko na przemian podjazdy pod górę i zjazdy w dół.
Widoki przepiękne, ale warunki
ciężkie, zwłaszcza na ostatnim
odcinku.
Przygody dopiero jednak miały się zacząć: – Dwa tygodnie
przed wyścigiem kupiłam sobie nowe koła, ale jedno przyszło uszkodzone, wiec zamontowałam nowe na tył, a z przodu
miałam stare – opowiada Malwina Pilarska. – Ustawiliśmy się
na starcie i czekaliśmy w upale. Kiedy sędzia zaczął odliczanie przed startem, usłyszeliśmy
świst. Rozglądam się – chyba komuś zeszło powietrze, a inni zawodnicy mówią, że to u mnie,
z przodu. Myślę – no to koniec.
Jednak niedaleko jako kibic stała Agnieszka Baranowska (jej
syn Alan i mąż – kolarz Dariusz
Baranowski też jechali w wyścigu, przy czym ten ostatni w kat.
Mega na dystansie 76 km – dop.
red). To dzięki niej opóźniono
start, bo zawołała do sędziego,
żeby wstrzymał odliczanie, że
przyjechałam specjalnie na wyRekLaMa

eLŻBieTaWOLDaN-ROMaNOWicZ

dopiero z końcowego, siódmego
sektora. Trasa w kategorii Fit,
w której startowała, miała 36 km
i wiodła przez Swobodę, Sikorskiego, Osiny, Dmosin i Borki do Parku Krajobrazowego
Wzniesień Łódzkich. Wśród kobiet na mecie była pierwsza.
– Ciągle wlokłam za sobą jakichś kolarzy – facetów, którzy
po dojechaniu na metę podeszli do mnie z pytaniami, skąd
u mnie taka forma? Podobno
przez ostatnie 10 km próbowali mnie wyprzedzić – wspomina
ambitna głownianka.

Trzy medale i puchar starosty. Malwaidumnizjejsukcesówrodzice–BeataiDariuszPilarscy.

ścig z centralnej Polski. Sędzia
przez mikrofon poprosił o zapasowe koło dla mnie, po minucie
przyszedł przedstawiciel Krossa,
który sponsoruje wyścig i założył
mi nowe koło. Nic już nie sprawdzałam, nie było czasu na wyregulowanie hamulców. Wystartowałam za wszystkimi zawodnikami,
bo musiałam zejść i później nie
było już wolnego miejsca. Musiałam wszystkich gonić.
Jechała na maksa. Po drodze
zaczęło strasznie wiać, błyskało
się. Jak zbliżała się do ostatniego skrzyżowania, organizatorzy
stali na środku i krzyczeli, żeby
skręcać w lewo na metę. Wtedy usłyszała z tyłu damski głos.
Wiedziała, że blisko za nią jedzie
jakaś dziewczyna. Postanowiła,
że nie może dać się wyprzedzić
i zarzuciła najmocniejszy bieg,
włożyła w jazdę wszystkie siły.
– Po przekroczeniu mety komentator powiedział, że jestem druga,
dostałam też SMS z informacją
o czasie i miejscu. Zjechaliśmy
na dekorację, która opóźniła się
z powodu ulewy – wspomina.

W Łopusznej mastersi z kategorii Mega drugie okrążenie robili już w ulewie, przed którą
udało się uciec cyklistom kategorii Fit, obejmującej jedno okrążenie. Po powrocie do Głowna Malwa od razu zapisała się na kolejny
etap wyścigu Kross Road Tour,
który 29 sierpnia odbędzie się

Przystarcieserce
mibijejakszalone,
późniejczekam,
odliczam...akiedy
wjeżdżanametę,
tojużtaknaprawdę
niepatrzymy,które
miejsce,tylko
cieszymysię,że
bezpieczniedojechała,
całaizdrowa.

w Przasnyszu. Po nim będą jeszcze dwa: w Rawie Mazowieckiej
i Nałęczowie. Do tej pory w swojej kategorii Fit FK2 Malwina Pilarska jest jedyną wśród laureatek zawodniczką, niezrzeszoną
w żadnym klubie.
talent, dieta i radość
z jazdy
Co kryje się za jej sportowymi
sukcesami? Na pewno samorodny talent, połączony z wolą walki i wielką determinacją, ale też
i radość, jaką nasza rozmówczyni
czerpie z jazdy. W pędzie najlepiej
odstresowuje się.
– Kiedy jadę, tylko to się liczy,
wszystkie stresy odlatują – mówi.
Na swoją obecną kondycję tak
naprawdę pracowała od lat, zmieniając nawyki żywieniowe. Od 14
lat nie używa cukru do napojów,
rok temu wyłączyła z diety sól, nie
jada też żadnego białego pieczywa ani makaronów z białej mąki.
Z tłuszczów używa jedynie oliwy.
Jada banany, na trasie pija napoje
izotoniczne. Ma jednak problem
z regularnością posiłków, których
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przy jej trybie życia powinno być
co najmniej pięć dziennie.
– Tymczasem Malwa praktycznie jada raz dziennie i do tego wieczorem – zdradza jej mama, Beata
Pilarska. O rodzicach zawodniczki warto tu wspomnieć, bo dają
jej ogromne wsparcie i kibicują
wszystkiemu, co robi. Mama Beata (wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Głownie) i tato Dariusz bez wątpienia mają powody
do dumy.
– Na wyścigach zawsze kibicuję córce, krzyczę „Dawaj Malwa,
dawaj”, choć czasem trudno ją
rozróżnić w peletonie, bo zawodniczki mają podobne stroje. Teraz poznaję córkę po jaskrawych
butach. Przy starcie serce mi bije
jak szalone, później czekam, odliczam... A kiedy wjeżdża na metę,
to już tak naprawdę nie patrzymy, które miejsce, tylko cieszymy
się, że bezpiecznie dojechała, cała
i zdrowa. To oczywiste, że rodzice muszą wspierać swoje dzieci,
ale dla nas wyścigi Malwy to jest
naprawdę wielka frajda i za każdym razem ogromne przeżycie –
ujawnia mama.
Rowerem jednak pani Beata
z córką raczej nie jeździ, bo nie nadąża. Jakie prędkości kolarka osiąga na trasie? Różne. Inaczej jest
na treningach, inaczej na wyścigach, gdy adrenalina daje jej dodatkowego „kopa”. Prędkość zależy też od warunków na drodze.
W Zgierzu pod silnie wiejący
wiatr Malwa jechała 44 km/h,
w górach na treningowym objeździe trasy wyścigu wystraszyła się
i zwolniła, gdy licznik na zjeździe
pokazał 70-tkę. Następnego dnia
pojechała bez licznika i czuła, że
gnała jeszcze szybciej. Na treningach jeździ z prędkością w granicach 35-50 km/h.
– Po tym wyścigu w górach
poczułam, że lepiej jeżdżę, że
jazda pod wiatr czy pod górę nie
sprawia mi problemu. Opracowałam sobie stukilometrową trasę treningową, która częściowo
biegnie przez park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Chodzi
o to, żeby było ciekawie – mówi
Malwa i wsiada na rower. – No to
w drogę! 
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Głowno

Od jutra zapisy
na pielgrzymkę
W dniach 14-19 sierpnia,
w godz. 18-20, w salce przy parafii św. Jakuba Apostoła w Głownie odbędą się zapisy na 29. Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę.
Na szlak pątnicy wyruszą 20
sierpnia. Do Częstochowy dotrzeć mają 25 sierpnia. Powrót
do Głowna autobusami przewidziany jest 27 sierpnia.
Przypomnijmy, że w tym roku
również można wspomóc finansowo organizację pielgrzymki. Pieniądze można wpłacać na konto
współpracującego z organizatorami Stowarzyszenia św. o Jana Bosco: Zabrzeźniańskie Stowarzyszenie Świętego Jana Bosco ul.
Karasicka 54, 95-015 Głowno, nr
konta BS – Głowno 13 8787 0000
0024 4938 2000 0001. W tytule
przelewu: Pielgrzymka 2015. Pieniądze zostaną przeznaczone np.
na zakup wody, obiadów czy też
nagłośnienie.
kl

Głowno

Pies i dziecko:
ciekawe warsztaty

Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „Arkadia” i Przytulisko dla
Zwierząt w Głownie zapraszają na warsztaty o prawidłowych
relacjach dziecko – pies i o tym,
jak odczytywać sygnały wysyłane przez zwierzę. Adresowane są
one do dzieci i młodzieży oraz ich
rodziców czy opiekunów, a także
osób planujących powiększenie
rodziny i do miłośników zwierząt.
Warsztaty będą odbywały się w soboty: 22 sierpnia oraz
5 i 2 września w sali treningowej na
ul. Spornej 3 w Głownie. Początek
o godz. 10. Pytania i potwierdzenia uczestnictwa należy wysyłać na adres: media@przytulisko.
glowno.pl. Udział jest bezpłatny, ale ich uczestnicy proszeni są
o przyniesienie jakiegoś upominku dla psów lub kotów z głowieńskiego przytuliska – karmy, smyczy itp.
oprac.ewr
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Punkt zapalny
Stryków|Zmianywbudżeciewzbudziłykontrowersje

Na co pieniądze z podziału oszczędności
Ponad 340 tys. zł oszczędności, które powstały w budżecie gminy Stryków po tegorocznej przebudowie
i remoncie dróg gminnych i powiatowych, czyli schetynówkach, powędruje na zaspokojenie
różnorakich lokalnych potrzeb począwszy od odmulenia zbiornika wodnego, poprzez konserwacje
rowów melioracyjnych, a skończywszy na wyposażeniu placów zabaw i wiejskich świetlic.
Podział zaproponowany przez
burmistrza Andrzeja Jankowskiego w drodze kolejnej uchwały zmieniającej budżet 5 sierpnia
pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu Rady Miejskiej, choć
nie wszyscy radni uważają, że
jest on dobry.
Oto, na co konkretnie prze‑
znaczone zostaną oszczęd‑
ności:
 14.908 zł – na wykonanie ogrodzenia działki będącej
w użytkowaniu sołectwa Rokitnica. Całkowity szacowany koszt
zgodnie z przedłożoną kalkulacją stanowi kwotę 16.908 zł, natomiast gmina zwiększy wydatki
o taką właśnie kwotę, ponieważ
sołectwo dysponuje 2 tys. zł
oszczędności, które mogą być
przeznaczone na ten cel. Za przekazane przez gminę pieniądze
zakupionych zostanie 14 sztuk
przęseł, 14 szt. słupków, piasek,
cement oraz opłacona robocizna.
 11 tys. zł – na doposażenie
w kolejkę zjazdową placu zabaw
w sołectwie Kalinów. Wniosek
w tej sprawie złożył radny Jarosław Włodarczyk.
 34.023 zł – na wyposażenie
placu zabaw mającego powstać
w Bratoszewicach. Za pieniądze
te zakupiona zostanie piaskownica z bali oraz zabawki w postaci: obizestawu, skutera, słonia,
huśtawki ważki na sprężynach,
huśtawki podwójnej metalowej,
karuzeli krzyżowej, a dodatkowo dwóch ławek oraz kosza
na śmieci.
 45 tys. zł – na dofinansowanie utwardzenia kostką brukową
terenu przy świetlicy wiejskiej
we Wrzasku. Na ten cel sołectwo
dysponowało już kwotą 13. 014
zł. Gmina postanowiła dodatkowo dołożyć pieniędzy, by teren
został utwardzony w całości.
 130 tys. zł – na odmulenie zbiornika wodnego w WarRekLaMa

szewicach. Uchwałą budżetową
na zadanie to zostało zarezerwowane 75 tys. zł, ale po rozpoznaniu kosztów, aby móc przystąpić
do realizacji potrzebna jest kwota
205 tys. zł.
 62 tys. zł – na pokrycie kosztów dodatkowych konserwacji
i odmulenia rowów przez Gminną Spółkę Wodną. W tegorocznym budżecie na ten cel przeznaczone było 100 tys. zł, z czego
spółka rozliczyła już wydatkowane 75 tys. zł. Ostatecznie limit dotacji dla GSP wyniesie 162 tys. zł.
 8 tys. zł – na modernizację podłogi w świetlicy wiejskiej
w Bratoszewicach.
 28 tys. zł – na remont mogiły zbiorowej żołnierzy poległych
w czasie II wojny światowej znajdującej się na cmentarzu starokatolickim mariawitów w Niesułkowie, a także remont obelisku
Marii Piotrowiczowej w Sosnowcu Pieńkach.
 4 tys. zł – na zakup kostki
brukowej i obrzeży potrzebnych
na utwardzenie terenu wokół
zbiorowej mogiły żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej
na cmentarzu rzymsko-katolickim w Strykowie. Natomiast 3,6
tys. zł na utwardzenie terenu wokół mogiły zborowej na cmentarzu starokatolickim mariawitów.
 3,8 tys. zł – otrzymane z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej
w Woli Błędowej gmina przeznaczy na wymianę tego ogrodzenia
w uszkodzonej części.
Ponadto w nawiązaniu do
uchwały wsi Wola Błędowa z 30
czerwca tego roku gmina postanowiła zmniejszyć wydatki związane z utrzymaniem tamtejszej
świetlicy oraz wywozem śmieci
i przeznaczyć całą kwotę, czyli 18. 344 zł na utworzenie placu
zabaw przy tymże obiekcie.

ten podział nie każdemu
się podobał
W gronie członków Komisji Budżetu propozycje burmistrza Andrzeja Jankowskiego nie
przeszły jednogłośnie. Zastrzeżenia wyraził radny Bogdan Walczak, który powiedział, że nie rozumie, czym spowodowany jest
taki a nie inny podział oszczędności. Przypomniał, że nie tylko
jego osiedle, ale także inne rejony gminy czekają na realizację od
lat zgłaszanych wniosków. – To
nie dotyczy tylko mojego terenu,
gdzie wielokrotnie zgłaszanych
zadań nie ruszono, a tymczasem
do budżetu wprowadza się nowe
– wytknął radny Walczak.
Na ripostę ze strony skarbnik
gminy Barbary Walak, że te są
równie potrzebne, odpowiedział:
– Tak, ale trzeba wybrać. Bezpieczeństwo ludzi czy „kuchnia
w świetlicy”. Mówiąc o bezpieczeństwie radny Walczak miał

na myśli m.in. budowę oświetlenia przy ul. Słonecznej, na które
mieszkańcy tej okolicy czekają
od wielu lat.
O swój teren upomniał się
również radny Dariusz Dziewulski, choć bardziej z niecierpliwości, niż pretensji o zastosowany podział. – Co z urządzeniami
fitness na osiedlu Centrum wpisanymi w budżet, bo sezon letni już się kończy? – dopytywał.
Z informacji, jakie uzyskał od wiceburmistrz Bożeny Motylińskiej
wynika, że wyniknął problem
z ich posadowieniem i z tego powodu być może ich ilość zostanie zmniejszona, ale raczej nie
należy obawiać się z całkowitej rezygnacji z zadania. Skarbnik gminy Barbara Walak przypomniała jednocześnie, że plac
fitness nie był pomysłem gminy,
a samych mieszkańców, zgłoszonym w drodze uchwały z zebrania osiedla.
ljs

dariUsz
dziewUlski
Radny
cozzapisanym
wbudżeciezakupem
urządzeńfitnesswraz
zmontażemdlaosiedla
centrum?Okresletni
niebawemsiękończy.
Widzę,żemonitoring
jestzałożony,ale
mieszkańcypytają
mniejeszczewłaśnie
ourządzeniafitness.
czywystąpiłyjakieś
problemy?Moim
zdaniemnajpierw
trzebasięzorientować,
czyjakieśzadaniejest
możliwedorealizacji,
adopieropóźniej
wpisywaćjedobudżetu.

Głowno|Naul.Sikorskiegomająproblem

Mieszkańcy liczą straty po zerwaniu linii
dokończenie ze str. 4

– Jestem załamana – przyznaje. – Nie wszyscy mają pieniądze
na kupce, żeby naprawić czy kupić
nowy sprzęt i czekać, aż im zwrócą pieniądze.
Mieszkańcy zapowiadają, że
będą domagali się od PGE rekompensaty za naprawę uszkodzonego
sprzętu. Jak usłyszeliśmy od jednej
z poszkodowanych osób, w PGE
przyznano, że będzie można odzyskać przynajmniej część pieniędzy
za naprawę sprzętu. Jest z tym jednak sporo zachodu, gdyż najpierw
należy np. uzyskać zaświadczenie
z punktu serwisowego, iż to właśnie przepięcie spowodowało zepsucie się sprzętu.

Urządzenia trzeba naprawić
we własnym zakresie. Dopiero
z fakturami można się udać do
PGE. Nie ma jednak praktycznie
możliwości odzyskania środków
wydanych na dowiezienie sprzętu do serwisu czy też np. kosztów
pracy tynkarza i malarza po wymagającej kucia w ścianie wymianie kabli.
Mieszkańcy Sikorskiego muszą
poradzić sobie ze sprawą zepsutego sprzętu, nie mając jednak wcale
gwarancji, że za jakiś czas sytuacja
się nie powtórzy. Po wtorkowej
awarii na miejscu pojawili się pracownicy PGE, którzy przycięli gałęzie, ale tylko na kilku drzewach.
Pozostaje jeszcze cały ich szpa-

ler, gdzie w wielu miejscach kable
przechodzą centralnie w koronach
drzew.
to pGe powinna przyciąć
drzewa
Koniecznością jest przeprowadzenie przycinki drzew. Mieszkańcy usłyszeli od pracowników zakładu, że to obowiązek zarządcy
drogi, czyli w tym przypadku miasta (Sikorskiego jest ulicą powiatową, ale na mocy porozumienia
ze starostwem to magistrat zajmuje się utrzymaniem dróg – przyp.
red.).
Zupełnie odmienne zdanie mają
na ten temat w urzędzie, który powołuje się na fakt, że to właściciel

boGdan walczak
Radny
Jakjamamtorozumieć
ijaktraktować?Zbliżająsię
zebraniaosiedlowe
isołeckienatemat
nowegobudżetuico?
iznowumamywypisywać
kilkadziesiątwniosków,co
należyzrobić,atesprawy,
którejużbyłypisane
kilkakrotnie,przesuwane
przezurząd,jak
naprzykładoświetlenie
ul.Słonecznej,leżą.
Jajużkrępujęsięnawet
otymmówić,żebyna
tereniemiastaniebyło
40tys.złnatakierzeczy.
Tymczasemniektóre
pozycjewuchwale
pojawiłysięnadniach.

linii energetycznej ma obowiązek usuwać zagrożenia, np. gałęzie właśnie. Zakład Energetyczny
nie ma nawet obowiązku występowania o pozwolenie na przycinkę
do odpowiedniego urzędu.
Magistrat zamierza wystąpić
do PGE z prośbą o przycinkę gałęzi przy ul. Sikorskiego. Tak naprawdę może jednak tylko prosić. Możliwości wyegzekwowania
działań urząd nie ma. Mieszkańcy
mają nadzieję, że zakład, idąc za
przysłowiem, że lepiej zapobiegać
niż leczyć, zajmie się doprowadzeniem drzew do stanu, w którym
nie będą one stanowiły zagrożenia
dla mienia, ale też życia osób, które w czasie wichury mogłyby np.
przechodzić chodnikiem, na który nagle spada przewód niskiego
napięcia. Konsekwencje mogłyby
być tragiczne.
kl
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Gmina Dmosin|GospodarzzNagawekmyjesięwmisce–izłorzeczy

Na boisko gmina wody nie oszczędza,
a w gospodarstwie suche krany
Dające się wszystkim we znaki upały i kłopoty z bieżącą wodą zaczynają
powodować konﬂikty. W poniedziałek 10 sierpnia
do naszej redakcji zadzwonił zbulwersowany mieszkaniec Nagawek
w gminie Dmosin, do którego gospodarstwa już od dłuższego czasu
nie dociera woda. Tymczasem gmina, która wystosowała
do mieszkańców apel o rozsądne korzystanie z zasobów wodociągów,
codziennie urządza podlewanie boiska w Dmosinie Drugim.

– Z jednej strony wójt apeluje
o nienawadnianie upraw, ogródków czy trawników, a z drugiej
strony w najlepsze podlewa boisko przy Orliku, gdzie pod hydrant podłączone są trzy armatki.
Gdzie tu racjonalność i konsekwencja? Ja już dziesiąty dzień
nie mam wody. Przywożę ją
w zbiornikach a to od siostry,
a to od sąsiada. Mam 15 cielaków, zwierzęta muszą coś pić. Do
gminy napisałem 3 pisma w tej
sprawie i zawsze jest inne tłumaczenie, a to że wina reduktora na
Nowostawach, a to że awaria na
przepompowni w Dmosinie. Proponowali, owszem, beczkowóz,
ale ja wiem, że straż pożarna używa na przykład piany, na pytanie,
czy ktoś z gminy zagwarantuje
mi, że moje zwierzęta, pijąc taką
wodę, się nie rozchorują, usłyszałem odpowiedź, że nie – mówi
Piotr Janeczek.
Sprawdziliśmy otrzymany sygnał. Na boisku Błękitnych przy
Orliku we wtorek rano rzeczywiście uruchomiony był hydrant
i nawet nie trzy, a cztery zraszacze wypuszczające wodę pod takim ciśnieniem, że sięgała asfaltu
na pobliskiej drodze. Taki widok
w zestawieniu z obowiązującym
na terenie gminy apelem o racjonalność w gospodarowaniu wodą
rzeczywiście może dziwić, a tych,
którzy wody w kranach już nie
mają – wręcz złościć.
jak to tłumaczy gmina
O wyjaśnienia tej niezrozumiałej dla mieszkańca sytuacji
zwróciliśmy się do władz gminy Dmosin. Zarówno wójt gminy
Danuta Supera, jak i jej zastępca
Arkadiusz Garnys tłumaczą, że
wszystko ma swoje uzasadnienie, a żaden sygnał od mieszkańców nie pozostaje bez odzewu
i propozycji rozwiązania problemu. Nie kryją, że to nie jedyne boisko, które podlewa obecnie
gmina. Nawadniane jest również
boisko przy Zespole Szkół Samorządowych w Dmosinie, czym
RekLaMa

Jajużdziesiąty
dzieńniemamwody.
Przywożęją
wzbiornikach
atoodsiostry,
atoodsąsiada.Mam
15cielaków,zwierzęta
muszącośpić.

go płaciłem, żebym teraz nie
mógł z niego normalnie korzystać. Pytam: Jaki przykład daje
ludziom wójt, która oczekuje, że
nie będą podlewać trawników,
a sama podlewa boisko? – pyta raz
jeszcze Piotr Janeczek.

a w studni
też nie ma wody
Takie przedstawianie sprawy mieszkaniec Nagawek nazywa „odwracaniem kota ogonem”.
– Owszem zaproponowano mi
dzierżawę pompy, żebym wodę
czerpał ze swojej studni, tyle tylko, że zapomnieli dodać, że
w niej nie ma wody. Zresztą,
gdyby nawet była, to nie po to
mam wodociąg, nie po to na nie-

konewka służy
za prysznic
Mimo kilku pisemnych interwencji w gminie, rolnik póki co
musi radzić sobie sam. Łazienki w domu nie używa. Myje się
w misce albo na dworze, gdzie zainstalował beczkę i konewkę, która służy za prysznic. Żeby napoić
zwierzęta, musiał kupić trzy beczki o pojemności tysiąc litrów, które wkłada na przyczepkę, by przy-

LiLiaNNaJóźWiak-STaSZeWSka

lila.staszewska@lowiczanin.info

a po drugie na to, by mogły być
na nim rozgrywane mecze barażowe Błękitnych, którzy walczą
o wejście do okręgówki – usprawiedliwia wicewójt Arkadiusz
Garnys.
Tymczasem, jak tłumaczy dalej wicewójt, Nagawki są zasilane
z ujęcia wody w Woli Cyrusowej
i Teresinie. – I tu – rzeczywiście
– mieliśmy sygnały o braku wody
w skansenie po godzinie 19.00, ale
również od mieszkańca, o którym
mowa. Proponowaliśmy beczkowóz z wodą dla zwierząt, ale pan
się nie zgodził. Proponowaliśmy
również wypożyczenie pompy do
studni, którą posiada ten mieszkaniec, ale na to też nie wyraził zgody– dodaje wicewójt Arkadiusz
Garnys.

Boisko w Borkachpodlewanezkilkustronjednocześniewzbudzairytacjętych,którzyniemająwodywswoich
gospodarstwach.

wieźć nimi wodę od tych, którzy
póki co nie mają z nią takich problemów jak on.

LiLiaNNaJóźWiak-STaSZeWSka

lilianna jóźwiak
-staszewska

zajmują się strażacy OSP, przywożąc beczkowozem wodę z rzeki
Mrogi. Wszystko uzasadnione jest
potrzebą utrzymania obiektów, na
które gmina poniosła określone
koszty, ale nie tylko.
– Boisko w Dmosinie Drugim jest podlewane z wodociągu Ząbki, gdzie jak do tej pory
nie mamy sygnałów o spadkach
ciśnienia, a więc zużyta woda
i jej ilość nie ma wpływu na
spadki ciśnienia odnotowane
w Nagawkach i Dmosinie. Zależy nam na utrzymaniu tej murawy po pierwsze – ze względu na
dość wysoki koszt jej założenia,

Piotr Janeczek, rolnik z nagawek,musitrzyrazydziennieprzywozićwodędopojeniazwierzątodsąsiada
isiostry,bowkranachsusza.

potrzebne inwestycje
są w przygotowaniu
Wójt Danuta Supera tłumaczy,
że gmina przygotowuje kompleksowe rozwiązanie problemu Nagawek, ale to jeszcze trochę potrwa. We wrześniu ma być gotowy
projekt punktu podnoszenia ciśnienia wody w tej miejscowości.
Dzięki niemu woda w okresach
suszy ma docierać bez problemów również do odbiorców położonych wyżej. – Posesja, o której
mowa, położona jest o 35 m wyżej
niż pozostałe, a to oznacza 3,5 atmosfery straty w ciśnieniu wody –
uzupełnia wicewójt Garnys.
Takiego tłumaczenia nie przyjmuje jednak gospodarz z Nagawek. – Owszem mieszkam na
wzniesieniu, ale nie aż takim.
Moja gehenna trwa praktycznie od wybudowania wodociągu
w mniejszym lub większym stopniu, a ten rok jest szczególny.
Woda o ciśnieniu 0,5 atmosfery
najpierw pojawiała się tylko w godzinach nocnych, teraz nie ma jej
już przez całą dobę. Nie mam się
w czym umyć, wyprać ubrań. Jak
może czuć się osoba, która wchodząc po całym dniu ciężkiej pracy do łazienki zastaje w niej suchy
kran? Ja tak mam już od długiego
czasu – mówi Piotr Janeczek.
Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Dmosin, 13 sierpnia, wójt Danuta Supera przedłoży radnym
projekt uchwały w sprawie przesunięć w budżecie, które umożliwią budowę nowej studni dla
ujęcia wody w Dmosinie. Projekt
prac geologicznych został już zatwierdzony przez odpowiednie

BoiskowDmosinie
Drugimjestpodlewane
zwodociąguZąbki,
gdziejakdotejpory
niemamysygnałów
ospadkachciśnienia.
służby. Jeśli radni dziś przyjmą
uchwałę, gmina wystosuje zapytanie o cenę do potencjalnych wykonawców.
zużycie dwa razy
większe niż przy
dotychczasowych
suszach
– Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest trudna. Mogę tylko prosić mieszkańców o cierpliwość.
Robimy wszystko, aby woda docierała wszędzie, ale jej rozbiór
jest tak olbrzymi, że są miejsca,
gdzie występują braki. Nasi konserwatorzy pracują dzień i noc,
żeby zabezpieczyć ciśnienie. Nie
wyobrażam sobie, co byłoby, gdybyśmy wcześniej nie zastosowali spięcia wodociągów i nie stworzyli możliwości wyrównywania
niedoborów. Nasze kolejne plany
inwestycyjne idą w kierunku dalszej rozbudowy stacji uzdatniania
wody, budowy studni awaryjnych,
zabezpieczenia ujęć w agregaty –
mówi wójt Danua Supera.
Dodajmy tylko, że olbrzymi
rozbiór wody w przypadku gminy Dmosin oznacza, że jest on już
czterokrotnie większy niż zwykle
i dwukrotnie większy niż w poprzednich okresach suszy. 
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Aktualności
Stopień zasilania w górę,
produkcja w dół
Przeorganizowanie
produkcji, a w niektórych
przypadkach nawet
jej ograniczenie,
przesunięcia czasu
pracy, wyłączenie
klimatyzatorów, zakaz
używania oświetlenia
w ciągu dnia
– to rzeczywistość,
w której od poniedziałku,
10 sierpnia, funkcjonuje
wiele zakładów pracy
w naszym rejonie.
Ogłoszony na terenie całego
kraju 20. stopień zasilania, czyli
najniższy od blisko 30 lat, wpłynął
na pracę m.in. takich dużych firm
jak podstrykowski Corning, głowieński MitMar, czy dmosińska
Ubojnia Drobiu Piórkowscy.
– Od poniedziałku w godzinach
od 10.00 do 17.00 musieliśmy
wyłączyć część najbardziej enerRekLaMa

gochłonnych linii. W godzinach
nocnych produkcja odbywa się
normalnie. Zredukowaliśmy moc
klimatyzacji, wyraźnie odczuwając niedogodności z tego powodu,
ale to było również konieczne. Codziennie rano śledzimy komunikaty o stopniu zasilania, czekając na
jego obniżenie – mówi Mariusz
Bielawski, dyrektor Corninga.
Z problemem zmniejszonej
mocy musiała poradzić sobie również Ubojnia Drobiu Piórkowscy
w Kołacinie. – Jesteśmy związani umowami z wieloma dostawcami i odbiorcami, nie możemy sobie pozwolić na przestój, dlatego
w poniedziałek trzeba było szybko podjąć decyzję, co w tej sytuacji. Musieliśmy przesunąć całą
logistykę i rozpoczęcie uboju, zajęło to pół dnia, ale dajemy radę.
Przesunęliśmy godzinę rozpoczęcia uboju z 3.00 na 24.00. Zyskane
w ten sposób 3 godziny w całości
zabezpieczają najbardziej energochłonne procesy – mówi dyrektor techniczny ubojni, Krzysztof
Ławniczak.

Dodatkowo firma zdecydowała o wyłączeniu jednego agregatu
chłodniczego, woda na śniadanie
nie jest już podgrzewana elektrycznie, tylko gazowo, wprowadzono zakaz używania oświetlenia w ciągu dnia i ograniczenie
używania innych nośników energii. Zakład musiał zejść do 2/3 poboru normalnie użytkowanej energii.
W głowieńskim MitMarze również nastąpiła konieczność wyłączenia części urządzeń, które
w najmniejszym stopniu są potrzebne do produkcji. Starano się
również zreorganizować w ostatnich kilku dniach zmiany. Część
pracowników przychodzi do pracy
na noce, czego wcześniej nie praktykowano.
W firmie pilnie nasłuchuje się
codziennych komunikatów dotyczących obowiązującego stopnia
zasilania. W MitMarze mają nadzieję, że utrudnienia nie potrwają
długo. W normalnym trybie pracuje za to, przynajmniej na razie, głowieńska fabryka szlifierek. ljs, kl

RZUT OKIEM|eSkaDRaHeLikOPTeRóW
Ciekawy widok mieli okazję
oglądać 10 sierpnia plażowicze
nad zalewem Mrożyczkaoraz
mieszkańcy,którzyprzebywali
wokolicachosiedlaSikorskiego,
kopernikaiMarakanu.Wpewnym
momencie,niezbytwysoko,nad
miastemprzeleciałabowiem
grupaażpięciuwojskowych
helikopterów.Widoktakiejilości
maszynnaraz,aleteżhałasprzez
nieczyniony,robiływrażenie.kl

JakUBLeNaRT

Rejon|Zakładymusząoszczędzaćprąd

Region|Pożarywlasachinapolach

Strażacy mają pełne ręce roboty
dokończenie ze str. 1

Pracowało siedem zastępów
straży pożarnej. Straty były stosunkowo niewielkie, bo oceniono
je na 2 tys. zł.
Większe straty wyliczono po
pożarze, który wybuchł 8 sierpnia, około godziny 16.11, w Nadolnej. Iskra z tłumika ciągnika
rolniczego doprowadziła do pożaru rżyska i słomy po kombajnie na
powierzchni około 1ha. Częściowemu spaleniu uległa przyczepa
ciągnięta przez ciągnik, całkowitemu sprasowana słoma znajdująca się na niej. Straty oszacowano
na około 5,5 tys. zł. Dzień później,
9 sierpnia, około godziny 10.51,

straż gasiła też 2 ha rżyska w Kołacinie. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia.
Dzień później, 7 sierpnia, około godziny 21.17, gaszono z kolei
50 mkw poszycia leśnego w Ziewanicach. Wybuchł on prawdopodobnie z powodu zaprószenia
ognia przez osoby nieznane.
Dwa razy do pożaru wyjeżdżali strażacy 8 sierpnia. Najpierw,
około godziny 14.58, gasili 300
mkw suchej trawy na nieużytkach rolnych przy ul. Kosynierów
w Dobrej, a następnie, około
21.00, suchą trawę na terenie stacji
transformatorowej przy ul. Kopernika w Głownie.
kl

Region

Pięciu nietrzeźwych
kierowców
Aż pięciu nietrzeźwych kierowców jednego dnia, 11 sierpnia, na przestrzeni mniej więcej
4,5 godziny, zatrzymali policjanci na drogach gminy Głowno
i gminy Stryków.
Spośród tych pięciu interwencji aż trzy miały miejsce w Woli
Lubiankowskiej.
Zatrzymana około godziny
11.35, prowadząca Opla Astrę
27-letnia mieszkanka gminy
Głowno, miała w organizmie aż
2,5 promila alkoholu.
Taki sam wynik miał również
zatrzymany o 10.40 rowerzysta, którym był 58-latek z gminy
Łyszkowice.
W Woli Lubiankowskiej zatrzymano również 36-letniego
mieszkańca powiatu brzezińskiego, który jechał Fordem Ka, mając w organizmie 0,3 promila alkoholu.
Taki sam wynik „wydmuchał” też 68-letni rowerzysta,
mieszkaniec gminy Głowno, zatrzymany w Ziewanicach około
godziny 9.05. Dużo więcej, bo
niemal 2 promile, miał w organizmie 64-latek, mieszkaniec gminy Stryków, który około godziny 7.00 poruszał się rowerem ul.
Strykowską w Swędowie.
kl
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Łowicz |XXłowickaPieszaPielgrzymkaMłodzieżowanaJasnąGórę–wyruszyliwubiegłyczwartek,dojdąpojutrze

Ważna jest intencja i pozytywne nastawienie
Mszą św. o godz. 7. rozpoczęła się w miniony
czwartek 6 sierpnia już dwudziesta, jubileuszowa,
sierpniowa pielgrzymka młodzieżowa do
Częstochowy.

wodniczącego Rady Miejskiej
Michała Trzoski wyruszyli na
pielgrzymkowy szlak w stronę
Makowa, gdzie czeka ich pierwszy nocleg.
Za nimi, w niewielkich odstępach, podążały kolejne grupy,
w których idą w tym roku z 7
księżmi tradycyjnie Zieloni z Łowicza, Cytrynowi z Żychlina, Fioletowi ze Skierniewic, Czerwoni
z Żyrardowa, Biało-Żółci z Kutna,
Biali z Łęczycy i Brązowi z Rawy
Mazowieckiej.

MaRiaMaJcHeR

Do sanktuarium maryjnego podąża teraz prawie 1000 pątników
z ponad 130 parafii diecezji łowickiej. Dwie grupy, Cytrynowa
z Żychlina i Błękitna z Sochaczewa rozpoczęły swą wędrówkę już
w ubiegłą środę i o godz. 17. dotarły do Łowicza.
Niedługo po mszy św. o godz.
9.15 Pomarańczowi z Żyrardowa, jako grupa pierwsza, w asyście biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby, burmistrza Łowicza
Krzysztofa Kalińskiego i prze-

MaRiaMaJcHeR

Zieloni z Łowiczanapielgrzymkęidąz7duchownymi.

Od lewej: Ilona, Michalina, Ola i Edyta z Pijarskiego LO. Dziewczyny
chodząnapielgrzymkę,bokochająjejklimat,ludziibliskośćzBogiem.

RekLaMa

Wśród podążających na spotkanie z Czarną Madonną są
między innymi uczennice liceum pijarskiego, Ilona, Michalina, Ola i Edyta. – Idziemy na
pielgrzymkę, bo uwielbiamy
jej klimat. Ja idę 3 raz i zawsze
czas mija mi tu bardzo szybko. Są świetni ludzie, z którymi można rozmawiać o wszyst-

kim – mówiła w rozmowie
z nami Michalina, a Ilona dodała: – Ja wybrałam się w tym roku
z dziewczynami po raz pierwszy.
Chciałam spróbować czegoś nowego, nieznanego, a Ilona chodzi ze swoją siostrą już od jakiegoś czasu, więc postanowiłam,
że w tym roku do nich dołączę.
Obie dziewczyny idą w inten-

cji matury, którą będą zdawały
w przyszłym roku w maju.
Ola i Natalia, dwie przyjaciółki,
idą na pielgrzymkę po raz pierwszy. W ich oczach w dniu ruszania
w trasę widać było wielką radość,
a zarazem spokój. Obie podążają
na Jasną Górę dla pokuty i ofiary,
którą chcą złożyć Bogu ze swojego wysiłku i poświęcenia. Są też

po ludzku ciekawe, jak wygląda
uczestniczenie w prawdziwej pieszej pielgrzymce, o której wielu im opowiadało, a której same
jeszcze nie doświadczyły. – Niesiemy w sercach ważne dla nas intencje, których nie chcemy zdradzać. Mamy nadzieję, że mimo
mocnych upałów damy radę i dojdziemy.
Mateusza, który idzie z pielgrzymką po raz 4, odprowadzały
do Makowa trzy koleżanki. – Pielgrzymki dają mi „powera” (czyt.
siłę) duchowego. Dzięki nim
mogę naładować swoje duchowe baterie, aby przez cały rok żyć
w przyjaźni z Panem Bogiem. –
zaznacza chłopak. – Myślę, że
pogoda, mimo dość wysokich
temperatur, jest dobra na pielgrzymowanie i nie ma co narzekać.
Wolę taką, niż gdybym miał mieć
pełno wody w butach. Przewodnikiem pielgrzymki od 2011 roku
jest ks. Rafał Babicki. Zielonej –
łowickiej grupie przewodzi rektor
Wyższego Seminarium Duchownego ks. Sławomir Wasilewski.
Do Częstochowy pątnicy dotrą
14 sierpnia, w piątek, po przebyciu
ponad 230 kilometrów i zostaną
do soboty, by uroczyście świętować Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny, potocznie zwane
Świętem Matki Boskiej Zielnej,
i szczęśliwe dotarcie do celu.
Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć oraz filmu z wymarszu pielgrzymki na naszej stronie
www.lowiczanin.info.
mm
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Okruchy życia
ODESZLI OD naS|1.08-11.08.2015
1 sierpnia: JózefDominiak,l.77,
Głowno;StanisławMańkowski,l.70,
Mastki.2 sierpnia:kazimierakurczak,
l.92,Głowno;MarianFelczyński,l.62;
andrzejWalenżyk,l.63.3 sierpnia:
StanisławaBiałecka,l.81.4 sierpnia:
DanutaGawęcka,l.81,łowicz.
5 sierpnia:łukaszSłomiany,l.21;

kazimierzkwaśniak,l.77,Stryków.
6 sierpnia: WaldemarGradecki,
l.46.7 sierpnia:JanTopolski,l.74,
Głowno;krzysztofJaneczek,l.56,
Głowno.9 sierpnia: RomanGrzelak,
l.77.10 sierpnia: ewaBiałek,l.65;
elżbietaTataj,l.64.11 sierpnia: aniela
Pietrzak,l.92;czesławacaboń,l.72

WSPOMnIEnIa|POZOSTaNąWNaSZeJPaMięci

Ryszard Gardener (1935-2013)



RekLaMa

Ryszard Gardener
(1935‑2013)

Sport,aszczególnietenisa
ziemnego,kochałnad
życie.Swojąmiłością
doaktywnościzarażałcałą
rodzinę,auczestniczących
wlicznychzawodachsyna
iwnuczkęnieustannie
wspierałidopingował.
Wszystkorobiłzwielkim
zaangażowaniem
iprzejęciem,akażdydzień
przeżywałtak,jakbymiało
niebyćjutra.Nakartach
historiiłowiczazapisałsię
jakozapalonytenisista,
spodktóregorękiwyszło
kilkadziesiątosób,jako
troskliwyopiekunkortów
przySyntexieiorganizator
znakomitychspotkań
tenisowychzudziałem
gwiazdpolskiegokina.

Urodził się 6 stycznia 1935 roku
w Rembertowie pod Warszawą.
Do Łowicza, w roku 1943, w wieku 8 lat, przyszedł pieszo z samym
wujkiem Kazimierzem Płacheckim. Uciekali wtedy przed wojną,
która w stolicy zbierała coraz obfitsze żniwo. Najpierw udali się
do babci Katarzyny Płacheckiej, później szukali lokum dla
siebie. Po pewnym czasie dołączyli do nich matka i o rok starszy brat Ryszarda – Jurek. Ojciec
Ryszarda został zabity w pierwszych dniach września 1939 roku.
Po jego śmierci, to właśnie wujek
ze Szczecina zajął się całą rodziną.
Początkowo Gardenerowie zamieszkali w domu przy ul. Bolimowskiej, w 1959 roku wyprowadzili się na os. Kostka, gdzie
Ryszard mieszkał do 1965 roku,
a jego matka do samej śmierci,
do roku 1982.
Po ukończeniu szkoły podstawowej w Łowiczu, Gardener uczył
się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego.
Następnie, już kiedy jego synowie
chodzili do szkoły podstawowej,
podjął i zakończył uzyskaniem
dyplomu studia zaoczne w Łodzi,
na kierunku prawo i ekonomia.
Stefania, jego żona, pochodziła z Kutna, ale pracowała w Łowiczu, w biurach stacji PKP. Gardenerowie poznali się na prywatce.
W 1963 wzięli ślub. Od 8 lutego 1963 do końca roku 1965 codziennie, po zakończeniu pracy,
Ryszard jechał do żony i dzieci
do Kutna, bo tam u rodziców początkowo mieszkała, a przed północą wracał codziennie do Łowicza, do mieszkania na Kostkę, by
rano znów pójść do pracy. W 1965
rodzina wreszcie zamieszkała razem w kamienicy na Starym Rynku. Gardenerowie mieli dwóch synów, bliźniaków, Jacka i Ryszarda.
Doczekali się też dwóch wnuczek,
córek Jacka, Justyny i Julii.
Ryszard Gardener swoją pierwszą pracę podjął w Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu na stanowisku inspektora.
W jej trakcie ukończył studia. Następnie znalazł zatrudnienie jako
inspektor w Wydziale Finansowym w Łowiczu i pracował tam
przez wiele lat. Później pełnił
funkcję prezesa „Łowiczanki”,
a przed samą emeryturą pracował
w biurze Zakładu Energetyki
Cieplnej. Na emeryturę przeszedł
w latach 90-tych, wtedy to zajął
się już tylko i wyłącznie kortami
tenisowymi, które doglądał każdego dnia.
tenis kochał nad życie
Swoją przygodę z tenisem zaczynał od ping-ponga, w którego
grywał w Domu Kolejarza na placu Koński Targ. Tam też z redaktorem sportowym Stanisławem
Garczarczykiem szykowali pierwsze korty, na których później regularnie grali. U samego redaktora, w jego domu na Przedmieściu,
Gardener grywał już ponad 50 lat
temu.
W 1975 roku sportowiec zaczął
prowadzić szkółkę tenisową dla
dzieci z IV i V klas szkoły podstawowej. Przedsięwzięcie finansował OSiR.

W 1975 Ryszard Gardener był
także inicjatorem powstania, częściowo w czynie społecznym,
a częściowo z funduszu socjalnego, przyzakładowych kortów tenisowych na ul. Powstańców przy
Syntexie. Jako prezes Łowickiego
Towarzystwa Tenisowego, które
funkcjonowało przy kortach, a założone zostało w latach 90-tych, z
wielkim zapałem i oddaniem poświęcił się ich pielęgnowaniu.
W 1977 roku zabierał swoich
podopiecznych do Łodzi, Sieradza
czy Piotrkowa na turnieje miast
w tenisie. Tam młodzi tenisiści
mogli wykazać się swoimi talentami i umiejętnościami.
Przez kilka lat, każdego roku
w maju, Gardener organizował turniej majowy, a w okolicach września turniej jesienny. Od 2005,
po śmierci Stanisława Garczarczyka, był także inicjatorem memoriału jego imienia. Zapraszał na niego starszych tenisistów, przyjaciół,
którzy znali redaktora Garczarczyka. W latach 2004-2006 Ryszard
Gardener sprowadził na zawody
do Łowicza wielu znanych aktorów. Byli wśród nich między innymi Robert Rozmus, Tomasz
Stockinger z synem, Jerzy Zelnik,
Marcin Daniec czy Piotr Gąsowski.
Prezes towarzystwa tenisowego
kochał wszystkie sporty i wiedział
o wszystkim, co w sporcie polskim
i światowym się działo. Jerzy Garczarczyk wspominał, że jeszcze
w latach szkolnych Gardener zamęczał kolegów życiorysami znanych tenisistów, które znał na pamięć. Był też wielkim kibicem
wszelakich sportów. Poza swoim zamiłowaniem, wspierał także pasje syna i wnuczki Justyny.
Z synem wyjeżdżał na triathlon,
a wnuczce wielokrotnie towarzyszył na zawodach pływackich.
Jako zawodnik, w rywalizacji z równolatkami Ryszard Gardener odnosił wiele sukcesów
na szczeblu powiatowym, wojewódzkim czy ogólnopolskim w
turniejach, które rozgrywały się
na kortach od Sopotu do Wrocławia. Brał między innymi udział
w finale turnieju ogólnopolskiego dla amatorów Puchar Studia II
we Wrocławiu. Około 7 lat temu z
Romanem Ignaczakiem wystartował także w halowym turnieju deblowym w Skierniewicach. Wtedy
to panowie wygrali, mimo że lat
mieli dwa razy tyle, co większość
zawodników. Pod koniec życia, w
kategorii 75+, Gardener był w polskiej czołówce tenisowej amatorów. Miał świetny backhand i był
bardzo „poukładany” technicznie.
oddany ojciec,
dziadek i teść
– Był człowiekiem bardzo mądrym życiowo. Ludzką egzystencję postrzegał poprzez pryzmat
sprawiedliwości, a jakakolwiek
nieuczciwość bardzo go drażniła. Nie umiał też przejść obojętnie obok cudzego nieszczęścia.
– wspomina w rozmowie z nami
syn Ryszarda, Jacek Gardener.
– Mówiliśmy na niego „Senior”,
bo brat też ma na imię Ryszard.
Ceniłem ojca bardzo za to, jaki był
inteligentny i oczytany. Miał świetną pamięć, do tego stopnia, że

w trakcie zawodów dowiedzieć
się o wyniki ludzie szli nie do sędziów, ale do niego właśnie, ponieważ i wszystko zapisywał, i doskonale zapamiętywał.
– Zabawnie to zabrzmi, ale był
dla nas takim źródłem wiedzy, jakim teraz jest Internet. Od niego
mogliśmy dowiedzieć się wszystkiego, na każdy temat. Nie było
takiego pytania, na które nie znał
odpowiedzi. Niesamowite w nim
było to, że chłonął każdą informację. Wszystko chciał wiedzieć,
wszystko robić, o wszystkim rozmawiać. Życie łapał po prostu garściami. Zachowywał się tak, jakby miało nie być jutra, jakby jutro
miał być koniec świata – mówiła
nam ulubiona, ale i jedyna synowa
Seniora, Anna Gardener. – Pasjonował się książkami, zawsze wiedział, co dzieje się w nowościach
wydawniczych, a z gatunków najbardziej wciągały go sensacje. Lubił też bardzo kino i filmy. W naszych relacjach nigdy nie było
hierarchii. Kontakty między nami
były zawsze koleżeńskie, ciepłe.
O pasjach ojca Jacek Gardener
mówi, że oprócz tenisa, do 1995
roku miał jeszcze jednego konika,
a była nim filatelistyka. Znaczki
kolekcjonował i oglądał z wielkim
zaangażowaniem.
– Prawie przez 20 lat Senior był
codziennie w naszym domu. Kiedy z domofonu dobiegał dźwięk
dwóch sygnałów, to już wiadomo było, kto przyjechał. Zawsze słyszałam to samo pytanie:
„Co tam słychać?”. Czasem bywało to uciążliwe, ale teraz bardzo
nam tego brakuje. – mówi Anna,
a po chwili dodaje: – Myślę, że
wyjątkowe było w nim też to, że
nigdy nie odmawiał nikomu pomocy, nawet w najbardziej absurdalnych sprawach. Jestem pewna,
że gdybym zadzwoniła do niego
o 24 i powiedziała, że chcę, żeby
mnie zawiózł do Łodzi na przykład po sukienkę, to o nic by nie
pytał, nie marudził, tylko po prostu
by przyjechał i mnie zawiózł.
Syn Jacek bardzo doceniał
ojca za to, że towarzyszył mu we
wszystkich wyjazdach na zawody w triathlonie. Wtedy wspierał,
mobilizował i uwieczniał sukcesy
syna – choć w tej ostatniej kwestii zdarzały się spięcia. Gardener,
jako człowiek starszego pokolenia,
co się często zdarza, nie nadążał
za nowinkami technologicznymi: – Pamiętam, jak po zawodach
wsiadałem do samochodu, zacierałem ręce i z niecierpliwością załączałem kamerę, żeby obejrzeć
swój i innych zawodników start.
Niestety bardzo często okazywało się, że przez 30 min. na ekranie
widać było np. sam piasek, wodę,
czyjeś nogi, bo tata włączył zoom
i zapomniał wyłączyć albo sam nie
wiedział, że go włączył. Zdarzyło
się też tak, że biegłem z wody do
roweru, a on zamiast śledzić mnie
z miejsca przy wykorzystaniu
funkcji zoom biegł z kamerą obok
mnie – mówił.
Gardener Senior znał wszystkich zawodników triathlonu, zarówno polskich, jak i zagranicznych, ich miejsca w rankingach,
wyniki. Był bardzo dumny z sukcesów syna.
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Zarówno tenisiści, jak i rodzina zapamiętali go jako wielkiego
dżentelmena i człowieka czynu.
– Tata był zawsze starannie ubrany,
nigdy nie przeklinał, nie miał nałogów, a sport zagwarantował mu
aktywność, zdrowie i ciągłą chęć
do życia.
– Warto też podkreślić, że Senior wielką miłością darzył nasze córki, bo sam miał tylko synów. Jedną pieszczotliwie nazwał
Bąbelkiem, a drugą Pumpulinką.
Z Justynką jeździł na każde zawody. Starał się jak najwięcej czasu spędzać z dziewczynkami i być
z nimi bardzo blisko. Był cudownym dziadkiem i nietuzinkowym,
niepowtarzalnym człowiekiem –
wspomina synowa.
tak go zapamiętali
Lekarz, u którego na wizycie
był Ryszard w wieku czterdziestu paru lat, kategorycznie zabronił mu gry w tenisa w związku z
dyskopatią, którą u niego zdiagnozował. Amator tenisa nic jednak
sobie z tego nie robił i grał dalej,
ciesząc się zdrowiem i wigorem.
Dariusz Doroba, który swoją przygodę z tenisem jako uczeń
Gardenera rozpoczął 15 lat temu,
podkreślał, że jako trener pan Ryszard był bardzo konsekwentny,
obowiązkowy, miał wielką wiedzę i bardzo dużo wymagał, nie
tylko od uczniów, ale również od
siebie. – Poznałem Ryszarda 25
lat temu. Wtedy jeszcze nie planowałem grać, chociaż wiedziałem,
że nauczył tego sportu naprawdę
wielu ludzi w Łowiczu. Namówił
w końcu i mnie, i razem z córką
zaczęliśmy uczyć się podstaw tenisa. – mówi w rozmowie z nami
Doroba, a po chwili dodaje: – Ceniłem go za to, że mimo tego, że
był już na emeryturze i mógł odpoczywać, cały czas działał dla towarzystwa. Pamiętam, że w singla, już po przyuczeniu, zagrałem
z nim kilka razy, zawsze z wynikiem wiadomym.
Był to czas, kiedy Gardener był
już na emeryturze. Codziennie bywał wtedy na kortach przy Syntexie, na które przyjeżdżał swoim składakiem. Podlewał rośliny,
sprzątał korty, dosypywał mączki,
wałował, malował ogrodzenia.
Doroba zapamiętał prezesa
też z tego, że zawsze miał na sobie koszulkę z jakimś znaczkiem
symbolizującym tenis. Zawsze był
szczupły, wysportowany. Przywiązywał bardzo dużą wagę do
zdrowego stylu życia, w związku
z czym nie miał żadnych nałogów.
– Ryszard był jedną z pierwszych osób, które poznałem, kiedy w 1979 przeprowadziłem się
do Łowicza. Zaczęliśmy razem
grać. Bardzo dobrze dogadywaliśmy się w parze deblowej.
On był głośniejszy, ja trochę cichszy, uzupełnialiśmy się – wspominał w rozmowie z nami Roman Ignaczak, wieloletni partner
deblowy Gardenera. – Był kilkanaście lat starszy od nas, więc zawsze nazywał nas „młodzieżą”.
Charakterystyczne było dla niego
też to, że kiedy nie pojawialiśmy
się na korcie z jakichś powodów,
to dzwonił do nas, mobilizował,
przypominał o spotkaniu.
Funkcję prezesa Łowickiego Towarszystwa Tenisowego,
po Gardenerze pełni już od półtora roku Krzysztof Gajda. Stara
się zachować pamięć o dawnym
prezesie, organizując turniej jego
imienia. W tamtym roku taki turniej odbył się w czerwcu, w tym
roku jego organizacja planowa jest
na przełomie sierpnia i września.
– Najpierw poznałem jego synów, Jacka i Ryśka. Chodziliśmy
razem do szkoły podstawowej,
później do technikum. Pamiętam,



że ich czerwonym maluchem jeździliśmy latem na żwirownię. Pożyczałem też od nich rakietę, żeby
poodbijać piłkę na ściance koło
kortów – mówi. – Ryszard był
dla nas takim Bohdanem Tomaszewskim. O sporcie, a szczególnie o tenisie, wiedział wszystko.
Znał całą jego historię. Był w nim
po prostu zakochany – wspomina Gajda. – Seniorzy grali zawsze
razem w debla. Czasami do nich
dołączaliśmy, czasami się przyglądaliśmy albo po prostu graliśmy
obok. Z jego powiedzonek pamiętam najlepiej: „Panie, jak pan
grasz!”. To było jego hasło, kiedy
ktoś zagrał mu nieco bardziej „kąśliwą”, trudniejszą do odebrania
piłkę. W związku z tym, że miałem kiedyś apteki, w odpowiedzi
na moje „panie prezesie”, zawsze
mówił do mnie „panie magistrze”.
– W roku 1975 Ryszard organizował nabór zawodników do
szkółki tenisowej. Przyjęli wtedy
tylko mojego brata, bo ja byłem
za stary. Ostatecznie brat zrezygnował, a zamiast niego zacząłem
trenować ja – wspomina lekarz
Wojciech Pietrzak, mistrz świata lekarzy w tenisie ziemnym.
– Pamiętam, że wszystkiego wtedy brakowało, rakiet, piłek. Naprawiać rakiety chodziłem do Rysia
do domu.
Wojciech Pietrzak zapamiętał
Gardenera, jako tego zawsze elegancko ubranego. Na korcie nigdy
nie przeklinał, nie rzucał rakietą.
Podczas gry zachowywał klasę.
Tylko kiedy ktoś podał słabą piłkę
albo gra wyjątkowo mu nie szła,
słyszał od prezesa „ale pietruszczysz”.
zakończył życie tam,
gdzie je spędził
Żona pana Ryszarda zmarła
tego samego roku co mąż, tylko kilka miesięcy wcześniej,
w styczniu. Źle się poczuła i została zabrana do szpitala, z którego już nie powróciła. Po jej
śmierci Gardener mocno się załamał. Przeprowadził się do syna
Ryszarda i mieszkał z nim przez
ostatnie miesiące swojego życia.
Na początku lipca zbierał siły
w sanatorium w Ciechocinku.
Miał problemy z kręgosłupem
i był po zabiegu usprawniającym
pracę serca. Już kilka dni po powrocie z wypoczynku poszedł
na kort tradycyjnie zagrać w debla z wieloletnimi kolegami z towarzystwa tenisowego. Jak zawsze stanął w parze z Romanem
Ignaczakiem, a na wprost nich
rozgrzewali się Krzysztof Chojnacki z Januszem Jagodą, druga
wieloletnia para tenisowa.
W trakcie gry Ryszard uległ
wypadkowi i doznał poważnych urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego. O tym wypadku
tak wspomina Ignaczak: – Dnia,
w którym przewrócił się na korcie, nie zapomnę nigdy. To było
dwa metry ode mnie. Reanimowaliśmy go długo. Nie mogę się
z tym pogodzić do dziś.
Po dwóch miesiącach walki,
ciągłych rehabilitacji, Ryszard
Gardener zmarł 12 września
2013 roku w szpitalu w Sochaczewie, mając 78 lat. W trakcie
pobytu w szpitalu koledzy i rodzina odwiedzali go i opiekowali się nim z wielką troską. Wielu
członków towarzystwa tenisowego, z którymi udało nam się
porozmawiać, mówiło, że umarł
w miejscu najbardziej dla siebie
charakterystycznym, tam, gdzie
był obecny prawie bez przerwy
– na kortach. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 14 września
2013 roku w łowickiej katedrze.
Pochowano go na cmentarzu katedralnym.
mm
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adam Gnutek,ur.25.07.2015r.,
godz.17:00,dł.54cm,
waga3.620g,synJustyny
iMirosława,zam.Maurzyce.

Wiktoria Sokół,ur.28.07.2015r.,
godz.14:00,dł.56cm,
waga2.750g,córkaiwony
iGrzegorza,zam.łowicz.

Maja Weronika Sułtan,
ur.28.07.2015r.,godz.18:10,
dł.57cm,waga3.400g,córka
MonikiiSylwestra,zam.Placencja.

Elżbieta Tamborska,
ur.29.07.2015r.,godz.11:35,
dł.52cm,waga4.100g,córka
ZofiiiDominika,zam.łowicz.

natalia Kapuścińska,
ur.29.07.2015r.,godz.19:20,
dł.50cm,waga2.500g,córka
katarzynyiMichała,zam.łowicz.

Lena Jaros,ur.30.07.2015r.,
godz.20.10,dł.53cm,
waga3.440g,córkakatarzyny
iTomasza,zam.Głowno.

Mikołaj Jachimek,
ur.31.07.2015r.,godz8:35,
dł.59cm,waga4.040g,syn
MartynyiPiotra,zam.Strugienice.

Tosia Kwestarz,ur.31.07.2015r.,
godz.14:50,waga3.340g,
córkaŻanetyikrzysztofa,
zam.łyszkowice.

Szymon Ruciński,ur.1.08.2015r.,
godz.0:55,dł.55cm,
waga3.520g,synkatarzyny
iPiotra,zam.Jeżów.

Jakub Kołudzki,ur.1.08.2015r.,
godz.08:25,dł.51cm,
waga3.450g,synJoanny
iadriana,zam.Popów.

Maja Twardowska,
ur.3.08.2015r.,godz.5.10,
dł.50cm,waga2.990g,córka
PaulinyiMacieja,zam.Zgierz.

Ola Dudkiewicz,ur.3.08.2015r.,
godz07:45,dł.55cm,
waga3.400g,córkaJustyny
icezarego,zam.NowaNiespusza.

Jan Pawłowski,ur.3.08.2015r.,
godz.10:25,dł.56cm,
waga3.580g,synkaroliny
iPawła,zam.Strzelcew.

artur Holak,ur.6.08.2015r.,
godz.9.50,dł.56cm,
waga3.520g,synPauliny
iadriana;zam.Janinów.

natan Kozłowski,ur.6.08.2015r.
godz.8.25,dł.58cm;
waga3.940g,synMoniki
iDamiana,zam.Mąkolice.

Zuzanna Marciniak,ur.7.08.2015r.,
godz.13:15,dł.56cm,waga
3.600g,córkaMartyiPrzemysława,
zam.Natolinkiernozki.

Mateusz Gruda,ur.8.08.2015r.,
godz.10:50,dł.53cm,
waga3.650g,synanny
iSławomira,zam.łowicz.

Franciszek Fronc,ur.9.08.2015r.,
godz.06:20,dł.53cm,
waga2.740g,synagatyiPawła,
zam.Bobrowniki.

Olivier Łukawski,ur.9.08.2015r.,
godz.10:55,dł.57cm,
waga3.900g,synŻanetyiJacka,
zam.łowicz.
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Ludzie
Łowicz |SabinaŚwiątkowskazostaładocenionaprzezprezydentłodzi

Łódzka Hala Expo 2022
według projektu łowiczanki

Pochodząca z Łowicza absolwentka Pijarskiego LO, studentka V roku Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi,
26 letnia Sabina Świątkowska osiągnęła znaczący sukces. Prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, zaprosiła ją na konferencję do Urzędu Miasta Łodzi, na której
Sabina zaprezentowała swój projekt dyplomowy magisterski, związany bezpośrednio z tematem EXPO International Łódź 2022, którego miasto Łódź próbuje
zostać gospodarzem.
Maria
Majcher

charakterystycznymi
elementamipawilonu
mająbyćmateriały
zodzysku:cegły,
parkietibelki
pozyskanezremontów
łódzkichkamienic.

maria.majcher@lowiczanin.info

skąd ta pasja?
Podczas rozmowy z Sabiną zapytaliśmy ją, skąd zainteresowanie
wybraną przez nią profesją i jak
w ogóle jej miłość do sztuki i architektury się narodziła: – To chyba zaczęło się w momencie, kiedy podczas korepetycji w czasach
liceum nie słuchałam nauczyciela,
a wolałam porozglądać się po jego
mieszkaniu, zastanawiając się, co
i gdzie poprzestawiać, jaki kolor
by lepiej zagrał na ścianach itd.
To chyba było tym pierwszym
przebłyskiem ku architekturze
wnętrz – wspominała w rozmowie
z nami. – W ogóle, odkąd pamiętam, zawsze chciałam rozwijać się
artystycznie. Działać kreatywnie.

Projekt budynkuwkształcierozwijającejsięliliizzewnątrz,wizualizacja.

kać informacji o czymś mniejszym
i nie trzeba było mi daleko szukać,
ponieważ na początku mojego
roku dyplomowego dowiedziałam się, że to właśnie Łódź ubiegać się będzie o organizację tzw.
„małego” EXPO, EXPO International. Tak to się wszystko zaczęło
– opowiadała.
Już na samym początku rozmyślań na temat pracy dyplomowej
dziewczyna zgłosiła się do nowo
powstałego biura ds. EXPO. Panowie z biura nie kryli zaskoczenia, że ktoś zainteresował się tym
tematem, a tym bardziej, że ma
powstać z tego praca magisterska.
Temat EXPO w Łodzi był wówczas bardzo świeży, dlatego też
przyszła architekt musiała podjąć

naturalne materiały i z nimi najczęściej utożsamiam swoje projekty – przyznaje, a po chwili
dodaje: – Wiedziałam, że chcę
odnieść się do kontekstu działki. Wiedząc, że ma powstać tu
park, zaczęłam szukać inspiracji w naturze, a zarazem w stylu
secesyjnym, który najpełniej nawiązuje do natury i który uwielbiam. Wspólnym mianownikiem
okazał się dla mnie rozwijający
się kwiat, a dokładniej kwiat lilii
– częsty motyw stylu secesyjnego. Stanowi on poniekąd nawiązanie do intensywnie rozwijającego się miasta, jakim jest Łódź.
Charakterystycznymi elementami pawilonu mają być materiały z odzysku: cegły, parkiet i belki

wiele trudnych, kluczowych decyzji, chociażby takich jak znalezienie miejsca – działki pod pawilon.
Uznała, że teren rozwijającego
się Nowego Centrum Łodzi, róg
ulic Nowowęglowej i Nowotargowej, będzie tym prestiżowym
miejscem dla jej obiektu. Wybrała działkę vis a vis dworca Łódź
Fabryczna, na której według miejscowych planów ma znajdować
się park.
odpowiedź znaleziona
w rozwijającej się lilii
– Dużo czasu zajęło mi znalezienie pomysłu na bryłę pawilonu, a raczej, aż wena w końcu
mnie dopadła. Zazwyczaj pomysły czerpię z natury, uwielbiam

pozyskane z remontów łódzkich
kamienic. Sabina uważa, że dobra architektura nie musi być
droga. Tworząc projekt chciała,
by powstało coś, co będzie połączeniem elementów z wielu łódzkich budynków poddanych rewitalizacji. Nawiązała tym samym
do tematu przewodniego EXPO,
jakim jest rewitalizacja, czyli
przywrócenie do życia obszarów
i obiektów miejskich, które przez
czynniki ekonomiczne zostały
zaniedbane i zapomniane.
– W swojej pracy łączę zarówno działania typowo architektoniczne z działaniami artystycznymi. Do zachodniej elewacji
pawilonu została bowiem przełożona artystyczna praca, któ-

Hala wystawowa EXPO od środka.Opróczpomieszczeńwystawowych,wbudynkubędzieteżmiejsce
nakawiarnieisalekonferencyjne,wizualizacja.

aRcHiWUMPRyWaTNe

WiZUaLiZacJaSaBiNaŚWiąTkOWSka

narodziny pomysłu
Projekt pawilonu zrodził się
w głowie Sabiny w ubiegłym
roku, kiedy ogłoszono konkurs
na projekt Pawilonu Polskiego na
EXPO World w Mediolanie.
– Jest to naprawdę duże przedsięwzięcie, dlatego zaczęłam szu-

WiZUaLiZacJaSaBiNaŚWiąTkOWSka

Wyróżnienie Sabiny jest o tyle
znaczące, że dziewczyna swojej
pracy jeszcze nie obroniła, a zrobi
to dopiero we wrześniu. Mimo to,
już wzbudziła swoją pasją i pomysłem wielkie zainteresowanie.
Expo World i Expo International to wystawy organizowane cyklicznie, prezentujące dorobek
kulturowy, naukowy i techniczny
narodów świata.

W swoich pracach Sabina łączydziałaniatypowoarchitektoniczne
zdziałaniamiartystycznymi.Jejmiłościąjeststylsecesyjny.

rą stworzyłam na warsztatach
w październiku ubiegłego roku.
Zaprojektowany pawilon ma
dwie kondygnacje, ale ze względu na spadek terenu, nawet 8 m
w kierunku dworca, od strony
zachodniej widać jedną kondygnację, a od wschodniej dwie,
co daje ciekawy efekt końcowy
widoczny na wizualizacjach. Pawilon wystawienniczy ma mieć
wymiary 80x30 metrów. Największą część powierzchni wykorzystano na cele wystawiennicze, ale w budynku mogą też
znaleźć się sale konferencyjne,
kawiarnia i recepcja.
czas pokaże, czy
wysiłek się opłacił
– W chwili obecnej moja praca magisterska to wstępny pomysł, koncepcja, która spodobała się prezydent Łodzi i którą
Łódź właśnie zaczęła promować.
Chciałabym, aby moja praca pomogła Łodzi w zostaniu gospodarzem targów i trzymam za to
bardzo mocno kciuki – mówi nasza rozmówczyni.
Obiekt oraz bezpośrednie otoczenie pawilonu, z późniejszym
przeznaczeniem na Centrum Promocji Miasta, służyć będzie wydarzeniom zarówno związanym
z targami Expo International
Łódź 2022, jak i innymi wydarzeniami, związanymi z szeroko
pojętą promocją Łodzi. Pawilon
posłużyć ma przede wszystkim
do zaprezentowania łódzkiego
dorobku architektonicznego oraz
stać się miejscem wymiany myśli na temat rewitalizacji i rozwoju miasta.
Łódź, jako pretendent do zorganizowania Expo International
2022, konkurować będzie m.in.
z Newcastle, Kopenhagą i Wyspami Kanaryjskimi. Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych podejmie decyzję, czy
to właśnie Łódź zostanie gospodarzem tych targów najprawdopodobniej na początku 2017
roku. 
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Zgoda była, większość z nas
cieszy się z prowadzonych
prac

Przejście z rowerempostalowychdźwigarach,którepozostająporozebraniunawierzchni,niejestbezpieczne.

Pieszy też nie przejdzie
W poniedziałek, 10 sierpnia,
wyłączono z ruchu most na Bzurze w Kompinie. Na moście trwają
prace remontowe, objazd wyznaczono przez most w Bednarach.
Prace na moście będą prowadzone codziennie, w godzinach od 7.00 do 20.00. W sumie
każdego dnia zaangażowanych
w pracę ma tam być kilkunastu
pracowników. Remont polega na
wymianie zniszczonej drewnianej
nawierzchni i dolnego pokładu.
Niestety, prace komplikują życie nie tylko kierowcom, ale także mieszkańcom Kompiny i Bednar. Prace rozbiórkowe powodują,
że nie ma możliwości, aby przejść
po moście pieszo czy z rowerem,
a jeśli ktoś się zdecyduje, to jest to
bardzo ryzykowne, bo trzeba poruRekLaMa

szać się po stalowych dźwigarach
– sprawdziliśmy to we wtorek.
Rowerzysta, aby objechać most
w Kompinie, musi, podobnie jak
kierowca samochodu, nadłożyć
ok. 2 km. Zdzisław Gołębiewski z PZDiT w rozmowie z nami
nie wykluczał pierwotnie, że ruch
RekLaMa
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ten będzie możliwy, ale w bardzo
ograniczonym zakresie i to raczej
po zakończeniu robót danego dnia.
Gołębiewski potwierdził nam
natomiast, że zostaną zrealizowane
plany ułożenia na moście w Kompinie eksperymentalnej, cienkiej
i elastycznej nawierzchni bitumicznej. Powiat porozumiał się
w tej sprawie z firmą Skanska.
Most ma być przejezdny z początkiem września.
tb

W nawiązaniu do artykułu „Remonty w kościele? Tak!
Ale nie każdego stać na to stać!”
– oświadczenie parafian z Bobrownik.
Brak zaangażowania w życie parafii niektórych krytykujących osób przyczynił się do podania (w artykule w NŁ 32/15
z 6 sierpnia br.) kilku nieprawdziwych informacji. Nie uwzględnili
oni także wielu faktów dotyczących ogromnego zaangażowania
księdza proboszcza na rzecz parafii i wszystkich parafian. Dziennikarz i Czytelnicy NŁ zostali wprowadzeni w błąd w kilku
istotnych kwestiach. Naszą wspólnotę budujemy w wierze, miłości,
przebaczeniu, prawdzie i czujemy
się zobowiązani do podania rzetelnych informacji dotyczących
zmian, jakie zaszyły w naszej
parafii dzięki przedsiębiorczości
księdza proboszcza Piotra Sapińskiego i aktywności bardzo dużej
grupy parafian.
Zbiórka parafialna została zgłoszona w Urzędzie Gminy
w Nieborowie. Ksiądz proboszcz
otrzymał zgodę wójta gminy
w obecności trzech świadków,

w tym sekretarza gminy. Była
to zgoda ustna, ponieważ wójt
gminy nie wymagał składania
pisma. Zgoda ta nie została cofnięta.
Nie było wymiany ławek
w kościele. Te, z których korzystamy, zostały wykonane w drugiej połowie lat 80. XX wieku.
Dzięki zaangażowaniu parafian
wykonano natomiast kilka ławek, które ustawiono na placu
wokół kościoła
Nie zakupiono, jak stwierdzili krytykujący, nowych organów.
Nowy instrument został przekazany dla parafii od darczyńców
ze Skierniewic. Nie wspomniano
natomiast o zmianie wyglądu ołtarza głównego: zamontowaniu
płaskorzeźby Ostatniej Wieczerzy i obłożeniu ołtarza marmurem, a to także kolejny dar dla
parafii od wielu darczyńców.
Tablica upamiętniająca kolejnego, nieżyjącego już proboszcza, została zamontowana dzięki inicjatywie samych parafian.
Poinformowaliśmy naszego księdza proboszcza, że pragniemy
zostać fundatorami tej tablicy.
Ksiądz proboszcz w imieniu parafii przedstawił naszą prośbę
w kurii diecezjalnej. Otrzymaliśmy zgodę na zamontowanie
i uroczyste odsłonięcie tablicy.
Zapomniano także o wymienieniu modernizacji wejścia bocznego, polegającej na wykonaniu

tak potrzebnego podjazdu dla
osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Niektóre prace przeprowadzone w parafii można było wykonać dzięki pozyskaniu przez księdza proboszcza sponsorów, którzy
złożyli na rzecz parafii ofiary materialne i pieniężne. W drugiej
połowie sierpnia, z inicjatywy naszej parafianki, zostanie zamontowany na placu kościelnym plac
zabaw dla dzieci.
Przy tak zaangażowanym,
pracowitym i oddanym parafii
duszpasterzu, sami parafianie
przychodzą z propozycją wykonania różnych prac w kościele,
wokół kościoła i na cmentarzu
parafialnym. Krytyka niewielu
parafian, dotycząca intensywności prowadzonych w parafii prac
remontowych, jest krzywdząca
nie tylko dla księdza proboszcza,
ale także dla całej zaangażowanej części parafii.
Zapraszamy na stronę internetową naszej parafii (http://
www.parafiabobrowniki.lowicz.
pl/). Tam można zapoznać się
z różnorodnością działań duszpasterskich
prowadzonych
w parafii, bo przede wszystkim
ks. proboszcz – ks. Piotr Sapiński – troszczy się o rozwój naszego życia religijnego.
Parafianie z parafii Matki Bożej
Jasnogórskiej w Bobrownikach.
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Na górskiej wędrówce czy w klimatycznej,
nadmorskiej miejscowości?

w plenerze malarskim
agnieszka
Kopczyńska,
Rzecznik Praw Konsumenta
RekLaMa

w Łowiczu, pierwszą połowę wakacji spędziła aktywnie na działce,
bo, jak mówi, w trakcie urlopu nie
potrafi leżeć. Drugą część urlopu planuje wykorzystać na plener
malarski nad morzem. – Co roku
wyjeżdżam na plenery malarskie,
w miejsca, w które zostaję zaproszona. W tamtym roku była to
Grecja, wyspa Thassos. Plener ten
był spełnieniem wszystkich moich
marzeń. W te wakacje dostałam
propozycje pleneru malarskiego
od Stowarzyszenia Marynistów
Polskich Oddział Warszawski,
do którego należę i wybieram się
na 7 dni do Dębek koło Wejherowa. Będę tam już po raz drugi.
Poza malowaniem mam w planach spacery po plaży, po lesie,
zbieranie grzybów i borówek.
Nie lubię „wakacji na leżaku”,
w klubach czy kawiarniach, dla
mnie wypoczynek to czas spędzony na aktywności fizycznej i na łonie natury.
za każdym razem
gdzie indziej
Wójt gminy Kocierzew Połu‑
dniowy agnieszka Wojda wyjeżdża z mężem i córką co roku,
na 4-5 dni, nad morze. – Wyjeżdżamy na kilka dni latem i na kilka zimą. Za każdym razem wy-

aRcHiWUMMicHałaTRZOSki

Mapa w dłoń
i w nieznane
Danuta Zakrzewska, dyrek‑
tor Okręgowej Komisji Egza‑
minacyjnej w Łodzi, w tym roku
wyjechała tylko na 4 dni, w tym
dwa weekendu. – Niestety, ale
mamy tak dużo pracy, że bardzo
trudno jest nam znaleźć czas na
wyjazd. Mimo wszystko jednak
staramy się co roku, na krótko,
ale gdzieś wybrać się i choć przez
chwilę odpocząć. W tamtym roku
była to Grecja, w tym jest to Polska, mała nadmorska miejscowość
niedaleko Łeby – Kopalino – opowiada Zakrzewska. – W ogóle
uważam, że Polska jest najpiękniejszym miejscem na ziemi. Kiedy nasi synowie byli jeszcze mali,
zawsze jeździliśmy do Zwartowa,
także w okolicach Łeby. Było to
dla nas miejsce sprawdzone, rodzinne, w sam raz na wypoczynek
z dziećmi. Teraz, kiedy synowie
już dorośli i wyjeżdżają osobno,
bierzemy z mężem mapę, wybieramy miejsca, w których nas jeszcze nie było, zarówno te w Polsce,
jak i za granicą, zbieramy informacje i ruszamy.

aRcHiWUMDaNUTyZakRZeWSkieJ

Czas urlopów już na półmetku. Niektórzy spędzają je w domu remontując mieszkania, robiąc porządki
lub po prostu odpoczywając w zaciszu domowego ogniska. Inni rzucają się w wir przygody, poznają
nowe, nieznane zakątki Polski i świata lub też ze spokojem wyjeżdżają wyciszyć się i zrelaksować
do miejsc lubianych, sprawdzonych, powiązanych z wieloma wspomnieniami.

Michał Trzoska z żoną aleksandrąnawyjeździewStambulewTurcji

bieramy inne miejsce w naszym
kraju, tak, by poznać jak najwięcej zakątków Polski. Byliśmy już
m.in. w Stegnie, na Helu, w Gdańsku, Rowach, Dąbkach, Kołobrzegu i Świnoujściu, z czego najbardziej podobało nam się właśnie
w tej ostatniej miejscowości, bo
trafiliśmy tam na „Karuzelę kultury”. Była to impreza kulturalna
organizowana przez miasto, podczas której odbywało się wiele ciekawych występów i warsztatów.
W tamtym roku byliśmy w Mrągowie na Mazurskiej Nocy Kabaretowej i w Mikołajkach. Muszę przyznać, że dla nas, i pewnie
dla innych rodzin z dziećmi, najfajniejsze są właśnie takie ciche,

niewielkie miejscowości jak np.
Dąbki – w nich najlepiej nam się
odpoczywa. W tym roku jedziemy do Władysławowa.
aktywnie, ale
najczęściej na miejscu
Grzegorz Koza, przewod‑
niczący Rady Gminy Łowicz,
większą część wakacji spędza
w swoim gospodarstwie. – Jak
ktoś ma ziemię, żniwa do zrobienia, to nie ma czasu na wakacyjne wyjazdy. Mimo wszystko
staramy się organizować sobie jakieś krótkie wycieczki, najczęściej
w weekendy, do rodziny, znajomych albo w jakieś ciekawe miejsca. W lato mamy najmniej czasu,

Danuta ZakrzewskanategorocznymwyjeździenadZalewZegrzyński.

bo jest dużo pracy w gospodarstwie, dlatego nadrabiamy nieco
później. Byliśmy już m.in. w Toruniu, Kruszwicy czy Ciechocinku. Każdy taki, nawet bardzo krótki, wyjazd bardzo nas cieszy, bo
zawsze dzieje się coś ciekawego,
coś innego niż w domu.
smakując obcych
kultur i w poszukiwaniu
nowych rozwiązań
– Tak się złożyło, że tym roku
raczej nie wyjedziemy nigdzie na
dłużej. Planujemy tylko krótki wyjazd do Wilna w ostatni weekend
sierpnia i wycieczkę do Poznania,
do zakonu, w którym moja ciocia była siostrą zakonną – mówił

w rozmowie z nami Michał Trzo‑
ska, przewodniczący łowickiej
Rady Miejskiej. O ostatnich latach swoich wakacyjnych podróży powiedział nam tak: – Kilka lat
już jeździmy za granicę. Nie zmienia to faktu, że Polska jest dla nas
krajem przepięknym, studnią bez
dna, w której cały czas można odkrywać coś nowego. Szczególnie
zachwycają nas Bieszczady, które
są miejscem bardzo uduchowionym, jeszcze nie do końca skomercjalizowanym. Czasem myślę sobie, że można by rzucić wszystko,
jechać w Bieszczady i zostać tam
na zawsze. Nasze ostatnie podróże kręciły się jednak wokół bardziej egzotycznych miejsc – opo-
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Lek można zastąpić ruchem,
lecz ruchu nie zastąpi żaden lek

Jerzy Wolski zsynemkonradempodczasjednejzwędróweknaGiewont.

na wędrówce
po wysokich górach
Jerzy Wolski, radny powiatu
łowickiego, na wakacyjny wypoczynek czasu wiele nie ma ze
względu na lecznicę dla zwierząt,
którą prowadzi 7 dni w tygodniu.
– Kiedy byłem młodszy, a dzieci
też były jeszcze małe, kupowało
się łopatkę, wiaderko i jechało do
Łeby, Mielna, Ustki – tam dzieciom najlepiej się odpoczywało.
Kiedy trochę podrosły, ruszaliśmy na kajaki na Mazury, później
na wędrówki w Bieszczady, Karkonosze czy Tatry. Teraz synowie są dorośli, każdy życie i czas
wolny układa sobie sam. Ja też już
nie mam możliwości planowanego wyjazdu, ale kiedy tylko nadarzy się okazja, że mam kilka wolnych dni, to wyruszam w Tatry
z grupą znajomych, z którymi
gram w piłkę – opowiada nam
RekLaMa

radny. – Te wypady to już nasza
tradycja, kultywowana od kilku ładnych lat. W 5-6 bierzemy
plecaki, wygodne buty, ortaliony, zamawiamy sobie 3-4 noclegi
w prawdziwych, górskich schroniskach i ruszamy na szlaki.
w sportowym stylu
Wojciech Pietrzak, łowicki
lekarz, wakacje spędza w typowy dla siebie sposób. Jako zapalony miłośnik tenisa ziemnego,
co roku wyjeżdża z żoną na „Mistrzostwa Świata Lekarzy w Tenisie Ziemnym”. W ubiegłym roku,
w miejscowości Nusa Dua na południowym wybrzeżu wyspy Bali,
należącej do archipelagu 17 tysięcy wysp Indonezji, zmierzył się
z lekarzami z 23 krajów świata grającymi w tenisa ziemnego.
– Jeżeli wyjazd jest daleko, tak

agnieszka WojdazcórkąnawakacjachwMikołajkach.

jest dla mnie bardzo ważna. Moje
funkcje zmuszają mnie do pracy
7 dni w tygodniu, przez co dla rodziny czasu pozostaje niewiele.
W związku z tym chociaż chwile
urlopu chcę zawsze poświecić tylko najbliższym.

jak na przykład w tamtym roku,
to zostajemy jeszcze na kilka dni
po trwających tydzień zawodach,
tak, żeby pozwiedzać, odpocząć.
W tym roku byliśmy na zawodach
w Rotterdamie, w Holandii.
blisko rodziny
– Dla mnie zarówno góry, jak
i morze to wspaniałe miejsca
na wypoczynek. Bardzo lubię spacery nad morzem. Polskę znam
już jak własną kieszeń, Egipt, Turcję czy Tunezję też miałem szczęście już poznać – mówił w rozmowie z nami Krzysztof Górski,
przewodniczący Rady Powia‑
tu Łowickiego. – W tym roku
wybraliśmy polskie morze. Po
pierwsze dlatego, że za granicą
nie jest już do końca bezpiecznie,
a po drugie chcieliśmy być blisko dzieci i wnuczki, bo rodzina

aRcHiWUMBOGUSłaWaBOńcZaka

wiada Trzoska. – Najciekawszą do
tej pory była nasza podróż z żoną
do Iranu. Szczególnie zaskoczyła
nas serdeczność jego mieszkańców. Jeszcze nigdzie w Europie
nie spotkaliśmy tak miłych ludzi.
Wszyscy pytali nas, skąd jesteśmy, jak się czujemy, jak nam się
w Iranie podoba. Wydaje mi się,
że odwiedzanie innych krajów, nie
umniejszając Polsce, poznawanie
innych kultur, innych mentalności,
zwyczajów, dużo uczy i pozwala
czasem znaleźć rozwiązania, które może sprawdziłyby się także
i na naszym, polskim gruncie.

aRcHiWUMaGNieSZkiWOJDy

aRcHiWUMJeRZeGOWOLSkieGO

beata
Mońka

Bogusław BończakwToskaniizwiedziłmiędzyinnymiPizę.

objeżdżamy
europę autem
– Kiedy nasz syn był jeszcze
dzieckiem, wakacje spędzaliśmy
wylegując się na plażach w ciepłych krajach. Teraz to się trochę
zmieniło. W tamtym roku byliśmy we Władysławowie. W tym
roku wybraliśmy się samochodem do Toskanii. Oprócz miejsca docelowego, po drodze zwiedziliśmy także Austrię, Wenecję,
Florencję i Pizę. W przyszłości,
w planach mamy Portugalię, a po
drodze Paryż i Barcelonę. W tę
podróż chciałbym pojechać kamperem – stwierdził Bogusław
Bończak, wiceburmistrz Ło‑
wicza. – Podkreślam jednak, że
dla mnie i tak najpiękniejszy jest
nasz kraj. Z miejscowości nadmorskich najbardziej przypadła
nam do gustu Jurata, bo nie ma
tam aż tak dużo młodzieży jak
np. we Władysławowie. Dla nas to
w tej chwili idealne, spokojne
miejsce, pozwalające na pełen relaks. Jedyny mankament polskich
plaż, to według mnie zimna woda
– ale tego niestety nie jesteśmy
w stanie zmienić.
Z naszymi vipami
rozmawiała Maria Majcher

Niezależnie od tego, jaką formę ruchu wybierzemy, sprawiamy, że nasza odporność wzrasta.
Wskaźnik podatności i częstości
zachorowań na bakteryjne czy wirusowe choroby górnych dróg oddechowych spada wraz ze wzrostem stopnia aktywności fizycznej
na świeżym powietrzu. Najlepszy
efekt przynosi umiarkowany wysiłek dostosowany do organizmu,
który zależy od wieku możliwości
fizycznych. Ci, którzy ćwiczą, rzadziej chorują lub wcale, w porównaniu do „wiecznie” zmęczonych
i często przeziębionych zwolenników spędzania wolnego czasu
przed komputerem czy telewizorem. Organizm ludzki dzięki aktywności fizycznej jest wstanie
nie tylko wytworzyć więcej przeciwciał, ale i zacząć działać znacznie wcześniej, zapobiegając w ten
sposób rozwojowi choroby.
ruch na stres
Ruch to sprawdzony sposób
na odreagowanie czy radzenie sobie ze stresem. Dokrwiony i dotleniony mózg pod wpływem ruchu, uwalnia endorfiny – hormony
szczęścia. Ruch uspokaja i pozwala skuteczniej radzić sobie ze stresem, sprzyja podejmowaniu właściwych decyzji w życiu.
jogging na wszystko
Badacze z Kopenhaskiego Instytutu Kardiologicznego wykazali, że regularny jogging wpływa
korzystnie na zdrowie. Bieganie
zmniejsza ryzyko cukrzycy i otyłości oraz osteoporozy, obniża poziom cholesterolu, przez co reguluje ciśnienie krwi i zapobiega
chorobom serca, w efekcie stajemy się sprawniejsi i zdrowsi.
Dawka umiarkowanego joggingu
poprawia również samopoczucie.

Aby uzyskać te efekty, wystarczy
biegać w tempie umożliwiającym
rozmowę z drugą osobą.
ruch to zdrowszy sen
Sen jest podstawową biologiczną potrzebą organizmu, bez
której człowiek nie może prawidłowo funkcjonować. Aby czuć
się dobrze, trzeba wystarczająco
długo spać. Specjaliści badający
wpływ różnych czynników na jakość i długość snu, podkreślają
bardzo ważną rolę aktywności fizycznej. Codzienny umiarkowany
ruch sprzyja zasypianiu, poprawia jakość snu i sprawia, że śpimy
krócej oraz budzimy się wyspani
i wypoczęci
Podsumowując, ruch: usprawnia metabolizm, zapobiega odkładaniu się nadmiaru tłuszczu,
przyśpiesza jego spalanie, reguluje pracę serca, pobudza i wzmacnia układ krążenia, reguluje poziom cukru i cholesterolu, łagodzi
skutki stresu, pomaga odreagować
stres, zapobiega bezsenności, pobudza do pracy, rozgrzewa, jest
gwarancją prawidłowej masy ciała i kondycji fizycznej, zmniejsza
ryzyko otyłości i nadwagi, przyspiesza odchudzanie, usprawnia
system odpornościowy organizmu, wzmacnia kości, nie przynosi skutków ubocznych, przedłuża
życie nawet o 10-20 lat.
Zatem wysiłek fizyczny to recepta na dłuższe i zdrowsze życie.
To jeden z najskuteczniejszych
leków wzmacniający organizm.
Zmniejsza ryzyko chorób, wpływa korzystnie na nasz nastrój
i zwiększa chęć do życia, a przy
okazji poprawia kondycję fizyczną. Każdy może i powinien się ruszać. Spacer, bieg, taniec, gimnastyka, jazda na rowerze, pływanie
to tylko niektóre z propozycji.
Wybierz sobie dowolną formę
aktywności fizycznej i ruszaj się
codziennie.
Beata Mońka, dietetyk
Kolejny tekst za 2 tygodnie
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Kiernozia

nieborów|koncertwkościele

W ciągu najbliższych dni powinno zostać zakończone malowanie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kiernozi.
– Mamy nadzieję, że zostaną zakończone oraz ośrodek będzie
ponownie otwarty dla wszystkich
jeszcze przed sierpniową sesją
Rady Gminy Kiernozia – dowiedzieliśmy się w urzędzie. Sesje odbywają się od wielu już lat
w sali konferencyjnej ośrodka
kultury – jest to ten sam budynek,
w którym mieści się urząd. Najbliższa zaplanowana jest w środę,
26 sierpnia.
W czasie, kiedy w ośrodku
trwało malowanie, kierownik Bożena Olczak wykorzystała część
urlopu. Będzie na nim przebywać
jeszcze do końca tego tygodnia.
Później trzeba będzie przywrócić
do porządku wnętrza ośrodka po
malowaniu.
mak

Niezwykłe wydarzenie
kulturalne miało miejsce
w niedzielę, 9 sierpnia,
w kościele parafialnym
w Nieborowie.

Kolory Polski zagrane i zatańczone
O godzinie 19.00 rozpoczął
się koncert w ramach wakacyjnego cyklu Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej
– Kolory Polski.
Organizatorzy cyklu nie przesadzali, zapowiadając koncert
jako niezwykły. Jak się okazało,
dla wielu widzów było to specyficzne doświadczenie, wynikające
z połączenia znakomicie zagranej
barokowej muzyki ze współczesnym tańcem improwizowanym.
Tancerze z Pracowni Fizycznej
Jacka Owczarka z Łodzi: Anna
Skolimowska, Krzysztof Skolimowski, Aleksandra Łaba, Woj-

TOMaSZBaRTOS

Malowanie
w ośrodku
kultury

Jednym z elementówniedzielnegowystępubyłtanieczpłachtącienkiejfolii.

RZUT OKIEM|WieLUGOŚciNaNieDZieLiWSkaNSeNie

ciech Łaba, przy dźwiękach utworów Jana Sebastiana Bacha, np.
Suity na wiolonczelę nr 1 G dur
BWV 1007, odgrywali zaimprowizowane sceny, tańczyli, biegali
po świątyni, „bawili się” płachtami cienkiej folii. Połączenie muzyki i nowoczesnego tańca z początku wywołało na twarzach
widzów zaskoczenie, ale po chwili część widowni doskonale się bawiła, a część patrzyła i słuchała
z zafascynowaniem.
Ogromne znaczenie miało to,
że utwory autorstwa wspomnianego Jana Sebastiana Bacha oraz
Jerzego Fryderyka Händla i Antonia Vivaldiego zostały zagrane
przez kwartet specjalizujący się
w wykonywaniu muzyki dawnej
na historycznych instrumentach.
Za emocje, których dostarczyli artyści, publiczność podziękowała
gromkimi brawami.
tb

Łowicz|informacjadlaczytelnikówcebrowskiego

Biblioteka czynna o godzinę krócej
Od poniedziałku 10 sierpnia
do końca sierpnia Miejska Biblioteka im. A. K. Cebrowskiego,
mieszcząca się na osiedlu Bratkowice w Łowiczu, będzie czynna
godzinę krócej niż zwykle, czyli
do godziny 16.00. Zmiana godzin
pracy jest spowodowana urlo-

TOMaSZBaRTOS
RekLaMa

Od początku września biblioteka będzie czynna tak jak
do tej pory, czyli w poniedziałki od godziny 10.00 do 16.00,
a od wtorku do piątku od godziny 9.00 do 17.00 oraz
w pierwszą sobotę w miesiącu
od godz. 9.00 do 15.00. mak

RZUT OKIEM|BiLeTyNałFeSTivaLROZDaNe

aGNieSZkaaNTOSieWicZ

Kilkaset osób
skorzystało z propozycji
przygotowanej przez
muzeum w Łowiczu,
aby w niedzielę,
9 sierpnia, w skansenie
w Maurzycachwziąć
udziałwciekawych
warsztatach,npkaligrafii,
wycinankarskich,
kulinarnych,czy–jak
rodzinaJanickichze
Zdun–rzeźbiarskich,
prowadzonychprzez
Małgorzatękłosińską.
Wiktoria(nazdjęciu
ztwórczynią)uczyłasię
posługiwaniadłutem,
wykonującprostąfigurkę
zkory.Jejtatapowiedział
nam,żecórkama
zdolnościmanualne
isamachcebraćudział
wróżnychzajęciach.
Wspólniezrodziną
wskansenieuczylisię
jużrobieniapająków,
wycinanekihaftowania. tb

pami pracowników oraz upałami, a co za tym idzie mniejszym
zainteresowaniem wypożyczaniem książek, szczególnie w godzinach popołudniowych. – Za
utrudnienia przepraszamy i zapraszamy po książki na upalne
dni – zachęcają bibliotekarze.

na koncerty, które zaplanowano na 22 sierpnia, na dziedzińcu ŁOK w ramach Ł Festivalu wybiorą się
na pewno: MateuszTonderski,agataTrębskaiklaudiakosiorek–boodebralidarmowewejściówkiwakcji
promocyjnejfestiwaluprowadzonejprzezNł.Zwycięzcyprzyznali,żedoudziałuwkonkursiezachęciłwszystkich
Mateusz.Ponadtoprzyznalizgodnie,żewybiorąsięnakoncerty,gdyżsąciekawinowychzespołów,szczególnie,
żeniewszystkiewymienionewfestiwalowymline-upiesąimznane.Pozatymmłodziłowiczanieuważają,żeto
bardzofajnewydarzeniemuzyczneinależywspieraćpodobneeventywnaszymmieście.
Zwycięzcomgratulujemyiżyczymydobrejzabawy!aa
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Aktualności
Łowicz, Łyszkowice|Ograniczeniadostawenergiidokuczyłyfirmom

W niektórych zakładach
maszyny stanęły
Elektrownie w całym kraju od poniedziałku ograniczyły dostawę energii
do zakładów przemysłowych o mocy umownej powyżej 300 kW.
Jest to efekt niedoborów energii, spowodowanych upałami.
Dotknęło to także firmy na terenie Łowicza i powiatu łowickiego.
spadła do ok. 35-40% normalnego poziomu. W poniedziałek,
w czasie obowiązywania 20. stopnia zasilania, w ogóle nie pracowały maszyny produkcyjne,
zachowano jedynie minimalny poziom chłodzenia w pomieszczeniach magazynowych. W efekcie,
w ciągu dnia jedna zmiana była
praktycznie wyłączona z pracy
(w zakładzie obowiązuje system
trzyzmianowy). Druga zmiana,
popołudniowa, przy 17-19 stopniu
zasilania mogła pracować na tylko
jednym z trzech oddziałów.
– Problem ten dotknął nas
w najgorszym dla naszej branży momencie, u progu sezonu
szczególnie intensywnej pracy,
czyli przygotowań do jesiennego
sezonu przeziębień, kiedy zapotrzebowanie na produkty farmaceutyczne jest największe – mówił nam dyrektor ds. produkcji
zakładu, Kazimierz Wyszomierski. – Mamy mocno ograniczone
możliwości przesuwania pracowników na inne zmiany, bo prawie
na każdej linii pakującej pracuje u nas komplet pracowników
przez całą dobę. Udało się nam

Kocierzew Płd.|PiknikwBoczkach

Moc atrakcji dla całych rodzin
Już w najbliższą sobotę,
15 sierpnia, w Boczkach odbędzie się kolejny festyn rodzinny, organizowany przez parafię
św. Rocha.
Zabawa rozpocznie się po
mszy św. o godz. 12.00.
Na placu przy kościele rozstawiony zostanie park rozrywek
dla dzieci – trampoliny, dmuchane zamki, zjeżdżalnie, baseny
RekLaMa

z wielkimi piłkami. Będzie grill
i ciasta.
– Takie inicjatywy są ważne, wspierają parafię i integrują
mieszkańców. Dzięki takim spotkaniom dzieci nie łączą Kościoła
tylko z obowiązkiem, z powagą,
ale widzą w nim też zabawę i radość – powiedział nam proboszcz
parafii w Boczkach, ks. Marek
Kania.
mm

przesunąć na nocną zmianę kilku
pojedynczych pracowników, nie
zaangażowanych bezpośrednio
w pracę na liniach. Trzeba też pamiętać, że czasowe wstrzymanie
produkcji wymaga dezynfekcji
pomieszczeń i urządzeń przed ich
ponownym uruchomieniem, co
także generuje dodatkowe opóźnienia w produkcji. Niestety, będziemy prawdopodobnie musieli wprowadzić dodatkowe zmiany
w weekendy, by nadrobić poniesione straty.
Skutki niekorzystnej sytuacji
odczuł też m.in. łowicki Syntex.
– Mieliśmy jeszcze o tyle
szczęścia, że do tej sytuacji doszło
w sezonie urlopowym, kiedy i tak
nie planowaliśmy uruchamiania
produkcji pełna parą – mówił nam
Tomasz Krajewski, właściciel zakładu przy ul. Powstańców 1863
r. – Nie znaczy to, że strat nie ma,
bo produkcja w ciągu ostatnich
dni musiała zostać ograniczona
praktycznie do minimum. Jeden
taki dzień to dla naszej firmy przynajmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy złotych straty.
Do tego dochodzą, niezwykle dla

Sytuacjawogóle
źlewpływanawizerunek
Polski,bootakich
problemachzagranicą
owszemsłyszałem,
aletylkowkrajach
tzw.„Trzeciegoświata”.
mnie ważne, a trudne do takiego
prostego przeliczenia, straty wizerunkowe, bo klienta, z którym byłem umówiony na konkretny termin, mogą nie interesować moje
problemy. Trzeba w ogóle jasno
powiedzieć, że ta sytuacja w ogóle
źle wpływa na wizerunek Polski,
bo o takich problemach za granicą owszem słyszałem, ale tylko
w krajach tzw. „Trzeciego świata”,
te rozwinięte są na takie sytuacje
zabezpieczone. Jestem pewien,
że ta sytuacja skłoni wielu potencjalnych inwestorów do zastanowienia się nad wybieraniem akurat Polski.
Nie wiadomo jak długo potrwa
niekorzystna sytuacja. Według
prognoz synoptyków upały mogą
utrzymywać się jeszcze przez 7-10
dni.
tm

RZUT OKIEM |kąPieLWBZURZe

MaRiaMaJcHeR

Konieczność
oszczędzania
energii spowodowana jest m.in.
niskim poziomem wód w rzekach, co nie pozwala na sprawne działanie systemu chłodzenia
w elektrowniach, a także zwiększonym zużyciem energii przez
liczne urządzenia chłodzące w zakładach. Ograniczenie w dostawie
energii dotknęło bezpośrednio ponad 1.600 dużych zakładów przemysłowych na terenie kraju, także
w Łowiczu.
Firmy radzą sobie z utrudnieniami na różne sposoby. Na przykład w Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Łowiczu były
odwoływane przyjazdy samochodów transportowych w ciągu dnia.
Przyjeżdżały one w nocy, kiedy
chłodnie mogą pracować wolniej.
Chodzi też o ograniczenie utraty ciepła przy otwieraniu drzwi
chłodni. Nie zawsze takie rozwiązania są jednak możliwe i nigdy
nie pozwolą na całkowite zredukowanie spowodowanych niedoborem energii strat.
W zakładzie firmy Takeda
Pharma w Łyszkowicach średnia produkcja w ostatnich dniach

Woda i piasek na dnie Bzury
wokolicachparkuBłoniesą
stosunkowoczyste.Zbigniew
Pietrzakzżonąiwnukami,
4-letnimMaksymilianem
i6-letnimNikodemem,chętnie
ztegokorzystają.OdOtolanki
płynąpontonemwokoliceBłoni,
gdziebawiąsięwpłytkiej,letniej
wodzie,anabrzegupiknikują.Tak
spędzająwiększośćlata,kiedy
wnuczkowieprzyjeżdżajądonich
nawakacjezWarszawy. mm

Łowicz |SukcesnowegoproduktuOSM

Prestiżowe wyróżnienie
za mleko bez laktozy
Milkissima, czyli pozbawione
laktozy mleko UHT 1,5% tłuszczu, produkowane przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską
w Łowiczu, zostało nagrodzone
złotym medalem Międzynarodowych Targów Spożywczych Polagra Food 2015.
Targi Polagra Food są organizowane w Poznaniu i uchodzą za
jedną z najbardziej prestiżowych
w Polsce. Prezentowane są na
nich produkty spożywcze niemal
każdego rodzaju. W tym roku
planowane są na 21-24 września.
Złotych medalistów komisja konkursowa zawsze wybiera z wyprzedzeniem, aby na targach mogli mieć przygotowane stoiska.
Tradycja przyznawania złotych
medali targów ma przeszło 30 lat.
Obecnie o ten laur rywalizuje ok.
500 produktów rocznie.
Nagrodzona złotym medalem
Milkissima pojawiła się na rynku we wrześniu ubiegłego roku.
Można ją kupić tylko w 0,5-litro-

wym kartonie. Charakterystyczny jasnozielony kolor opakowania
został w firmie przyjęty właśnie
dla grupy wyrobów pozbawionych laktozy, stworzonych głównie z myślą o konsumentach borykających się z nietolerancją na
ten związek. – Może nie wszyscy
są świadomi, jak liczna jest to grupa konsumentów – mówiła Irena
Uczciwek, kierująca działem marketingu OSM. – Niektóre z ostatnich badań wskazują, że jest to
być może 20-30% dorosłych ludzi
w Polsce, a w niektórych krajach
zagranicznych nawet 60-70%.
Jest to pierwszy złoty medal
OSM na targach Polagra w ostatnich kilkunastu latach. Milkissima
walczy o jeszcze jeden złoty medal
Polagry – w konkursie, w którym
głosują konsumenci. Głos można oddać przez stronę internetową targów. Oprócz bezlaktozowego mleka do konkursu był w tym
roku zgłaszany przez OSM także
jogurt typu greckiego.
tm

nieborów|Przedświętemśw.Rocha

Festyn parafialny
Zwyczajem stało się już,
że od kilku lat parafia
w Nieborowie organizuje dla
mieszkańców okolicznych
miejscowości festyn,
który odbywa się w czasie
parafialnego odpustu św.
Rocha, 16 sierpnia.
Proboszcz, ks. Hubert Wiśniewski, powiedział nam, że zabawa na przykościelnym terenie rozpocznie się po wieczornej
mszy świętej o godz. 18.00. Na
scenie wystąpi m.in. zespół Koła
Gospodyń Wiejskich z Nieborowa „Nieborowianki” oraz rodzimy zespół muzyczny, który umili
biesiadę. Ok. 21.00 przewidziane
jest losowanie nagród głównych
w loterii fantowej. Do wygrania
będzie sprzęt AGD i RTV, a także
np. dwuosobowe zaproszenia do
restauracji czy kina.

Losy na loterię będzie można
kupić już w sobotę, 15 sierpnia,
na stoisku, które znajdzie się przy
plebanii. Przygotowano w sumie
około 2 tys. losów, jeden będzie
kosztował 5 zł.
W tym roku nie należy spodziewać się fajerwerków, które co roku
kończyły festyn. Jest za sucho,
aby ryzykować pokaz, chyba, że
w przeddzień mocno popada.
W czasie festynu nie zabraknie
swojskiego jadła, potraw z grilla i ciast, o co zadbają parafianie
z Piasków, Nieborowa – Osiedla
i Alei Lipowej w Nieborowie.
Będą stoiska z twórczością ludową oraz dmuchane zamki, eurobungee, gry i zabawy z konkursami dla dzieci.
Proboszcz zaprasza wiernych
na msze święte w sobotę, niedzielę i poniedziałek – 15, 16
i 17 sierpnia, o stałych godzinach:
9.00, 11.30 i 18.00.
tb

Ogłoszenia
czwartek13sierpnia2015|nr 33

www.lowiczanin.info

sprzedaż
SuzukiGS500,tel.kom.798-659-241.

SprzedamWSk125,1980rok,

zarejestrowana,tel.kom.508-635-832.

samochodowe
kupno
autabezwypadkowe,tel.kom.

795-297-763.
autoskup:1złza1kg,wszystkie,tel.

kom.888-460-461.
autoskup,płacimyzaautacałei

uszkodzone,najlepszeceny,wszystkie
marki,zadzwoń!,tel.kom.604-191-186.
Kupię auta, gotówka, młode roczniki,
tel. kom. 501‑196‑901.
kupięFiata125p,126p,Mikrusa,

Syrenę,Warszawęlubinnestare,
najchętniejodpierwszegowłaściciela
oraznieużywaneczęścidoww.aut,tel.
kom.796-416-679.
kupiękażdeauto,tel.kom.510-631-245.

kupiękażdeauto,gotówka,najlepsze

ceny,odbiórnatychmiastowy,sprawdź,tel.
kom.501-032-036.
kupięsamochódosobowysprawnylub

lekkouszkodzony,tel.kom.513-375-786.
ZłomowaniePojazdów-zaświadczenia,

auto-skup:uszkodzone,rozbite,
wyeksploatowane,Rząśno13,tel.kom.
602-123-360.

sprzedaż
aUDia4,1.9TDi,2005rok,kombi,

wrozliczeniumogęprzyjąćtańszy,
17.900zł,tel.kom.513-375-786.

FiaTSeicento,900,X.

1999rok,
tel.(42)719-35-78.

ReNaULTMegane,1.6,1998rok,tel.

kom.661-092-933.

FiaTSeicento,1999rok,tel.kom.

782-596-215.

ReNaULTMeganeScenic,1.5,Dci,

2005rok,klimatyzacja(wrozliczeniu
przyjmętańszy),11.600zł,tel.kom.
513-375-786.

FiaTUno,tel.kom.788-212-520.

FORDFiesta,1998rok,tel.kom.

607-677-854.

ReNaULTScenikTD,1998rok,tel.

kom.881-628-023.

FORDMondeokombi,2.0TDDi,

2001rok,tel.kom.501-645-857.

SeaTibiza,1.416X,2005rok,gaz

sekwencja,czarnymetalik,tel.kom.
513-375-786.

inne

SeaTibizabenzyna/gaz,2004rok,

klimatyzacja,tel.kom.604-559-734.

Sprzedam60mkw.,StaryRynek,

łowicz,tel.kom.514-629-422.

SprzedamskuterapriliaSportcity125,

2008rok,tel.kom.696-691-596.

czterypokoje,75,5mkw.,bliskodworca

PkP,os.SzarychSzeregów,tel.kom.
601-385-890.

MTZ4x4,17.000zł,tel.kom.

607-809-288.

Dom,działka4.900mkw.,łowicz,tel.

kom.880-651-700.

HondacBR600,2011rok,tel.kom.

606-819-096.

DziałkabudowlanaNieborów,niedaleko

Pałacu1513mkw.,woda,prąd,tel.kom.
661-966-124.

SprzedamJunaka122,poj.125,

2011rok,tel.kom.785-959-817.
Sprzedam2motocykleWSk

+ramy,częściWSkiGazela,tel.kom.
536-001-699.

Opony,felgizNiemiec,hurtownia.

Najwększyskładwrejonie,mechanika.
Bratoszewice,ul.łódzka28,
www.opony-gaweda.pl,tel.(42)719-63-08,
505-151-701.

wynajem

nieruchomości
kupno

Ziemia 1,35 ha, gm. Bolimów, tel.
kom. 604‑991‑896.
Działkarekaracyjno-budowlana

0,23ha,Uchań,gminałyszkowice,tel.
kom.665-088-268.
Poremoncie,48mkw.,os.

Dąbrowskiegosprzedamlubwynajmę,tel.
kom.783-910-886.
Sprzedamdziałkę0,84ha,tel.kom.

791-735-585.
Sprzedamdomeknawsiorazdziałkę

budowlaną,2.000mkw.,tel.kom.
509-231-973.
Sprzedamdomidziałkę1,20ha,Ziąbki,

tel.kom.609-987-605.

Naprawaautomatycznychskrzyń

biegów„PiotrMichalak”,tel.kom.
501-461-936.

Przyjmęziemięwdzierżawę,tel.kom.

664-187-631.

Mieszkanie51mkw.,Tkaczew3,tel.

kom.698-230-064,po19.00.

SkODaOctavia,2.0,2007rok,145.000

km,17.000zł,tel.kom.608-558-085.

Pomocdrogowa,tel.kom.608-532-321.


Sprzedam ziemię orną 3,5 ha, gmina
Głowno, tel. kom. 609‑310‑962.

MeRceDeSB,2.0D,2009/2011rok,

serwisowany,tel.kom.609-052-572.

TOyOTacorollaverso,2002rok,tel.

kom.517-117-246.

częścisamochodowe,używane,Stacja

DemontażuPojazdówRząśno13,tel.
kom.664-006-089.

kupięziemięrolnązdostępemdodrogi

natrasiełowicz-łyszkowice,powyżej
1ha,tel.kom.888-431-443.

MeRceDeSeklasa,2007rok,jak

nowy,tel.kom.504-325-881.

vOLvO460,2.0benzyna,1995rok,

sedan,srebrnymetalik,pełne
wyposażenie,stanbdb,tanio,tel.kom.
602-159-462.

LUBLiNii,izoterma,tel.kom.

692-132-798.

SkODaOctaviaii,1.9TDi,2005rok,tel.

kom.603-453-638.

MeRceDeSa160,2000rok,automat,

szyberdach,nowygaz,tel.kom.
783-910-886.

MeRceDeSW-124,2.5diesel,

1992rok,stanbdb,atrakcyjnywygląd,tel.
kom.507-859-878.
OPeLastra,1.7cDTi,2005rok,tel.

kom.604-065-357.
OPeLastrabenzyna/gaz,2004rok,tel.

kom.790-351-091.

sprzedaż

vOLvOv40,1.9Diesel,1999rok,stan

bdb.,tanio,tel.kom.505-663-345.

Sprzedamwagęsamochodową35ton,

niemontowana,nowa,pomost14metrów,
tel.kom.607-825-279.

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

volvov70kombi,2.5TDi,1998rok,tel.

kom.607-733-904.

częścizamienne,Opelastrai,1.7TDL,

tel.kom.660-667-464.

vWBora,tel.(46)838-88-39.


OPeLastra1.3,2010rok,klimatyzacja,

centralnyzamek,sprzętaudio,stan
idealny,tel.kom.511-777-618.

vWBora,1.9TDi,2003rok,150kM,tel.

kom.696-417-148.

OPeLastra,2006rok,kombi,tel.kom.

604-529-656.
OPeLcorsac,stanidealny,tel.kom.

606-819-096.
OPeLvectraB,1,8benzyna/gaz,

2001,srebrny,hb,tel.kom.609-794-914.

FiaTDoblo,1.2,gaz,2004rok,stan

bdb,tel.kom.505-056-670.

OPeLvectra,1.616v,2001rok,kombi,

srebrnymetalik,klimatyzacja,
woryginale,cenakonkurencyjna,tel.kom.
604-706-309.

FiaTPanda,stanidealny,tel.kom.

606-819-096.

PeUGeOT207,1.4,benzyna,2006rok,

tel.kom.501-154-245.

FiatPuntoiii,benzyna/gaz,2003rok,

190.000km,wspomaganieelektryczne
szyby,5.500zł,tel.kom.668-974-748.

PeUGeOT307,1.6benzyna,2002rok,

tel.kom.790-351-091.

FiaTPunto,1998rok,stanbdb,tel.kom.

723-193-569.

PeUGeOTPartner,1.6HDi,

2008rok,;audiB3,diesel,1990rok,tel.
kom.664-653-934.

FiaTPunto,1.2,gaz,1999rok,

wspomaganie,klimatyzacja,tel.kom.
668-483-194.

ReNaULTkangoo,1.5Dci,2006rok,

czerwony,iiwłaściciel,stanbdb,tel.kom.
605-920-882.

kupiędziałkę,ziemię,blokizadłużone,

dom,tel.kom.607-809-288.

LPG-serwis-montaż-diagnoza,tel.kom.

600-148-628.

ciTROËNc3,1.4D,2004rok,tel.kom.

509-283-124.

FiaT126p,1994rok,tel.kom.

783-886-162.

MotocyklHarleyDavidson,milenijny,

2013rok,jedynyweuropie,tel.kom.
504-325-881.

SprzedamM-3wcentrumStrykowa,

iipiętro,tel.kom.797-582-049.

SkODaOctavia,1.6benzyna/gaz,

1999rok,tel.kom.697-289-514.

vWBora,2.0,benzyna,1999rok,tel.

kom.501-154-245.

DaeWOONexia,standobry,tel.kom.

604-145-065.

Sprzedamdziałkę1,5hapołożona

Piotrowice,tel.kom.726-706-074.

kupięziemięłyszkowiceiokolice,tel.

kom.502-602-463,16:00-19:00.

HONDaJazz,1.4,2006rok,tel.kom.

509-061-449.

OPeLastraiii,1.9cDTi,2007rok,

kombi,tel.kom.666-564-008.

DaeWOOLanos,1.5gaz,2000rok,tel.

kom.728-256-065.

SprzedamSuzukiGSX600F,tel.kom.

788-214-918.

Wynajmęgaraż,Bratkowice,tel.kom.

609-111-509.

ZUk,1995rok,tel.kom.662-526-219.


FORDMondeo,2.0TDci,2004

rok,stanbdb,tel.kom.723-500-148,
691-715-525.

DziałkibudowlaneOtolice1.400mkw.,

1.000mkw.,tel.kom.606-949-637.

garaże

ScaNia113,tel.kom.607-168-196.


Działka600mkw.,armiikrajowej,tel.

kom.604-933-185.

yamaha250,tel.(46)838-73-75.


vWPolo,1.416v,2002rok,

bezwypadkowy,5-drzwiowy,bordo
metalik,rzeczywistyprzebieg78.000km,
możliwośćzamiany(większy),tel.kom.
604-706-309.

FORDMondeo,2011rok,tel.kom.

505-056-590.

aUDia6,2002rok,i,tel.kom.

606-309-683,661-541-350.

ciTROËNXsara,1.6,2002rok,tel.kom.

515-140-406,505-660-707.

vWPolo6R,1.2benzyna,2009rok,

97.600km,wersja:comfortline,
uszkodzonelewetylnedrzwi,tel.kom.
667-169-454.

Działka,9.000mkw.,łowicz,tel.kom.

698-536-331.

vWGolfiv,1.616v,2002rok,tel.kom.

880-799-960.
vWGolfiv,1.416v,2003rok,

czarnymetalik,przebieg152.000
kmudokumentowany,iwłaściciel,
bezwypadkowy,klimatyzacja(w
rozliczeniumogęprzyjąćtańszy),tel.kom.
604-706-309.

motorowe
kupno
Junak,WFM,WSk,SHL,MZ,Sokół,

SimsonaWOlubinnestaremotocykle.
kupiętakżeczęścidoww.motocykli,
silniki,ramy,mogąbyćniekompletne,tel.
kom.796-416-679.
kupięWSk,tel.kom.726-540-839.

kupięWSk,MZ,tel.kom.603-444-431.


Działkibudowlane,Nieborów,tel.kom.

607-328-032.
Sprzedamziemię7,20ha,Żychlin,

Głowackiego15,tel.(24)285-30-75,tel.
kom.729-674-534.
Działkarolno-budowlana9.300

mkw.,Placencja,bardzotanio,tel.kom.
606-889-643.
Domy drewniane, rekreacyjne
i mieszkalne, www.domtor.com.pl, tel.
kom. 509‑435‑261.
Mieszkanie60mkw.,Głowno,

kopernika,tel.kom.504-000-855.
Dwupoziomowemieszkanie,114mkw.,

centrumłowicza,standeveloperski,cena
atrakcyjna,tel.kom.508-174-797.

BąkówGórny,ziemia2.21ha,szerokość

39m,zbezpośrednimdojazdem,tel.kom.
792-620-178,784-482148.
Sprzedammieszkanie60mkw.,

os.kopernikawGłownie,tel.kom.
604-179-842.
Mieszkanie32mkw.,Starzyńskiego,

ivp.,tel.kom.663-133-507.
Sprzedamgospodarstwo5,6ha

zbudynkamilubbez,Gaj,gminaBielawy,
tel.kom.531-207-656.
Działkaopowierzchni48arów

wOsinach,gminakiernozia,zabudowana,
ogrodzona,tel.kom.512-179-465.
Ziemia4,85ha,BrodneJózefów,gmina

kiernozia,tel.kom.796-202-902.
Sprzedammieszkanie48.8mkw.,tanio,

łowicz,ul.kaliska,tel.kom.784-759-358.
Sprzedamdziałkębudowlanąz

domem,0.53ha,Jasieniec,gm.Rybno,
tel.kom.691-374-039.
M-4,60,5mkw.,ipiętro,Bratkowice,tel.

kom.503-135-477.

vWPassat,2012rok,tel.kom.

505-056-590.
vWPassatB5,1.9TDi,2002rok,

250.000km,kombi,130kM,11.200zł,tel.
kom.502-358-304.
vWPassatB5,1.9TDi110kM,

1999rok,294.000km,kombi,skóra,
cena7.500zł(donegocjacji),tel.kom.
530-306-657.
vWPassat,1.9TDi,1997rok,90kM,

tel.kom.692-422-866,696-954-718.
vWPassat,1.9TDi,2004rok,kombi,tel.

kom.790-351-091.

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; KURaBKa 17a, SkLeP P. TOPOLSkieJ; ŁOWICZ, OS. BRaTkOWice, kiOSk LOTTO; ŁySZKOWICE,
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WyDaWCa I REDaKCJa nIE POnOSZą ODPOWIEDZIaLnOśCI Za TREść OGŁOSZEń I REKLaM OPUBLIKOWanyCH ZGODnIE Z aRT. 36 USTaWy Z DnIa 26.01.1984 R. „PRaWO PRaSOWE”

www.lowiczanin.info
Sprzedammieszkania94mkw.,

i78mkw.,Głowno,tel.kom.516-180-211.
M-2,36mkw.,Bratkowice,tel.kom.

668-304-223.
SprzedamdomwGłownie,tel.kom.

792-317-484.
Ziemiarolnazmożliwościąbudowy

2,80hawLubiankowie,tel.kom.
669-046-699.
MieszkanieM-4,60mkw.,Głowno,

os.kopernika,tel.kom.668-836-710.
Sprzedamkawalerkę,24mkw.,

os.Bratkowice3c,tel.kom.602-286-265.
Sprzedamdziałkę,1.30ha,tel.kom.

882-177-513.


Niedrogosprzedamdziałkęrolno
budowlaną,1,75ha,łasiecznikikoło
Nieborowa,tel.kom.606-918-217.
Domzdziałką,gminaBielawy,tel.kom.

511-682-578.
Sprzedammieszkanie64mkw.,łowicz,

tel.kom.510-177-041.
SprzedamdomwGłownie,tel.kom.

507-176-413.
Sprzedam2działki,każda3.200mkw.,

armiikrajowej,Strzelecka,tel.kom.
664-924-847.
Sprzedamdomhandlowyprzy

ul.Zduńskiej,tel.kom.606-818-288.
kawalerka,parter,tel.kom.796-371-547.


Piękniepołożonydomzdziałką

wGłownie,tel.kom.501-664-554.

Działki, Głowno, ul. Graniczna 17, tel.
kom. 694‑903‑240.

atrakcyjniepołożoną,ładnądziałkę

budowlanąwZielkowicach,tanio
sprzedam,tel.kom.600-141-340.

Sprzedam52mkw.,tel.kom.

883-263-698.

Zabudowananieruchomość,Zduny,tel.

kom.512-490-910.

Mieszkanie47,5mkw.,Noakowskiego

sprzedamlubzamienięnamniejsze,tel.
kom.517-719-072.

Sprzedamdziałkęrolno-budowlaną

opowierzchni1,67hawgminieBolimów,
tel.kom.607-330-538.

Sprzedamdziałkęrolną-usługową

500mkw.przytrasiewDomaniewicach,
tel.kom.693-211-028.

Sprzedam4.5ha,10kmodłowicza

wstronęłodziprzyzajeździena
łyszkowice,tel.kom.693-233-850.

Sprzedamdziałkęleśno-budowlaną

500mkw.wDomaniewicach,tel.kom.
693-211-028.

Domjednorodzinny,parterowy,

3pokoje,kuchnia,tel.kom.507-939-708,
łowicz.

Ul.Piekarska,39mkw.,tel.kom.

695-357-600.

Działka3.500mkw.,odralniana,

ogrodzona,okoliceGłowna,cena
40.000zł,tel.kom.883-929-596.

Działkabudowlanamin.1.200

mkw.,k/lasu,bliskołowicza,tel.kom.
606-370-704.

atrakcyjna działka budowlana,
nieborów, tel. kom. 796‑080‑680.

Ziemiarolna6ha,przytrasie

Skierniewice-łowicz,tel.kom.
517-500-102.

Ziemia1,20ha,Świeryżii,tel.kom.

509-449-113.

Dom,działka4595mkw.,Głowno,

190.000zł,tel.kom.602-882-617.

Mieszkanie60mkw.,łowicz,os.

konopnickiej,tel.kom.509-449-113.

Sprzedam mieszkanie, kawalerkę,
30 mkw., w pełni wyposażone, I pietro,
miejsce parkingowe, ul. Grunwaldzka
1, tel. kom. 604‑535‑469.

Dwupokojowe,52mkw.,sprzedam

lubzamienięnakawalerkę,tel.kom.
880-141-984.
Sprzedamdziałkę,domdrewniany,tel.

kom.693-370-436.
Sprzedam5haziemi,Skaratki,tel.kom.

501-420-638.
Sprzedamnowe,umeblowane

mieszkaniewcentrumPłocka,
pow.80mkw.,tel.kom.504-325-881.

Sprzedammieszkanie,40mkw.,łowicz,

atrakcyjnacena,tel.kom.667-866-988,
515-302-198.

wynajem
kwaterypracownicze,Głownokoło

Strykowa,tel.kom.502-420-340,
503-065-351.

Sprzedam1haziemi,czatolin,tel.kom.

696-691-596.

Dowynajęcialokalewcentrumłowicza,

nadziałalnośćgospodarczą,tel.kom.
509-659-963.

Sprzedamdziałkęrolno-budowlaną

5.000mkw.,czatolin,tel.kom.
696-691-596.

Wynajmęmieszkanie,niepalącemu

małżeństwu,łowicz,tel.kom.
604-362-195.

Mieszkanie,Głowno,osiedle

Sikorskiego,44mkw.,1piętro,
zogrzewaniem,tel.kom.507-011-852.

Wynajmęmieszkanie2-pokojowe

włodzinaRetkinii,tel.kom.535-440-000.

Działkabudowlana1.500mkw.,

Mysłakówsąsiedztwoosiedla,35zł/mkw.,
tel.kom.609-377-905.
Ziemiarolna1,5hawtymdziałka

budowlana,Ziąbki,5zł/mkw.,tel.kom.
609-377-905.

Przyjmęwdzierżawęziemię,tel.kom.

781-842-724.
kawalerka,umeblowana,tel.kom.

692-101-989.
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Pokoje do wynajęcia, Łowicz, tel.
kom. 696‑220‑132.

Piasek,żwir,kamień,tanio,tel.kom.

518-802-389.

Sprzedamsurdutślubnycena380,tel.

kom.781-278-902.

Wynajmędom90mkw.wStrykowie,tel.

kom.601-975-995.

Sprzedamdrewnoopałowe,tel.kom.

795-539-905.

Sprzedamsuknięślubną,cena260,tel.

kom.781-278-902.

Dowynajęcialokal20mkw.,nasklep

itp.Sienkiewicza34,tel.(46)837-32-49,
tel.kom.511-491-109.

altany,stoły,budyiinneogrodowe,tel.

kom.534-702-001.

Oddamgruzok.30-40ton,tel.kom.

784-851-793.

Palety1.200x1.000,tel.kom.

502-919-192.

Piecc.O.,węglowo-miałowy,używany,

tel.kom.608-287-390,Bednary.

Sprzedażziemiczarnej,piasku,kruszyw,

tel.kom.693-565-564.

WózekdziecięcyX-Lander2-funkcyjny

+fotelik,zielony,tel.kom.607-589-649.

Dowynajęciapokójdla1-2uczennic,

tel.kom.693-543-658.

konstrukcje,hale,wiaty,siatka,słupki

ogrodzeniowe,tel.kom.660-789-719.

Skrzynkiplastikowe15kg,nowe,

używane,tel.kom.500-385-907.

Zatrudnimyserwisantatelefonów

GSM,cbrxx1100speed@vp.pl,tel.kom.
501-447-578.

Pokojedowynajęcia,tel.kom.

604-583-212.

Sprzedamsuknięślubną,tel.kom.

698-783-854.

Silnikelektryczny7kW,tel.kom.

607-065-145.

Murarzy,pomocników,malarzy,Stryków,

tel.kom.603-872-901.

Dowynajęciakawalerka,tel.kom.

535-730-858.

Szafa2-drzwiowa,nowa,brąz

+nowawersalkajasna+fotel,tel.kom.
795-242-111.

Piecmiałowy3,5kW,zdemontażu,tel.

kom.668-534-191.

Zatrudniępomocnikakucharza

(możliwośćprzyuczeniadozawodu),
łowicz,tel.kom.721-680-807.

Mieszkaniadowynajęciawbudynku,

130mkw.,wyposażone,Skierniewice,
ul.StefanaBatorego(obokPWSZ),tel.
kom.794-001-978.

kawalerkadowynajęcia,łowicz,tel.

kom.506-891-216.
Lokalhandlowyokoło50mkw.,parter,

ul.Zduńska,tel.kom.602-154-969.

krajzegakompletna,tel.kom.

503-830-451.
Drzewonaopał,tel.kom.609-111-509.


Dowynajęciakawalerkawcentrum

łowicza,tel.kom.785-641-207.

łóżkodlachoregozpilotem,tel.kom.

790-474-547.

Wezmęwdzierżawęgruntyrolne

wodległościachdo7kmodDomaniewic
ichruślina,tel.kom.696-130-651,
664-458-891.

Pianina, fortepiany, tel. kom.
604‑443‑118.

Wynajmębloki48mkw.,Głowno,

Sikorskiego,tel.kom.535-428-555.
Wynajmędwupokojowe48mkw.,

częściowoumeblowane,łowicz,os.
Bratkowice,750,00zł/mies.+opłaty,tel.
kom.662-263-127(po17:00).

zamiana
Zamienięmieszkaniespółdzielcze

lokatorskiewbloku,34mkw.,iipiętro
Pabianicenarównorzędnelubwiększe
wkutnie,tel.kom.662-778-662.

kupno różne
Przyjmęgruz,glinę,ziemię;każdąilość,

tel.kom.885-122-144.

Sprzedamławostółmahoń,biurko

orzech,tanio,tel.kom.888-310-596.
Sprzedamskrzyniopaletynowe,tel.

kom.692-132-798.
Ekogroszek z dostawą
i rozładunkiem, tel. (23) 661‑10‑13, tel.
kom. 789‑333‑677.
Sprzedamwypoczynektzw.trójka

2sofy+fotel,bordo-ekoskóra,tel.kom.
722-260-910.
WózekwidłowyGPW2,5tony

zsilnikiemPerkinsaorazOstrówek,tel.
kom.601-286-499.
Parnikwęglowy100l,śrutownikdo

zbożanakamienie,tel.(46)838-11-83.
Sprzedamwieniecdożynkowy,tel.kom.

727-630-701,692-375-409.

Starezegarkinaręczne(Zenith,

Omega,atlantic,Doxa)lubinne;zegary
kominkowe,wiszące,stojące(Becker,
Junghans)lubinne;mebleprzedwojenne,
starelampy,stareradia,gramofony,płyty
winylowelubinnestarocia,tel.kom.
796-416-679.

Sprzedamspawarkę,heblarkę,tel.kom.

692-157-417.

kupiępłytywinylowe,cD,kasety,tel.

kom.503-133-524.

Drzewokominkowe,opałowe,

rozpałkowe,możliwytransport,tel.kom.
695-736-381.

kupiętopolę,dębaiinnetartaczne,tel.

kom.696-379-599.
kupięstaredeskirozbiórkowe,tel.kom.

888-550-439.
Przyjmęziemię,gruz,glinę,korzenie,tel.

kom.508-282-349.
kupiętopolę,tel.kom.792-902-783.


sprzedaż różne
Drewnokominkowe,opałowe,

rozpałkowe,pakowanewworkach,tel.
kom.501-658-261.

RowerScot,nowy,tel.kom.

532-454-047.
Ubijankiplastikowe1zł/szt.,tel.kom.

515-115-541.

SprzedamkorgPa50FD,tel.kom.

724-548-966.
Sprzedam2akumulatorydowózka

inwalidzkiegoS55,tel.kom.514-785-384.
Drewnokominkowe,sezonowanetanio

sprzedam,tel.kom.693-392-093.
Piecnaekogroszek,5-letni,tel.kom.

664-706-252.
Sprzedamskrzynki1,tel.kom.

503-068-193.

kabinaprysznicowa,głębokibrodzik,

silnik10kW,tel.kom.602-511-928.
Sprzedamtanionarożnik;kanapę;

kuchnięgazowąmałą;dwadywany,
tel.(46)839-63-72.
Sprzedamtaniołóżkopodwójne,łóżko

pojedyńcze,komodę,dwieszafki,tel.kom.
606-101-755.
Wózekdziecinny3w1,fabrycznie

nowy(wybórkolorów),450zł,tel.kom.
518-718-388.
Betoniarki:sprzedaż,remonty,części,

rusztowania,tel.kom.603-072-751.
SprzedampralkęautomatycznąPolar

PDF-385,tel.kom.698-479-721.
Pstrągpatroszony,mrożony,tel.kom.

784-850-844.
Skrzynkidrewniane,nowe,

tel.(46)838-88-65.
Taniosprzedamkomputer,monitor

zgłosnikami,tel.kom.604-497-153.
Sprzedamwyposażeniesklepu

spożywczego,tel.kom.502-539-686.
Humusczarnaziemia,najtaniej,tel.

kom.515-256-675.
Wózekdziecięcygłęboki+spacerowy,

nosidełkojaknowe,450zł,tel.kom.
506-223-030.

Zatrudniękierowcędorozwożeniapizzy

(łowicz),tel.kom.782-223-546.
Zatrudniękelnerkę(możliwość

przyuczeniadozawodu),tel.kom.
782-223-546.
Przyjmępracownikatraktorzysta
mechanikzdoświadczeniem
-zatrudnieniestałe,Bratoszewice,
tel.(42)719-89-76,tel.kom.512-095-884,
dzwonićodgodz.14.00-18.00.
Zakładwulkanizacyjno-mechaniczny

zatrudniodpowiedzialnąosobę,Głowno,
tel.kom.668-223-274.
Zatrudniękierowcęc+e,kierunek

Hiszpania(kółka),umowaopracę,
dogodnewarunki,tel.kom.601-940-945.
Przyjmędopizzeriipomockelnerkioraz

kierowcę-pracawweekendy,tel.kom.
697-233-935.
Zatrudniękierowcęc+e

zdoświadczeniemwtransporcie
międzynarodowym,chłodnie,dobra
stawka,tel.kom.782-223-211.
Zatrudnięoperatoradźwigu,tel.kom.

502-124-098.
Przy produkcji i montażu rolet,
zatrudnię mężczyznę, tel. kom.
661‑773‑539.
Przyjmędopodawaniabelek,tel.kom.

515-626-754.

praca

Zatrudniępracownikówfizycznych,tel.

kom.691-621-098.

dam pracę
Zatrudnię szwaczki ‑ dzianina, tel.
kom. 603‑610‑884.

Zatrudniędziewiarza,pomocnika

dziewiarzaorazprzyuczędostanowiska
dziewiarz,telefonod9do16,od
poniedziałkudopiątku,tel.kom.507-044910,503-135-431.

Zatrudniękierowcęwruchu

krajowymnaciągniksiodłowy,tel.kom.
604-123-630.

Zatrudniękierowcękat.c,c+e,może

byćbezdoświadczenia,łowicz,ul.
kiernozka12,tel.kom.600-357-428.

Zatrudnię szwaczki, swetry, dzianina,
stała praca, Głowno, tel. kom.
607‑443‑788.

Zatrudniękierowcędorozwozugazu

wbutlach,natereniełowicza,tel.kom.
600-237-175.

Zatrudnimyprasowaczkę,łowicz,tel.

kom.665-431-100.

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

Zbiornikiplastikowe1000l,tel.kom.

604-411-266.

Mieszkanie47mkw.,os.Dąbrowskiego,

tel.kom.500-136-658.

Wynajmęlokalhandlowy,ul.krakowska

34,tel.kom.530-809-888.

Wyprzedaż:kamieńelewacyjny,daszki

nasłupkiimurki,tel.kom.531-467-981.

Sprzedam3haziemiprzydrodze

Dmosin-Lubowidza,tel.kom.603-071-939.

Niedużydomekdowynajęcia,okolice

Głowna,tel.kom.608-641-030.

Grileogrodowe,galanteria:ogrodowa,

betonowa,tel.kom.531-467-981.

Sprzedamsilnikelektryczny7kW

zwłącznikiemtrójkąt-gwiazda,tel.kom.
794-043-089.

Hurtownia hydrauliczna zatrudni
pracownika do wydawania
i przyjmowania towaru oraz prac
gospodarczych. Mile widziani
pracownicy w wieku emerytalnym.
Łowicz, Kilickiego 7.

Mieszkanie,os.Tkaczew,64,5mkw.,tel.

kom.883-271-721.

Wynajmęmieszkanie48mkw.,

os.Bratkowice,tel.kom.781-532-322.

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

Sprzedam2nowewitryny,cena620zł,

tel.kom.781-278-902.

Zatrudnięmechanikasamochodów

ciężarowych,tel.kom.608-059-817.

Drzwiprzesywane,typukomandor4szt,

komplet;lustrazwewnętrznąfolią,rozmiar
1szt2.55/0.95m,Skierniewice,tel.kom.
698-177-955.

Zatrudniękierowcę,c+e,kraj,tel.kom.

505-003-844.

Zatrudniędyspozytoradofirmy

transportowej,tel.kom.691-621-098.

Wynajmęlokalepoprzychodni,Głowno,

ul.Młynarska,tel.kom.516-180-211.

Płytywiórowe60x125,12zł,tel.kom.

668-115-019.

Przyjmękierowcędopizzerii-pracana

stałe,tel.kom.697-233-946.

Rowerek,biurko,tel.kom.500-519-872.


Działkabudowlanaprzytrasie,1,50ha,

tel.kom.607-809-288.

Wyprzedażkręgi,pokrywy,przepusty,

płytkichodnikowe,tel.kom.531-467-981.

Zatrudniękierowcękat.c+e

wtransporciemiędzynarodowym,tel.kom.
608-059-817,606-457-050.

Zatrudniękierowcęc+e,

zdoświadczeniem,tel.kom.691-621-098.

M-4,Reymontabl.2,iipiętro,tel.kom.

696-369-009,po19-tej.

Wózkiduńskie,tel.kom.660-789-719.


Zatrudnięspedytorazdoświadczeniem

wtransporciemiędzynarodowym,tel.kom.
608-059-817,606-457-050.

Okazja!cesjainternetumobilnego

wT-Mobile-25GBwcenie17,96brutto/
m-c,zmodemem3G.Umowa
do03.05.2016.kontakt,tel.kom.
600-573-600,664-458-891.

Dowynajęciahalemagazynowe,

185mkw.,132mkw.,lokalepod
działalnośćgospodarcząorazlokalna
warsztatsamochodowy,Głowno,tel.kom.
516-180-211.
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Zatrudnięoperatorakoparki,

zdoświadczeniem,tel.kom.691-621-098.

Szwaczkidzianina,Głowno,tel.kom.

607-539-008.
Zatrudniękierowcę,kat.c+e,tel.kom.

889-907-194.
Zatrudniękierowcęc+e,wtransporcie

międzynarodowym,tel.kom.603-430-222.

24

Samodzielnystolarzdopracyzagranicą

(remontydrewnianychdomów).Własna
działalność.Regularnezlecenia,tel.kom.
0046-739-489-393.
Zatrudnięosobędoserwisuopon

nastanowiskomechanik-wulkanizator,
Bratoszewice,tel.kom.505-151-701.
Przyjmędopracydobiurana1/2etatu,

tel.kom.501-735-775.
StacjaDemontażuPojazdówRząśno

zatrudnimechanikasamochodowegodo
naprawpojazdóworazpomocników,tel.
kom.602-123-360.
kierowcęzdoświadczeniem,kat.c+e

transportkrajowy,tel.kom.604-377-088.
Panie do przebierania suszy
warzywnych. Wymagania: dobry
wzrok, precyzyjność, tel. kom.
501‑469‑530 tel./fax (42) 719‑57‑54.
Zatrudniękierowcę,kat.c+e

wtransporciemiędzynarodowym,dobre
warunki,tel.kom.535-123-903.
Zatrudnięwebmasterado

samodzielnegotworzeniastron
internetowych,cv:foodtrade@foodtrade.
pl,tel.kom.888-431-443.
Zatrudnimy kamieniarzy
i montażystów. E‑mail: anna.zaleska@
caro.com.pl, tel. kom. 601‑870‑929.
Zatrudnięhandlowcazjęzykiem

francuskim,pracabiurowawłowiczu,
cvnafoodtrade@foodtrade.pl,tel.kom.
888-431-443.
Zatrudnimy kierownika zakładu
kamieniarskiego. E‑mail: anna.
zaleska@caro.com.pl, tel. kom.
601‑870‑929.

Glazurnik,gładzie,dociepleniaelewacji,

tel.kom.500-027-261.
Dopracziemno-torowych,2osoby,tel.

kom.796-689-987.
Zatrudniędozbioruogórków,Rogóźno,

tel.kom.796-310-099.
Sprzedamłubin,żółty,słodki,

tegoroczny,napoplonylubpaszę,
odmianaTaper,tel.kom.667-944-030.

StacjapaliwOrlenWyskokiprzyjmie

dopracypracownikanacałyetat,
tel.(42)710-76-10,tel.kom.506-344-268.
Zatrudnięprzedstawicielahandlowego

narejonGłowno-Zgierz-łowicz,
sprzedażmaszynrolniczychmarkiclaas,
s.sasinowski@sobol-agro.pl,tel.kom.
693-500-074.
Zakład Prefabrykacji Konstrukcji
Drewnianych w Kocierzewie zatrudni
pracowników produkcyjnych,
montażystów, operatora dźwigu,
mechanika, tel. kom. 515‑138‑358.
Zatrudniękierowcękat.c,c+e,

równieżdorywczo,kraj,łowicz,tel.kom.
601-385-525.
Zatrudnię szwaczki całorocznie,
sukienki, Głowno, tel. kom.
509‑571‑801.
Firmaogrodniczaposzukujemężczyzn

dopracogrodniczych,leśnych,drobnych
budowlanych,milewidzianeprawojazdy
kat.B,tel.kom.601-482-048.
Zatrudniępracownikównabudowę,tel.

kom.693-652-229.
ZatrudniędopizzeriiwGłownie

kierowcękat.B,samochódsłużbowy,tel.
kom.507-507-358.
Zatrudniękierowcęc+e,kraj,tel.kom.

501-388-873.

Zatrudnięmłodegomężczyznędo

obsługisklepubudowlano-rolniczego,
znajomośćkomputera,doświadczenie
milewidziane.cvnapracalowiczagro@
gmail.com,tel.kom.--.

Osobadosprzątaniawzakładziepracy-

codziennie.Bratexk/Strzelcewa,tel.kom.
604-460-843.

Usługikoparko-ładowarkąJcB,tel.

kom.604-411-266.

Zatrudnięosobydozbiorupomidorów,

tel.kom.663-715-976.

Operatorwózkawidłowego,Stryków

Sosnowiec,tel.kom.512-100-338.

Zatrudniękierowcękat.c+e,transport

krajowy,tel.kom.501-074-953.
Zatrudniękierowcękat.c+e,transport

krajowy(pracadorywcza),tel.kom.
501-074-953.
Zatrudniętynkarza,tel.kom.

725-277-449.
Szwaczki na dzianinę przyjmie
szwalnia w Głownie, praca na jedną
zmianę, tel. kom. 604‑475‑553.
Zatrudnięsprzedawcęwhurtowni

budowlanej,tel.kom.515-710-556.
Przyjmępracownikówdodociepleń

zokolicłowicza,Żychlina,tel.kom.
661-419-108.
Zatrudniękierowcękategoriic+e

wtransporciemiędzynarodowym.
GłównykierunekWłochy(PL-iT-PL).
Wynagrodzeniepłatneterminowo,bez
opóźnień,tel.kom.606-666-683,lub
606-666-656.

Zatrudnięmechanikasamochodowego,

tel.kom.502-251-751.

kierowcęc+e,zagranica,kraj,tel.kom.

691-991-000.

Usługi nową koparko‑ładowarką,
młot hydrauliczny; koparką
gąsienicową, tel. kom. 790‑606‑451.

Poszukujęosóbdozbioruborówki,

okoliceGłowna,Strykowa,tel.kom.
571-372-485.

Przyjmęosobydozbiorupomidorów,

tel.kom.788-214-918.

Zatrudnięhydraulika,pomochydraulika,

tel.kom.691-991-000.

Firma dziewiarska w Łowiczu
zatrudni dziewiarza na maszyny
komputerowe, tel. kom. 601‑332‑896.

PracownikfizycznyStrykówTulipan

Park,tel.kom.514-954-310.

Zatrudnię pracownika do pracy
w hurtowni w Łowiczu, umowa
zlecenie, tel. kom. 509‑838‑361.

Zatrudnięfryzjerkęnaumowę

opracę,dowpełniwyposażonego
salonufryzjerskiegowłowiczu,tel.kom.
605-330-839.

Zatrudnimymagazynierów,cvze

zdjęciemprosimyprzesyłaćnaadres:
biuro@santar.com.pl.

Zatrudniękierowcękategoriic+e,tel.

kom.695-634-141.

Zatrudniękucharza/kucharkę,

restauracjałowicz,tel.kom.504-198-299.
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ZatrudnięPizzermananadogodnych

warunkach,tel.kom.539-332-731.
Zatrudniędozbiorupomidora

(łaguszew),tel.kom.605-591-610.
Przyjmębrukarzyzdoświadczeniem,tel.

kom.508-286-519.

Praca,produkcja,liniaStryków,obsługa

komputera,tel.kom.517-016-344.

PrzyjmędoszycianaRosso(możliwość

przyuczenia).Bratex-Strzelcew.
kadrybratex@op.pl,tel.kom.604-460-843.
Zatrudnięmechanikasamochodów

ciężarowych-Stryków,tel.kom.
606-225-750.
Zatrudniępracownikaremontowo
budowlanegozumiejętnościąkładzenia
glazury,terakoty,tel.kom.725-066-960.

Tynki maszynowe, gipsowe,
cementowo‑wapienne oraz posadzki
(mixokret), tel. kom. 502‑452‑907.
Bramyprzesuwne,ogrodzenia,siatka

ogrodzeniowa,montaż,producent,tel.
kom.503-572-046.

Przyjmęszwaczki,dzianina,Głowno,tel.

kom.604-081-248.

Zaopiekujęsiędzieckiem,łyszkowice,

tel.kom.690-500-235.

Układanie kostki brukowej, tel. kom.
724‑355‑094.

Zatrudniękierowcękat.c+e,tel.kom.

693-098-511.

usługi wideo

Zatrudnię brukarzy i pracowników do
układania kostki. Praca w Bolimowie,
tel. kom. 693‑698‑006.

videofilmowanie„evel-Studio”:DvD,

HD,Blu-Ray,tel.kom.608-747-256.

Spawaczaelektrycznego,Warszewice

kołoStrykowa,tel.kom.509-345-234.
Przyjmępracownikadoprodukcji

ogrodzeńbetonowych,Warszewicekoło
Strykowa,tel.kom.509-345-234.
Zatrudnięszwaczkinaszyciebluzekz

dzianinynastębnówkęioverlock,pomoc
dlaprasowaniaipakowania,tel.(42)71918-43,tel.kom.665-217-483.
StacjaPaliwOrlenwGłowniezatrudni

nastanowiskokasowedyspozycyjną
osobęześrednimwykształceniem,tel.
kom.695-355-492.
Panieipanówdosprzątania

obiektowego,Stryków,tel.kom.
603-606-695.
ekspedientkędosklepumięso-wędliny,

Zgierz,tel.kom.603-508-690.

Wylewkiagregatem,tel.kom.

509-038-623.
Wylewki betonowe, tel. kom.
511‑440‑509.
Układanieparkietu,cyklinowanie,tel.

kom.692-616-390.
Ogrodzenia, bramy, balustrady,
bramy garażowe, tel. kom.
506‑771‑822.

NakStudioFilms:firmazdługoletnią

tradycją,znowymitechnologiamiHD,
zaprasza,tel.kom.889-910-129.

Schody,parkieciarstwo,cyklinowanie,

tel.kom.783-487-655.

WideofilmowanieDvD,Blu-Ray,zdjęcia,

tel.kom.698-535-780.

Budowadomów,budynków

gospodarczych,przeróbki,rozbiórkiitp.,
tel.kom.785-333-971.

cyfrowewideofilmowanie,

fotografowanie,Blu-ray,tel.(46)837-94-85,
tel.kom.608-484-079.
WideofilmowanieHD,fotografowanie,

tanio,tel.kom.606-852-557.
Znamyreceptęnaniezapomnianyfilm.

videofilmowaniefullHD,www.videopiksel.
pl,tel.kom.505-780-835.
Wideofilmowanie,fotografia,HDgratis,

tel.kom.692-519-140.

FirmaPUH-exStaloferuje:konstrukcje

stalowedachówbudynkówinwentarskich,
gospodarskich,hale,wiaty,krycieblachą,
płytąwarstwową,obróbkiblacharskie,
sprzedażstali,tel.kom.601-160-841.
Układanie kostki brukowej, tel. kom.
781‑377‑138.
Usługiminikoparką,tel.kom.

697-725-830.
Brukarstwo, tel. kom. 791‑306‑104.

kierowcęc+e,izoterma,kraj,łowicz,

tel.kom.500-333-660.

Wideofilmowanie,fotografowanie,

DvD,FULL-HD,www.fotowideo.webt.pl,
tel.(46)837-79-81,tel.kom.606-302-466.

Zatrudnięekspedientkidosklepu

spożywczegowłowiczu,tel.kom.
512-088-422.

Zatrudniękierowcówkat.c+e,

możliwośćcodziennegozjazdudodomu
powykonanymkursie,możliwośćpracy
tylkowweekendy,tel.kom.606-481-899.

remontowo‑
budowlane

Zlecępracewłaścicielowirębakagałęzi,

tel.kom.531-144-882.

Zatrudniędopracyprzymontażu

dachów,tel.kom.509-766-163.

usługi

Tynkimaszynowe,wylewki,tanio,

solidnie,tel.kom.604-144-668.

Zatrudniępracownikadoprac

wykończeniowo-remontowych,tel.kom.
607-343-338.

Zatrudniękierowcęnabusa,tel.kom.

889-338-747.

Usługiremontowo-budowlane,

dociepleniapoddaszy,elewacji,tel.kom.
500-027-261.

Okna:naprawa,regulacja,tel.kom.

609-135-411.

Zatrudnimyosobydopracyprzy

pakowaniu,orazkompletowaniudrobnych
elementów.PracanaterenieStrykowa,tel.
kom.536-329-009.

Ocieplenia budynków,
termomodernizacje, adaptacje
poddaszy, tel. kom. 725‑043‑544,
691‑228‑824.

Zatrudnięcieśliipracownikówna

budowę,tel.kom.509-565-825,po18.00.

Zatrudniękierowcęc+e,kraj,tel.kom.

661-541-350,601-069-699.
Zatrudniępracownikadozakładu

obróbkimetali,wymaganieznajomość
rysunkutechnicznegoiobsługimaszyn
skrawających,Głowno,tel.kom.
601-076-850.
Zatrudniępracownikanastanowisku

sprzedawca-kasjernastacjipaliw
Haczykowscywłowiczulubw
Nieborowie.informacjaicv,tel.
(46)838-55-01,tel.kom.606-598-339.
Zatrudniędoukładaniakostki,prac

ogólnobudowlanych.Beznałogów,tel.
kom.692-789-266.
Przyjmędopracykucharzalub

kucharkędoOberżywNieborowie
(możliwośćprzyuczenia),oberza@
zlotyprosiak.pl,tel.kom.501-608-061.
Zatrudniękierowcę-kraj,izoterma,c+e,

tel.kom.602-354-612.

Zatrudniękierowcęc+e

zdoświadczeniemwtransporcie
krajowym.kontakt,tel.kom.602-630-653.
Zatrudniękierowcękat.cewruchu

krajowy.Stałezlecenia.,tel.kom.
517-833-097.
PracownikadotartakuwBełchowie

zatrudnię.Milewidzianeuprawnieniana
wózkiwidłowe,tel.kom.698-628-834,
664-458-891.

Tynki,tel.kom.503-077-863.

Układaniekostkibrukowej,tanio,tel.

kom.667-837-817.
Wznoszeniebudynkówmieszkalnych,

gospodarczychiprzemysłowych,dachy,
solidnie,tel.kom.785-402-533.
Dachy,pokryciadachowe,konstrukcje,

obróbki,tel.kom.609-846-316.

Usługiremontowo-budowlane,tel.kom.

667-993-029.
cyklinowaniebezpyłowe,tel.kom.

666-088-518.
Stolarstwo, schody, tel. kom.
607‑789‑345.

Dociepleniabudynków,elewacje

zewnętrzne,glazura,terakota,adaptacja
poddaszy,kompleksowewykończenia
wnętrz,fakturyvaT,tel.kom.606-737-576.
Przystępneceny:solidne,fachowe

dociepleniabudynków,murowanie,
tynki,klinkier,itp.,wykończeniawnętrz
(glazura,terakota,gipsy,malowanie,itp.).,
tel.(46)837-13-91,tel.kom.793-035-025.
Docieplaniebudynków,gładzie,

malowanie,płytyk/g,panelepodłogowe
iścienne,glazura,terakota,tel.kom.
607-343-338.
Wylewkimaszynowemixokret,tel.kom.

517-032-915.

Zatrudniępomocnikamurarza,tel.kom.

509-373-870,664-458-891.

Tynkitradycyjne,zpiaskiem

kwarcowym,wylewki;solidnie,tel.kom.
501-931-961.

Firmazatrudnikierowcówkat.c+e

wtransporciekrajowym,wysokiezarobki,
tel.kom.503-302-567.

cyklinowanie,polerowanie,układanie

parkietu,tel.kom.501-249-461.

Układaniekostkibrukowej,granitowej,

tel.kom.692-789-266.

Docieplaniebudynków,stropodachów

granulatemstyropianowym;kondygnacja:
999zł,tel.kom.602-570-424.

Ogrodzenia:betonowe,panelowe,

siatka,bramy,wiatyitp.montaż,tel.kom.
606-303-471.

Zatrudnię osobę do formowania
skarpet, tel. kom. 601‑332‑896.

Malowanie,gładzie,remonty,tel.kom.

726-022-431.
Remonty mieszkań, tel. kom.
697‑529‑156.

Tynkitradycyjne,remonty,tel.kom.

788-523-561.

Szukampracydodatkowej,łowicz,tel.

kom.784-650-422,po16.00.

WideofilmowanieDSLRFullHD,

fotografia.Promocjenarok2015/2016,
www.blysk-fotostudio.pl,tel.kom.
889-148-555.

Brukarstwo, tel. kom. 510‑690‑899.

Usługikoparko-ładowarką,roboty

ziemne,niwelacjegruntu,wykopypod
fundamenty,szambaitp.,tel.kom.
503-115-145.

Zatrudniędoopiekinadosobą

chorą,na4godzinydziennie,tel.kom.
602-467-286.

Zatrudniębrukarzy,pomocników

brukarzy,tel.kom.507-266-153.

Usługiremontowe,wykończeniawnętrz,

glazura,terakota,adaptacjapoddaszy,tel.
kom.880-542-743.

Wylewki agregatem; natrysk
ocieplenia pianą poliuretanową
poddaszy www.ocieplenie‑domu.pl, tel.
kom. 531‑402‑222, 698‑480‑048.
kierowaniebudowami,ekspertyzy,

przeglądytechniczne,projekty
indywidualne,adaptacje,certyfikaty
energetyczne,tel.kom.693-184-322.

szukam pracy

Wykopy minikoparką, tel. kom.
781‑151‑525.

Remonty,wykończenia,dekoracje

ścienne,tel.kom.692-468-886.

Dachy: profesjonalnie, papa
termozgrzewalna, malowanie,
smarowanie, rynny, itp., tel. kom.
668‑208‑450.
kompleksowewykończeniawnętrz:

tanio,solidnie.Glazura,terakota,
panele,płytyG/k,malowanie,tel.kom.
781-781-310.
Budowadomów,budynków

gospodarczych,tynki,wylewki,tel.kom.
667-324-294.
Glazura,terakota,panele,tel.kom.

724-536-422.
Podłogidrewniane,parkiety:układanie,

cyklinowanie,polerowanie,lakierowanie,
olejowanie.Schody:renowacja.
Profesjonalnie,solidnie,tel.kom.
733-552-113,601-378-677.
Płotyklinkierowe,wykończeniawnętrz,

tel.kom.793-175-132.
Remonty,glazura,terakota,gładzie,

płytyk/g,malowanieelewacji,tel.kom.
788-708-316.
Montażpokryćdachowych,

blachodachówkatermozgrzewalna,tel.
kom.515-236-149.
Balustrady, poręcze stal
kwasoodporna, tel. kom.
724‑605‑762.
Remonty,wykończeniaodadoZ,tel.

kom.608-228-789.
Dachy, blachodachówki, blachy
trapezowe, tel. kom. 512‑033‑338.
łazienki,kompleksowo,tel.kom.

733-788-522.
Remontyiwykończeniamieszkań

iłazienek,tel.kom.799-268-290.
Wylewki, tynki agregatem, tel. kom.
605‑416‑083.
Usługistolarskie,montażschodów,

drzwi,tarasów,wyróbmebliogrodowych
itp.,tel.kom.697-634-226.
Docieplenia stropu, styrobeton,
zamiennik styropianu, tel. kom.
605‑416‑083.
Usługiremontowo-budowlane,tel.kom.

692-542-073.
Układanie kostki brukowej,
profesjonalnie, bez poprawek, tel.
kom. 508‑286‑519.
vertal-żaluzjepoziome,pionowe,rolety

materiałoweiantywłamaniowe,siatki
przeciwowadom.Produkcja,montaż,tel.
kom.602-736-692.
Piotr‑Bud: ocieplanie elewacji,
glazura, terakota, adaptacja poddaszy,
tel. kom. 602‑814‑481.
Glazura,tarakota,gładzie,podwieszane

sufity,malowanie,tel.kom.721-128-965.
Docieplenia stropu, styrobeton,
zamiennik styropianu, tel. kom.
605‑416‑083.
Stawianiedomówodpodstaw,dachy,

tel.kom.502-238-334.

sprzedaż
Siatkaogrodzeniowa,słupki.Producent,

Mysłaków,tel.kom.886-562-223.
Wynajmęrusztowaniawarszawskie,

giętarkędoblachy,tel.kom.606-294-284.
Stemplebudowlane,tel.kom.

516-199-906.
Sprzedam stemple budowlane, tel.
kom. 607‑734‑162.

RekLaMa

www.lowiczanin.info
Stemplebudowlane,tel.kom.

668-327-331.


Przywóz ziemi ogrodowej, piasku,
żwiru, pospółki, tłucznia różnej frakcji,
kamień ogrodowy, tel. kom. 603‑653‑
020, Pilaszków 3.

NaukaJęzykaangielskiegoJacek

Romanowski,tel.kom.607-440-582.

Betoniarka,silnikelektryczny7,5kW,tel.

kom.532-454-047.

cięciedrzewniebezpiecznych,

pielęgnacjazieleniiogrodów,tel.kom.
782-718-483.

rolnicze – kupno

Dachy, blachodachówki, blachy
trapezowe, tel. kom. 512‑033‑338.

Pogotowie komputerowe. Szybko,
tanio, solidnie, tel. kom. 697‑365‑652.

Sprzedam smołę grzaną na gorąco,
tel. kom. 669‑960‑974.

kostkabrukowa,tel.kom.668-345-111.

najtańsze rolety w okolicy, obmiar,
montaż gratis, tel. kom. 602‑370‑470.
Piecc.O.,robiony;kuchniawęglowa

lewa,tel.kom.782-596-215.
Sprzedammozaikęparkietową,

jednoliterąbyzdrzewabuk,jesion,dąb,
tel.kom.798-165-140,664-458-891.

usługi
instalacyjne

Transportwywrotką-piach,żwir,

ziemia,pospółka,podsypkaitp.,tel.kom.
503-115-145.
Zespół, wokalistka, didżej, tel. kom.
503‑746‑892.
Usługiprasowalniczeuklientalubz

dowozem,tel.kom.731-170-677.
Tartak obwoźny, spalinowy, tel. kom.
510‑988‑154.
Transport:piasek,pospółka,podsypka,

ziema,tel.kom.602-471-796.

elektryk,tel.kom.607-316-725.


śluby ‑ Limuzyna Chrysler, dekoracja
gratis, tel. kom. 728‑348‑420.

instalacjeelektryczne:nowe,przeróbki,

tel.kom.696-081-582.

Mycieokien,sprzątaniedomów,tel.

kom.726-768-368.

Usługihydrauliczne,kompleksowo,

przeciskipodziemne,przyłącza
wod.-kan.,usługikoparko-ładowarką,
oczyszczanieprzydomowe,równieżjako
podwykonawca,tel.kom.601-379-355.

Naprawatelewizorów,łowicz,

Topolowa19,tel.(46)837-70-20,tel.kom.
728-227-030.

Usługielektryczne,tel.kom.

693-943-789.
Hydraulika, tel. kom. 608‑263‑951.
kminstal,anteny,telewizory,naprawa,

tel.kom.728-188-127.
Hydraulikakompleksowo,tel.kom.

601-818-310.
Usługielektryczne,tel.kom.

509-838-364.
Hydraulik,takżeawarie,tel.kom.

733-788-522.

usługi inne
kompleksoweusługipodnośnikiem

koszowym,Polesie136,tel.kom.
669-033-697.
Usługigeodezyjne,tel.665-427-836.

Dekoracjesalweselnych,tel.kom.

886-328-694,www.facebook.com/
Wardart7.
Maszproblemzkomputerem:zadzwoń.

Fachowo.Szybko.Tanio,tel.kom.
504-070-837.
Rozdrabnianiegałęzirębakiem,wycinka

zakrzaczeń,tel.kom.667-732-751.
Zespółmuzyczny,wokalistka,tel.kom.

606-677-371.
Djzakordeonem,tel.kom.510-927-899.

Zespółmuzyczny,wesela,

www.diwers.pl,tel.kom.661-323-807.

Zespółmuzycznyweselaitp.,tel.kom.

724-548-966,609-037-343.
Dj,wesela,imprezyokolicznościowe,tel.

kom.723-512-075.
Usługiksięgowe,tel.kom.796-044-499.

Pranietapicerekiwykładzinuklienta,

tel.kom.795-905-444.
Profesjonalnemalowaniedachów,

myciedachówciśnieniowo,tel.kom.
798-165-138.

matrymonialne
PoznamPanią,sms,tel.kom.

606-735-889.
Sympatyczny38-letnifacetpoznaPanią

domiłej,fajnejznajomości,beznumerów
prywatnychnajlepiejSMS-yzopisem,tel.
kom.515-465-015.

nauka
Językangielski,tel.kom.663-684-178.


płody rolne
Skupzbożawłasnytransport,tel.kom.

783-112-512.
kupiezbożekażdąilość,tel.kom.

607-202-732.
kupiędużeilościzbóżpaszowych,

własnytransport,gotówka,tel.kom.
798-169-557.
Zboże,tel.kom.603-945-983.


kupiękombajnannawdobrymstanie,

tel.kom.514-116-816.

Sprzedamowiesijęczmień,tel.kom.

512-335-957.

kupięzbożepaszowe,tel.kom.

664-715-685.

kupięorkan,przyczepę,kombajnBizon,

tel.kom.607-809-288.

Sprzedamsłomęzdowozem,tel.kom.

604-969-205.

kupięzboże,każdąilość.Odbiórluzem.

Płatnegotówką.,tel.kom.603-573-567,
695-102-426.
kupięzbożepaszowe,tel.kom.

663-226-547.
kupięzboże,tel.kom.508-471-814.

Skup pszenżyto, jęczmień lub
zamiana na nawóz lub węgiel.
Sprzedaż węgla i nawozów PHU
agro Dmosin Wierzbówka, tel. kom.
691‑149‑896.
Skupzbóżpaszowych:pszenica590

+vaT,jęczmień520+vaT,pszenżyto510
+vaT,Leśniczówka,tel.kom.505-406-917.
kupięzbożepaszowe,tel.kom.

693-157-117.
kupiędużeilościzbóżpaszowych,

możliwośćtransportu,tel.kom.
692-292-969.

hodowlane
Skupbydłarzeźnego,hodowlanego,

cielęta,maciory,tel.kom.502-460-724,
500-258-237.
Skupbydła,koni,tel.kom.604-267-833.

Skupbydłaniepełnowartościowego,

płatnośćgotówką,tel.kom.782-599-015.
Skup macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom.
603‑711‑760.
kupięcielakidodalszegochowu,tel.

kom.609-562-159.

maszyny

Polski:poprawki,korepetycje,egzaminy,

matura,prace.Fachowo,tel.kom.
603-246-033.

kupięprasękostkującą:Sipma,Welger,

claas,Famarol;kombajn:anna,Bolko,
karlik;kopaczkę;sadzarkę;ciągnik
WładimirecT-25;prasęrolującą:claas
Rolland44,46,62,66,arobale,Welger,
tel.kom.518-857-308.

kanadyjczykpolskiegopochodzenia:

naukajęzykaangielskiegoifrancuskiego,
wszystkiepoziomy.Tłumaczenia,tel.kom.
604-621-125.

każdegoWładymirca,Ursusa,tel.kom.

725-361-836.

Dekoracjasalweselnych(pokrowce,

obrusywkomplecie),tel.kom.
693-776-474.

Matematyka:gimnazjum,średnie,

wyższe,przygotowaniedomatury,
egazminypoprawkowe,tel.kom.
660-781-884.

kupięprasękostkującąSipmaZ224/1,

claas,Welger,prasęrolującąclaas,
Roland44,46,66,62,arobale,New
Holland,Welger12lub15s,kombajn
anna,Bolko,tel.kom.887-105-345.

Odnawianiewanien,tel.kom.

600-979-826.

Nauczycieljęzykaniemieckiego,lekcje,

tel.kom.505-256-528.

kupięUrsusc-330wdobrymstanie,tel.

kom.601-286-499.

Językangielski,nauczyciel,egzaminator

maturalny,tel.kom.662-611-189.

Kupię C‑328, C‑330, C‑360, C‑355,
C‑380, MTZ, T‑25 Władimirec bez
dokumentów, do remontu, tel. kom.
502‑939‑200.

koparkagąsiennicowa,kopanie

stawów,koparko-ładowarka(zmłotami),
wszelkiepraceziemne,rozbiórkowe,
usługiwywrotką,tel.kom.693-565-564.
Tartakprzewoźny,tel.kom.512-907-059.

Praniedywanówitapicerkimeblowo
samochodowejwzakładzieiuklienta,tel.
kom.501-431-978.

RekLaMa

angielski,tel.kom.515-459-141.

Pomocprzypisaniuprac(lic.,mgr),

opracowaniuankiet(opisy,wykresy)itp.,
przepisywaniezrękopisu,maszynopisu,
tel.kom.538-486-117,łowicz.
Matematyka,tel.kom.607-440-582.
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Matematyka,tel.kom.791-802-482.


Językniemiecki,tel.kom.668-963-922.


angielski,mgrfilologiiangielskiej,

nauczyciel,lekcje,tel.kom.501-475-100.
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rolnicze ‑
sprzedaż
płody rolne
Sprzedamowies,okoliceGłowna,tel.

kom.603-754-598.
Przywóz, młóta browarnianego, tel.
kom. 695‑608‑762.
Sprzedambalotyisłomę2015,

pszenżyto,owies,mieszankę,Zielkowice,
tel.kom.797-215-940.
Zboża ozime ‑ kwalifikowane oferuje:
firma nasienna GRanUM sp.j., Łowicz,
ul. Katarzynów 46, tel. (46) 837‑23‑05,
Dowóz od 1 tony..
Pszenica,pszenżytozpola,tel.kom.

514-734-737.
śruta sojowa, pakowana w workach
po 25 kg Big‑Bagi bądź luzem, tel.
kom. 781‑291‑825.
Sprzedampszenżyto,tel.kom.

501-166-448.
Sprzedamżytoiowies,tel.kom.

691-753-392.
Pszenica,pszenżyto,kukurydza,

żyto,jęczmień,sianokiszonka,tel.kom.
506-115-015.

Słomawdużychbelach,czatolin78,tel.

kom.501-923-115.
Sprzedamsłomęokrągłebele,zboże,

pszenica,jęczmień,karszniceDuże,tel.
kom.882-447-204.
Sprzedampszenice,pszenżyto,

mieszankęzbożową,tel.kom.
668-419-928.
kukurydzanakiszonkęz15ha,

tylkocałość,BogoriaDolna,tel.kom.
606-294-284.
PszenżytoozimeTomko,Mikado,tel.

kom.606-370-704.
Słomawbalotach,tel.kom.

503-192-151,516-538-983.
Sprzedamsianokiszonkę,tel.kom.

667-280-131.

Sprzedam10balotówsianokiszonki

wikazjęczmieniem1,5hakukurydzyna
kiszonkę,tel.kom.694-026-457.
kukurydzanakiszonkę,tel.kom.

607-734-598,BąkówDolny.
Sprzedam2hakukurydzynakiszonkę,

Zduny,tel.kom.600-389-324.

Wysłodki, otręby śruty: sojowa,
rzepakowa + workowane, z dostawą
i rozładunkiem, tel. (23) 661‑1893, tel.
kom. 789‑333‑677.

Siano,kiszonkę,mieszankitraw,

tel.(46)838-23-63.

Sprzedamsłomęz2,5ha,tel.kom.

600-858-370.

Sprzedam2,20hakukurydzyna

kiszonkęzpniawMaurzycachkołoZdun,
tel.kom.695-761-388.

łubingorzkinapopłon,tel.kom.

668-852-130.

Pszenżyto,pszenica,owies,tel.kom.

606-242-693.
Sprzedampszenżyto,2tony,tel.kom.

696-465-492.

Otręby z melasą granulowane dla
bydła, z dowozem i rozładunkiem
, tel. (23) 661‑10‑13, tel. kom.
789‑333‑677.

Sianokiszonkawbalotach,tel.kom.

660-096-236.

Sprzedamsłomępokombajniez4ha,

SkowrodaPłn.,tel.kom.665-277-589,
po17:00.

Sprzedamjęczmieńjary,około6ton,tel.

kom.785-246-291.

Przyjmęchętnychdozbiorupomidorów,

tel.kom.600-410-385.

Siano,5zł/kostka;okoliceSochaczewa,

tel.kom.660-947-557.

Sprzedam2hakukurydzynakiszonkę,

gminaBielawy,tel.kom.668-613-991.
DDGS susz gorzelniany, 23% białka,
tel. kom. 888‑666‑226.
Sprzedamokoło4tjęczmieniajarego,

tel.kom.666-810-138.
Sprzedamokoło7tpszenicyozimej,tel.

kom.787-152-512.
Gorczyca, Rybno, tel. kom.
608‑209‑685.
Sprzedam3,5hakukurydzyna

kiszonkę,tel.kom.608-245-521.

Gorczyca,tel.kom.505-056-670.


Oddamsłomęwzamianzaobornik,

tel.(24)277-43-43,tel.kom.667-296-624.

kupięciągniki,przyczepyinnemaszyny

rolniczemogąbyćuszkodzone,tel.kom.
502-358-304.

Sprzedam50belsłomy,okolice

Głowna,tel.kom.504-985-644.

Pszenicapaszowa,8t,tel.kom.

606-407-918.

Owiesiinnezbożapaszowe,tel.kom.

697-678-530.

Wysłodki niemelasowane: 865 zł,
Tofi: 1030 zł, workowane, z dowozem
i rozładunkiem, tel. (23) 661‑10‑13, tel.
kom. 789‑333‑677.

Sprzedampszenżyto8ton,tel.kom.

697-952-093.

Sprzedam13hakukurydzyna

kiszonkę,Stępów,gminakiernozia,
6.000zł/ha,tel.kom.507-057-551.

Sianobelezeszłoroczne,okolice

Głowna,tel.kom.609-251-962.

Słomapokombajnie,tel.695-178-017.


SprzedamsłomękołoGłowna,

tel.(42)710-87-06.

łubinsłodkibiały,pszenżyto.,

602-381-565,tel.kom.605-944-689.

Sprzedamkukurydzęnakiszonkę,

Świeryżii,tel.kom.662-585-814.

Melasa dla bydła 1.000 kg i mniej,
z dostawą i rozładunkiem,
tel. (23) 661‑19‑88, tel. kom.
789‑333‑677.

Sprzedamowies,tel.kom.607-385-861.


łubin,tel.kom.880-263-930.


Sprzedamjęczmieńozimy,tel.

(24)277-97-27,tel.kom.885-254-502.

Sadzonkitruskawek,tel.kom.

507-763-303.
Sadzonkitruskawek,tel.kom.

885-640-804.
Sprzedamkukurydzęnakiszonkę,

okolicęŻychlina,tel.kom.694-904-464
Sprzedamsłomęokrągłebele,tel.kom.

692-039-886.
SprzedamłubinDalbor,tel.kom.

501-713-862.
Sprzedam3hakukurydzynakiszonkę,

Jackowice,tel.kom.724-685-547.
Sprzedam6hakukurydzynakiszonkę,

lokalizacjałaźniki-Zlakówkościelny,tel.
kom.603-080-109.
kukurydzęnakiszonkę,10ha,tel.kom.

605-607-800.

hodowlane
Jałówkawysokocielna,tel.608-137-544.

Jałówkawysokocielna,tel.697-892-925.

Sprzedamprosięta,tel.691-820-697.

Jałówkanawycieleniu,tel.kom.

665-172-743.
Jałówkanawycieleniu,tel.kom.

503-639-101.
Sprzedam2byczki,jałówkęok.250kg,

tel.kom.502-768-905.

Sprzedam5hakukurydzynakiszonkę,

tel.kom.606-710-189.

Jałówka,terminwycielenia:początek

września,oborapodoceną,tel.kom.
723-528-039.

Sprzedamłubingorzki,czatolin,tel.

kom.662-496-769.

cieliczkikoloroweimleczne,tel.kom.

888-822-173.
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Sprzedamjałówkęcielną,tel.kom.

693-644-040.
krowawysokomlecznawycielenie

28.viii,tel.kom.694-211-664.
Jałówkanawycieleniu,tel.kom.

570-680-497.
JałówkaSMnawycieleniu,tel.kom.

533-179-189.
Sprzedamjałówkihodowlaneikrowy,

likwidacjastada,tel.kom.661-107-242.

Wycinakidokiszonek,Strautman,Fella,

kuhn,podwójnynóż,winda,dużywybór,
importNiemcy,tel.kom.509-282-300.
Przyczepadobalotów20t,prasa

kronecombi1250Multi-cut,tel.kom.
600-428-743.
Pługzagonowy4-skibowykongskilde,

pług3-skibowyobrotowy,beczki
asenizacyjne3.000,4.000,5.000,6.000,
7.000locynk,tel.kom.600-428-743.

Małejałoszki,tel.kom.517-914-085.


SprzedamUrsus-4011,tel.kom.

795-063-245.

Sprzedam30sztukprosiaków,tel.kom.

783-964-915.

Sprzedampług5-skibowyprzerobiony

z3-skibowego,tel.kom.515-071-886.

Sprzedamcielakimięsne,tel.kom.

607-613-259.

kombajnzbożowyFortschritt512,

ziemniaczanyBolkoiinnemaszyny,
likwidacjagospodarstwa,tel.kom.
798-057-367.

Sprzedamkróle,tel.kom.603-678-394.

Sprzedammałegobyczka,jałówkę

biało-czerwonąpodzacielenie,tel.kom.
725-440-981,723-575-349.

SprzedamprzyczepęHL8,HL6,HL5,

tel.kom.500-041-377.

Prosięta,tel.kom.695-727-596.


ciągnikMasseyFerguson8210,

2000rok,tel.kom.505-929-983.

Sprzedamjałówkęcielną,tel.kom.

663-561-758.

UżywanystółwiążącydoprasyZ-511

Famarol,tel.kom.694-567-258.

Młodakrowa,tel.kom.790-619-599.


kołarolnicze10x15,11x15,13.0/65-18,

przecinarkastołowadometalutarcza400
mm,naprawynagorąco,wulkanizacja,tel.
kom.504-178-884.

Sprzedamjałówkiwysokocielne,tel.

kom.695-304-897,601-052-026.
Sprzedamcielaki,tel.kom.695-304-897,

601-052-026.
Sprzedam2-rocznejałówki,tel.kom.

887-614-924.
Jałówka,wycielenie15wrzesień,tel.

kom.603-408-122.
Sprzedam3jałówkinawycieleniu,pod

oceną,tel.kom.609-501-034.
cielętamięsne2-tygodniowe,tel.kom.

888-822-173.
Sprzedamjałówkęwysokocielną,termin

20sierpnia,tel.kom.509-499-924.
Sprzedamjałówkęnawycieleniu,

tel.(46)838-30-41,tel.kom.793-873-399.
Sprzedamjałówkęcielną,wycielenie

15.09.,jałówkępodzacielenie,tel.kom.
691-282-474.
Sprzedampługobrotowy3+1Unia

Grudziądz,tel.kom.607-809-703.
Sprzedamprosięta,tel.kom.

725-368-799.
Jałówkicielne:wrzesień,pażdźernik;

podzacielenie,tel.kom.503-163-721.

Sprzedamchwytakdobelipług

zagonowy4-skibowy,tel.kom.
783-112-512.

Prasaclaas46,tel.kom.607-168-196.


PrasabelującaWelger435,2009

rok,pełnewyposażenie,tel.kom.
608-420-169.

Sadzarkadowarzyw,szatkownikdo

kapusty,tel.kom.699-001-333.

ładowaczeczołowedo:Fendta,

case,DeutzFahr,NewHolland,Massey
Fergusson,tel.kom.608-420-169.

Ursusc-360,

1972rok,7.200zł,tel.kom.
502-358-304.

ZgrabiarkakronekS,3.50-10,tel.kom.

608-420-169.

ciągnikPronarzturem,82kM,

2005rok,stanbdb,tel.kom.502-358-304.

claasarion640-175kM,2008rok,tel.

kom.608-420-169.

Przyczepkarolnicza1-osiowa,1.600zł,

stanbdb,tel.kom.502-358-304.

JohnDeere7430,200kM,2008rok

;JohnDeere6910,135kM,2002rok,tel.
kom.608-420-169.

kosiarkarotacyjna,tel.kom.

660-590-104.
Ursusc-330,1973rok,tel.kom.

609-687-241.

Prasakostkapolska,kombajnclaas76

Dominator,tel.kom.664-492-791.
Ursusc-328,tel.kom.660-571-533.


SieczkarniaJohnDeere7300

zkemperem,2003rok,tel.kom.
692-601-689.
Pługiobrotowe„Lemken”3-skibowe,

nazabezpieczeniach,sprowadzonez
Niemiec,tel.kom.692-601-689.
ładowarkaPausłamanazobrotowym

ramieniem,1994rok,tel.kom.
692-601-689.
Fendt309,1999rok;Fendt509,1997

rok;Fendt312,1993rok;Fendt308ci,
2008rok,sprowadzanezNiemiec,tel.
kom.692-601-689.

Prasowaniesłomy/sianaprasą

zmiennokomorowąNewHollandBR
7060,tel.kom.501-447-956,500-041-377.

agregatuprawowy,bierny,5m,

konskilde,tel.kom.601-272-521.
SiewnikzbożowyamazoneD8,tel.kom.

601-272-521.
Siewnikpoznaniak;rozrzutnik1-osiowy;

opryskiwacz;rozsiewaczdonawozu;
pług3-skibowygrudźądz;kultywator16’;
beczka2.000lnapodwoziu.Likwidacja
gospodarstwa,tel.kom.608-714-441.
Siewnikpoznaniak2,70m,standobry,

tel.kom.608-193-506.
ciągnik1-osiowyvaRi,tel.kom.

782-596-215.
c-360,Same4x4,cyklop,tel.kom.

690-899-100.
Turdoc-360,Zetor7211,7011,tel.kom.

667-491-487.
Sprzedamtalerzówkępodorywkową,

zapotrzebowaniemocymin.80kM,tel.
kom.604-698-335.
Sprzedamprzetrząsałko-zgrabiarkę6,

tel.kom.787-152-512.

SprzedamprasęZ-224,tel.kom.

667-325-549.
częściużywanedoc-328,c-330,

c-360,c-380,c-355,MTZ,T-25
Władimirec,silnikiskrzynie,tylne
mosty,zwolnice,felgiiinne,tel.kom.
880-353-819.
Sprzedamprzyczepę1-osiową8ton,tel.

kom.602-790-464.

Beczkaasenizacyjna6.000l,

kombajnBolko,deszczowniaOdra,
dwieprzyczepyzburtami4,5t,
sztywna,wywrotka,roztrząsaczdosiana,
siewnikFiona,kosiarkarotacyjna,tel.kom.
694-026-457.

zwierzęta

Sprzedamsuszarniędokukurydzyna

olejnapędowy,tel.kom.662-032-997.
SieczkarniaFortschritt281,

tel.(46)856-83-17.
Sprzedamprzyczepętraktorową18ton,

tel.kom.504-292-642.
Sprzedam wóz asenizacyjny 6.000
litrów, 11.000 zł, stan bdb, tel. kom.
507‑130‑136.
Likwidacjagospodarstwa,wyprzedaż

narzędzirolniczych,ciągnikiwieleinnych,
tel.kom.532-501-656.
Sprzedamtalerzówkę,

tel.(46)838-67-22.


Sprzedampług3-skibowy,tel.kom.
792-235-440.

Sprzedampług3-skibowy,tel.kom.

603-254-329.

DolnyzaczepnaszynęZetorProxima,

Forterra,tel.kom.608-591-942.

Sieczkarnia1-rzędowadokukurydzy

PuthingerMexii,pług2-skibowy,tel.kom.
885-964-896.

Mocnechwytakidobelna1siłownik,

krokodyle,łyżkokrokodyle,łyżki,paleciak
natura,lemieszedołyżek,tel.kom.
608-591-942.
Wózplatforma,dwukółkaciągnikowa,

tel.kom.602-511-928.

cięciekukurydzysieczkarniamiclaas

Jaguar840,870,wrazzodwozem,
ubijaniem,tel.kom.504-202-361,
692-370-686.

PodajnikdoprasyZ-224,tel.kom.

608-420-169.

Sprzedamprzyczepęwywrotkę,

dwukółkęciągnikową,zarejestrowaną,tel.
kom.511-786-307.

MyjkakarchergorącowodnaHDS

895-S,tel.kom.601-662-905.

koszeniekukurydzynakiszonkę,nową

sieczkarnią,claasJaguar+odwóz(walce
dozujące,tel.kom.695-052-735.

Zbiórkukurydzysieczkarniąclaas

Jaguarzprzystawkąkemper4,5m,
780zł/godz.,zodwozem,ugniatanie
100zł/godz.,tel.kom.787-606-080.

PrasaZ-224,cyklop,tanio,tel.kom.

601-654-447.

Rozrzutnikjednoosiowy3,5tony,tel.

kom.603-071-939.

Bramygarażowe,wrota,drzwi,tel.kom.

506-771-822.

FoliadosianokiszonkiSiLaGRO,500

mm-255zł,750mm-315zł,dostawa,tel.
kom.606-294-284.

Sprzedamsiatkę,plandekędo

okrywaniapryzmkiszonki,balotówsłomy,
tel.kom.500-041-377.

TurdoFarmera,Belarusa,MTZ2008

rok,tel.kom.609-843-635.

Biuro:vaTzrolnictwa100zł/m-c,tel.

kom.796-044-499.

inne

PrasoowijarkaWelger220,tel.kom.

608-420-169.

Pług2-,3-skibowy,kultywator,brony„3”,

tel.kom.723-938-111.

naprawa ciągników, maszyn
rolniczych i sprzętu budowlanego, tel.
kom. 510‑809‑025.

Zetor8441Proxima,2009rok,tel.kom.

608-420-169.

Pług3-skibowy,UniGrudźądz,tel.kom.

503-696-557.

SnopowiązałkaWc5(skrzynia),

prasakostkaWelgeraP45,tel.kom.
667-324-291.

Rozwożenieobornika,gnojówki;

prasowaniesłomy,siana(kostka,duże
bele),tel.kom.693-698-295.

cejsJx70,2010rokzturem,krajowy,

klimatyzacja,1.800h,stanbdb,tel.kom.
605-884-584.

Wapno nawozowe, tel. kom.
600‑323‑947.

Sprzedampługkvernelandnaresorze,

zagonowy,tel.kom.799-081-590.

Cięcie kukurydzy sieczkarniami
Claas Jaguar 860, szybkie zestawy
12 t., ubijanie. Firma „Servol”
Sylwester Walkiewicz, Dąbkowice, tel.
kom. 502‑518‑607.

SprzedamBizonazsieczkarką,

sprawny,tel.kom.733-211-110.

kombajnBizonZ-56,prasaZ-224,

kosiarkarotacyjna,przyczepa8t,cyklop,
silnikdoBizona,kultywator,tel.kom.
512-179-465.

Śrutownikzbożowynakamienie,tel.

kom.794-043-089.

Transportniskopodwoziówką,tel.kom.

503-115-145.

Pługikverneland,zagonowe,obrotowe,

zabezpieczenia,tel.kom.601-272-521.

kombajnzbożowyclaas108Maxi,

1997rok,tel.kom.692-601-689.

Opryskiwacz400l,tel.kom.

503-639-101.

Transportmaszynrolniczychi

budowlanych,tel.kom.608-532-321.

Rozliczenia VaT rolników, tel. kom.
508‑191‑628.

Sprzedamtalerzówkę,deszczownię,tel.

kom.662-260-322.

Dwukółkasadownicza,tel.kom.

600-331-533.

maszyny

SprzedamprasękostkującaZ-224,

oponęciągnikową16,9/34,tel.kom.
604-866-936.

Prasowaniesianaisłomyprasą

zmiennokomorowąpasową,JohnDeere
854,tel.kom.695-608-762.

SprzedamagregatuprawowyUnia,szer.

3,70,rozkładanyhydraulicznie,2007rok,
tel.kom.699-917-956.

Sprzedamsiewnikpoznaniak,tel.kom.

509-853-384.

Jałówkaroczna,tel.kom.693-138-880.


Sprzedamprosięta,tel.kom.

609-191-545.

NewHollandTN60Da,2005rok,

LandiniGlobus68kM,2000rok,tel.kom.
608-420-169.

Sprzedamc-355,1975rok,8.000zł,tel.

kom.697-689-901.

kombajnBizonZ-56,1980rok,tel.kom.

697-892-925.

Rozrzutnikruski,pług,brony,drapak,

sadzarka,tel.kom.692-676-799.

Jałówkawysokocielna,tel.kom.

669-356-363.

Opryskiwacz400l,zawieszany;c-330;

kultywatorzwałemstrunowy,tel.kom.
605-197-691.

WładimirecT-25a,kabina,pług,nowe

opony,silnik(nowywymieniony),po
przeglądziepodzespołów,powymieniane
oleje,zarejestrowany,ubezpieczony,tel.
kom.601-459-309.

SprzedamciągnikUrsus3512,

przyczepę4,5tonyoraz5,5wywrot,tel.
kom.507-955-743.

Sprzedamjałówkęnawycieleniu,tel.

kom.880-154-022.

Sprzedamjałówkęhodowlaną,

wycieleniewrzesień,tel.kom.512-348-128.

Fendtvario926,2002rok;Fendtvario

930,2004rok;Fendt924,2006rok;Fendt
712,2006rok,tel.kom.692-601-689.

Sprzedam2uchylnebramygarażowe,

2parydrzwigarażowych,nowe,tel.kom.
785-539-540.

Jałówkawysokocielna,tel.kom.

723-030-883.

Sprzedamjałówkęhodowlaną,

terminwycielenia06.09.2015,tel.kom.
661-913-898.

Rozrzutnik2-osiowy,sadzarka

2-rzędowadowarzyw,kołado
beczkowozu,tel.kom.733-193-968.

RozrzutnikFortschritt,tel.kom.

607-168-196.

Bąk,lejdonawozu,mixer200l,

obsypnikdokiszonek,tel.kom.
536-880-865.

kombajnzbożowyclassDominator85,

1981rok,sieczkarnia,sprawne,tanio,tel.
kom.501-510-134605-170-307.

Sprzedamrozrzutnik,brony,przyczepę,

tel.kom.530-930-104.

Dojarka+2konwiekompletne,tel.kom.

798-202-185.

PrzyczepaHL6011,tel.kom.

607-168-196.

Silnik7kW,wózkonny,przyczepka

traktorowa1-osiowa,tel.kom.
888-824-124.

Sprzedamkultywator,grudźądz;

pług2-skibowy-stanbdb,tel.kom.
608-328-357.

RozrzutnikRolland,10t,tel.kom.

604-948-641.

kombajnanna,tel.kom.508-819-982.


Sprzedamprosiaki,tel.kom.

881-956-637.

Mieszalnikpasz,śrutownikbijakowy

ssąco-tłoczący,agregatuprawowy,
przyczepawywrotka,glebogryzarka
2m,beczkaasenizacyjna,tel.kom.
509-293-050.

Wózplatforma,tel.kom.513-184-091.


ciągnikJohnDeere85kM,1997rok,

rozrzutnikobornika6-tonowy,dmuchawa
dozboża,pługzagonowy4-skibowy
3-letni,tel.kom.532-113-805691-202-726.

Jałówkapowycieleniu,tel.kom.

532-038-459.

kosiarkarotacyjnapolska,tel.kom.

607-330-538.

Sprzedamprasę,okrągłebelki

idwukółkę,tel.kom.512-490-110.

Sprzedamjałówkinawycieleniu,tel.

kom.606-438-323.
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Sprzedamcyklop,standobry,tel.kom.

600-215-536.
Przyczepazbierająca,kosiarka

rotacyjnaZ-133,gniotownikziarna,tel.
kom.606-242-693.

Obornik,tel.kom.665-220-406.

Sprzedamobornik,tel.kom.

662-962-513.
Obornikkońskisprzedamlubzamienię

nasłomę,siano,tel.kom.609-021-231.
Żużelzdowozem,tel.kom.600-323-947.


sprzedaż
Tchórzofretki,tel.kom.660-789-719.

Suczkadługowłosaowczarka,suka

wilczyca,tel.kom.609-298-551.
Sprzedambażantyikuryozdobne,tel.

kom.607-302-816.
chihuahua,tel.kom.600-915-738.


Obornikbydlęcy,tel.kom.609-843-635.


Sprzedamratlerkaminiaturkęsuczkę

3-miesięczną,tel.kom.512-624-763.

Schładzalnikdomleka220l,tel.kom.

601-614-054.

klaczwielkopolska,4-letnia,gniada,tel.

kom.698-673-205.

Sprzedamobornikbydlęcy,

WładysławówPopowski,tel.kom.
727-352-771.

Oddamkotki,podrośnięte,tel.kom.

667-389-018.

WorkiBig-Bag,tel.kom.606-294-284.


Sprzedamkuca,łowicz,tel.kom.

502-323-404.

Basennamleko,tel.kom.792-893-185,

791-460-959.

Hodowlaowczarkaniemieckiego,

szczenięta,tel.kom.660-854-640.

Sprzedampastucha,100zł,tel.kom.

693-848-103.

Owczarkiniemieckie,młodzież,tel.kom.

693-138-330.

Basennamleko320l,tel.kom.

533-193-758.

Szczeniętaowczarkaniemieckiego,tel.

kom.694-308-076.

rolnicze ‑ usługi
Bieleniebudynkówinwentarskich,

dezynfekcja,tel.kom.663-452-727.

Sprzedamkozęzmłodymi,tel.kom.

601-360-288.

inne
Oddamkotki,tel.kom.693-908-715.
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Informacje
 InFORMaTORłOWicki
informacje

dyżury przychodni

Informacja PKP(ogólnokrajowa)

nocna i świąteczna Pomoc Lekarska

22-194-36

Informacja PKS (całodobowa)

46-837-38-13
Informacja o tel. krajowych 118-913
Informacja o międzynarodowych
numerach 118-912
Rozmowy międzynarodowe
–zamawianie9051
naprawa telefonów–błękitnalinia
19393
Biuro zleceń9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
KryzysowegołódzkiegoUrzędu
Wojewódzkiegowłodzi9287

pogotowia
Pogotowie ratunkowe999alarmowy
Straż pożarna 998alarmowy
Policja 997alarmowy
Policyjny telefon zaufania837-80-00
Ogólnopolska poradnia telefoniczna

dla osób dorosłych w kryzysie
emocjonalnym,czynnaodpon.-pt.godz.
14.00-22.00podbezpłatnymnumerem
telefonu116123;www.116123.edu.pl
Pogotowie energetyki cieplnej 
46-837-59-16
Pogotowie wodno‑kanalizacyjne
46-837-35-32
Pogotowie energetyczne991,
46-837-36-05
awarie oświetlenia ulicznego:
konserwator881-551-551,46830-91-45
Warsztat konserwatorski
łSM46-837-65-58
Gaz butlowy:516-053-554,
697-649-492,46-837-84-40,46-837-16-16,
46-837-66-08,46-837-41-02,46-837-30-30,
46-837-20-37,46-838-36-36,509-887-080;
46-837-47-77,46-837-44-44
Zakłady pogrzebowe: 46-837-53-85,
46-837-07-10,46-837-20-22,46-837-26-74,
46-838-72-62,602-131-698
Lecznice dla zwierząt:
ul.Starościńska5,tel.46-837-52-48,
ul.chełmońskiego31,tel.46-837-35-24,
ul.krakowska28,tel.46-830-22-86,
łyszkowice,tel.46-838-87-19
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;
Dworcowa:602-774-552
Taxi bagażowe:46-837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy:46-837-04-20;
46-837-03-73
Starostwo Powiatowe w Łowiczu:
sekretariat46837-59-02
Urząd Miejski:sekretariat46-830-91-51
Urząd Skarbowy:
centrala46837-43-58,
46-837-32-38,sekretariat46-837-80-28
ZUS46-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie
abstynenckie „Pasiaczek”
łowicz,ul.św.Floriana7,tel.46-837-66-92,
pon.-pt.godz.16.00-20.00.
Grupa aa „Łowiczanka”
spotkaniaprzyklubiePasiaczek
wkażdyczwartekogodz.19.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie(siedzibaStowarzyszenia
„Nadzieja”ul.Podrzeczna3a),
tel.46-830-03-63,czynny:16.00-19.00.
Gminna Grupa abstynencka
w Bielawach,spotkaniawczwartki
wgodz.10-11.informacjiudzielaUGBielawywczwartkiwgodz.8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie
Wsparcia „Przeminęło z wiatrem”
w Domaniewicach,(problemprzemocy)
czynny:pt.16-18tel.46-838-33-11.
Samopomocowa Grupa abstynencka
„nie ma mocnych” w Zdunach
(siedzibaGOk),czw.godz.18.00.



ul.Ułańska28,tel.46-837-56-11,46-837-5612,46-837-56-13lub509-056-091–czynna:
wdnirobocze18.00-8.00,soboty,niedziele
iświętaod8.00(przez24h).
Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul.Ułańska28,tel.837-37-07
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul.3Maja,tel.46-837-33-07

apteki
Łowicz – apteka całodobowa:

ul. Stanisławskiego,tel.46-830-22-02

Bielawy,ul.Garbarska10,tel.839-22-76
Chąśno 64,tel.838-18-25
Domaniewice,ulicaGłówna9,

tel.838-33-85;ul.Górna1a,tel.911-55-44

Kiernozia, Rynekkopernika12,

tel.24-277-91-58;ul.kościuszki6,tel.24277-97-64;ul.łowicka12a,24-382-11-66
Kocierzew Płd. 101,tel.839-42-42
Łyszkowice,ul.kościelna3,tel.
46-838-87-86;ul.Wolności6B,tel.kom.
606-221-872
nieborów 209,tel.46-838-56-25
Bełchów,ul.Przemysłowa2,
tel.46–837-11-83
Sobota,Pl.Zawiszyczarnego20,
tel.46-838-22-81
Zduny 1a,tel.46-838-74-68
Zduny 34,tel.46-838-75-35

msze święte
w niedziele i święta
Kościół pw. św. Ducha: 7:00,8:30,

10:00,12:00,18:00;

Kościół p.w. Chrystusa Dobrego

Pasterza:7.00,8.00,10.00(dlamłodzieży),
11.15(dladzieci),12.30,17.00;

Bazylika Katedralna:

7.00,9.00,10.30,12.00,18.00;20.00;

Kościół o.o. Pijarów:

8.00,9.30,11.00,12.30,16.00;
Kościół Sióstr Bernardynek
pw. niepokalanego Poczęcia nMP
i św. Elżbiety:8:00,10:00;
Kościół pw. Matki Bożej nieustającej
Pomocy: 8:00,10:00,12:30,18:00.
Kaplica seminaryjna:10.00.
Kościół św. Leonarda:11.30;

pływalnia miejska
łowicz,ul.kaliska5,tel.46-837-32-94

Basen–czynnycodzienniewgodz.12

-20.00(ostatniewejścieogodz.18.45).

Grota solna i sauna–czynnecodzien-

niewgodz.14.00-20.00.

boiska i hale
sportowe
Orlik przy ul. Grunwaldzkiej

tel.608-433-787

Orlik przy ul. Bolimowskiej 15/19

tel.516-031-268;czynny:pon.-pt.10.0021.30,sob.-ndz.10.00-20.00;

Orlik w Popowietel.46895-15-36
Stadion piłkarskiul.Starzyńskiego6/8,

tel.46-837-62-08

Stadion wielofunkcyjny 

ul.JanaPawłaiinr3,tel.46-837-51-06

Hala OSiR nr 1ul.JanaPawłaiinr3,

tel.46-837-51-06,czynne:pon.7.00-15.00,
wt.7.00-20.00,śr.,czw.,pt.7.00-15.00;
Hala OSiR nr 2ul.Topolowa2,
tel.46-837-09-04;pon..wt.,śr.,8.00-16.00;
czw.8.00-20.00;pt.8.00-16.00;
Boisko przy SP nr 1–tel.519-130-551
czynneodpon.-pt.wgodz.16.00-20.00,
wweekendywgodz.12.00-20.00)
Boisko przy SP nr 4–tel.46837-36-94
LO im. Chełmońskiego–46837-42-00
SP Bąków Górny–46838-79-66
SP Bednary –468386576
SP Kocierzew Płn.–46838-48-26

SP Stachlew–46838-67-29

(tylkodlamieszkańcówgminyłyszkowice)
SP Mysłaków–46838-59-25
SP nieborów–46838-56-94
Gimnazjum Bolimów–46838-03-99
Kompleks sportowy w Bolimowie
czynnyod8.00dozmroku
Gimnazjum Łaguszew–46838-43-93
ZSP Błędów–46838-14-76

wystawy stałe
Muzeum w Łowiczu: „Sztuka Baroku”

–wystawarzemiosłaartystycznego(meble,
tkaniny,szkło,porcelana),atakżemalarstwairzeźby;kaplicaśw.Boromeusza;
czynnaodwtorkudoniedzieliwgodz.
10.00-16.00;bilety:normalny10zł,ulgowy
6zł;wstępbezpłatny–wtorek.
Muzeum w Łowiczu: „Historia miasta
i regionu” –wystawazabytkówarcheologicznych,militariów,portretówtrumiennych,
pamiątekpowstańczych,gabinetkolekcjonera;czynnaodwtorkudoniedzieliwgodz.
10.00-16.00;bilety:normalny10zł,ulgowy
6zł;wstępbezpłatny–wtorek.
Muzeum w Łowiczu: „Etnografia
Księstwa Łowickiego”–wystawastrojów
ludowych,wycinanek,rzeźby,ceramiki,
tkaninieksponatówzdziedzinypapiero-plastyki;czynnaodwtorkudoniedzieliwgodz.
10.00-16.00;bilety:normalny10zł,ulgowy
6zł;wstępbezpłatny–wtorek.
Muzeum w Łowiczu: „Łowicka galeria
sztuki” –wystawapracznaczącychartystówXXw.związanychzłowiczem,m.in.
cz.Tańskiego,S.Noakowskiego,a.krawczyka,k.Strzemińskiego,T.klonowskiego,
Z.Pągowskiego,Z.iR.artymowskich,
Z.Rostad-abadieitwórczośćobecnie
działającychmalarzy;czynnaodwtorkudo
niedzieliwgodz.10.00-16.00;bilety:2zł.
Mini skansen przy Muzeum w Łowiczu
–czynnyodwtorkudopiątkuwgodz.10.00-
16.00;wsobotyiniedzielewgodz.10.0017.00;bilety:normalny5zł,ulgowy3zł,
spacerowy2zł;wstępwolny–niedziela.
Muzeum Diecezjalnew Łowiczu –
zwiedzaniekatedrywrazzeksponatami
znajdującymisięwwieży;możliwość
oglądaniapanoramymiastaztarasu;
czynneodponiedziałkudoczwartkuod
10.00do16.00,wpiątkiisobotyod10.00
do14.00;łowiczStaryRynek20.
Skansen w Maurzycach–czynny
codzienniewgodz.10.00-18.00;odgodz.
18.00do19.00zwiedzanieobiektówtylko
zzewnątrz;bilety:normalny8zł,ulgowy
5zł,spacerowy3zł.
Ekspozycja poświęcona Bronisławie
Skwarnej,poetce i hafciarce ludowej –
wystawaprzygotowanawjednejzchałup
wSkanseniewMaurzycach;wstępjw.
Pałac i wystawa Majoliki w nieborowie
–czynneodponiedziałkudopiątkuwgodz.
10.00-16.00;soboty,niedzieleiświętaw
godz.10.00-18.00;poniedziałek–wstęp
wolny.Bilety:pałac,ogródiwystawaMajoliki:
22zł–normalny,13zł–ulgowy,50zł–bilet
rodzinny(dwieosobydorosłe,dziecidolat
18,maksymalnie6osób),1zł–dzieci7–16
lat;ogródiManufakturaMajoliki:12zł–normalny,8zł–ulgowy,1zł–dzieci7-16lat.
Ogrody w nieborowie i arkadii –kasy
czynneodwtorkudopiątkuwgodz.10.0018.00;soboty,niedziele,świętawgodz.
10.00-20.00;poniedziałek–wstępwolny.
Pozamknięciukas–ogrodyczynnedo
zmierzchu;bilety:12zł–normalny,8zł–
ulgowy,1zł–dzieci7-16lat.
Muzeum Motoryzacji w nieborowie –
czynne:piątek,sobotainiedzielawgodz.
10.00-1800,winnychterminachtylkopo
telefonicznymuzgodnieniu(tel.46838-5068,501-945-960);Nieborów231a;bilety:
normalny–10zł,ulgowy(dzieciimłodzież
dolat15,emeryci,renciści)–7zł,dziecido
lat7(podopiekądorosłych)–bezpłatnie.
Muzeum Ludowe rodziny Brzozow‑
skich w Sromowie czynnewdnipowszedniewgodz.9.00-17.00,wniedzieleiświęta
wgodz.12.00-17.00,tel.46-838-44-72.
Pałac w Sannikach –czynnycodziennie
wgodz.8.00-21.00;zwiedzaniezprzewodnikiem:pon.-pt.wgodz.7.30-15.30,
sobota9.00-17.00;bilety:10złnormalny,
3złulgowy.

Park przy pałacu w Sannikach –
czynnycodzienniewgodz.8.00-21.00;
wstępwolny.
Ekspozycja 500 guzików z Muzeum
Guzików w Łowiczu,wtymok.200sztuk
guzikówpersonalnych;Galeriałowicka,
ipiętro,ul.Stanisławskiego;czynnapon.-pt.
wgodz.10.00-19.00,sob.9.00-15.00.
„Gloria Victis 1863‑1864 – Pamięć
i tradycja w 150. rocznicę wybuchu
Powstania Styczniowego na Ziemi
Łowickiej”–wystawaon-lineprzygotowana
napodstawiemateriałówarchiwalnychprezentowanychw2013r.wsiedzibieOddziału
włowiczuarchiwumPaństwowegom.st.
Warszawy;scenariuszMarekWojtylak;
www.warszawa.ap.gov.pl/powstanie/lowicz/
„Powrót do przeszłości 1919‑2014
(95. rocznica przybycia do Łowicza
10 PP)” –wystawazdjęćwdużymformacie,ZSPnr1,łowicz,ul.Podrzeczna30.

wystawy czasowe
Kwiaty, pejzaże i inne –wystawamalar-

stwaannySzcześniak;czynnacodziennie
doodwołania;centrumkulturyiPromocji
Ziemiłowickiej,łowicz,StaryRynek17;
wstępwolny.
„Byłem wówczas w Sannikach u Pru‑
szaków. Sanniki, Pruszakowie, Chopin”
–ekspozycjaczynnadokońcaroku;od
wtorkudopiątkuwgodz.8.00-15.00.Pałac
wSannikach,ul.Warszawska1.
„Kon‑figuracje”–wystawagrafikiirysunkuzezbiorówwłasnychPłockiejGalerii
Sztuki;czynnado3września;europejskie
centrumartystyczneim.FryderykachopinawSannikach(Pałac),ul.Warszawska1.
„Ptaki” –wystawazdjęćBogdana
PrusiszzDobronia;FotoartGaleria
ekSPOZycJa34,łowicz,ul.Zduńska34.
Wernisażwystawyispotkaniezautorem
zdjęć–czwartek,13sierpnia,godz.18:00.
Wstępwolny.Więcejnastr.7.
„Bolimowska ceramika Konopczyń‑
skich”–wystawaeksponatówpochodzącychzezbiorówrodzinykonopczyńskich
iMuzeum,ukazującychkunszttwórców
iróżnorodnośćceramiki;czynna
do30sierpnia;Muzeumwłowiczu,
StaryRynek5/7;bilety2zł.
„Lwów 1818‑1939”–wystawa
zezbiorówMuzeumLwowaikresów
Południowo-Wschodnich;czynna
do30sierpniaMuzeumwłowiczu;
StaryRynek5/7;bilety2zł.
„Skansen w Maurzycach. Pejzaż
malowany”–poplenerowawystawaprac
powstałychpodczaszajęćmalarskich;
czynnadokońcasierpnia;SkansenwMaurzycach,zabytkowaplebaniazWysokienic;
obowiązujebiletwstępudoskansenu.
„Zatrzymać piękno”–wystawaobrazów
agnieszkikopczyńskiejorazceramiki
JadwigiDębskiej;PałacwWalewicach,
Galeriawprzeszkolnymłączniku;czynna
dokońcasierpnia;wstępwolny.

koncerty
środa, 19 sierpnia:

godz.19.30–27. Festiwal Organowy
Johann Sebastian Bach:Janverner
(czechy)–trąbka,irenachřibkova(czechy)–organy,wprogramie:J.S.Bach,
J.F.Händel,G.Ph.Telemann;Bazylikakatedralna,łowicz,ul.StaryRynek;bilety:
10złnormalny,5złulgowy,donabycia
przedkoncertemwprzedsionkuBazyliki.

kino Fenix

łowiczul.Podrzeczna20,tel.46-837-40-01
Czwartek, 13 sierpnia:

godz.17.00–„Winx Club: Tajemnica
morskich głębin”–filmanimowany
prod.włoskiej;
godz.19.00– „ant‑Man” –filmakcji,
science-fictionprod.USa(2D,napisy);
Piątek – czwartek, 14‑20 sierpnia:
godz.16.00,18.00–„Mały Książę”
–filmanimowanyprod.francuskiej;
godz.20.00–„Taśmy Watykanu”
–horrorprod.USa

inne
Czwartek, 13 sierpnia:

godz.10.00–Turbowakacje: Willy Łok
– „Przyjaźń”–filmydladzieci,zabawy,
konkursy;łOk,ul.Podrzeczna20.
godz.12.00-13.00–„Magiczny Cyrk” –
pokazycyrkoweMirosławaZgierskiego;
wstępwolny;GOkwNieborowie,w
godz.14:00-15:00–FiliawBełchowie,
wgodz.16:00-17:00–FiliaGOkw
Bobrownikach.
Piątek, 14 sierpnia:
godz.12.00–Turbowakacje: Robotyka
–warsztatydlamałychkonstruktorów,
wejściówki;łOk,ul.Podrzeczna20.
godz.21.30–Kino letnie: „Przekręt”
–komediakryminalnawreż.Guya
Ritchiego;muszlakoncertowawłowiczu,
ParkBłonia;wstępwolny.
Sobota, 15 sierpnia:
godz.9.00– XIII Festyn Rodzinny
„Rodzina razem od pokoleń”;Parafia
pw.śwMikołajabp.wBąkowieGórnym.
Więcejnastr.1.
godz.10.00–„Jak służba o dom
książęcy dbała” –warsztatywakacyjne
dladzieciwwieku6-10lat;Muzeum
wNieborowie;zapisy;wstęp:12zł/os.
godz.11.15–miejskie uroczystości
patriotyczne z okazji 15 sierpnia.
Więcejnastr.4.
godz.12.00-18.00–Warsztaty Ludowe
w skansenie w Łowiczu;wstępnateren
skansenu:soboty3zł.
godz.12.00–festyn rodzinny w Bocz‑
kach,placprzykościele.
godz.16.00-18.00–„Ceramiczna heca
z pieca”– wakacyjnaprzygoda
zceramiką;StowarzyszenieJeździeckie
„Błyskawica”,łowicz,ul.Poznańska136;
obowiązujązapisytelefoniczne.
niedziela, 16 sierpnia:
godz.12.00-18.00–Warsztaty Ludowe
w skansenie w Łowiczu;wstępnateren
skansenu:niedzielebezpłatnie.
godz.13.00–Spacer po Łowiczu
z przewodnikiem PTTK; zbiórkaprzy
„drewnianejchatce”naStarymRynku;
udziałbezpłatny.
godz.16.00-18.00–„Ceramiczna heca
z pieca”– wakacyjnaprzygoda
zceramiką;StowarzyszenieJeździeckie
„Błyskawica”,łowicz,ul.Poznańska136;
obowiązujązapisytelefoniczne.
godz.18.00–festyn i odpust parafialny
dla mieszkańców gminy nieborów;
biesiadapomszyświętej;terenprzy
kościelewNieborowie.
Poniedziałek, 17 sierpnia:
godz.12.00–Turbowakacje: Turniej
konsol – dirt 3;zapisy;kinoFenix,
łowiczul.Podrzeczna20.
Wtorek, 18 sierpnia:
godz.10.00–Turbowakacje: Oscarowe
niespodzianki –filmoweniespodzianki
dlanajmłodszych(4-7lat);wstępwolny;
łOk,ul.Podrzeczna20.
godz.10.00–Działania realizowane
w ramach PROW 2014‑2020(m.in.premiedlamłodychrolników,modernizacja
gospodarstwrolnych)–szkolenieinformacyjnedlarolników;salakonferencyjna
StarostwaPowiatowegowłowiczu,ul.
Starościńska.Więcejnastr.3.
godz.9.00–rajd rowerowy ze Zdun
do Walewic;zapisydo13sierpnia,wstęp
10zł;GminnyOśrodekkultury
wZdunach.Więcejnastr.6.
godz.12.15-14.45–Mobilny Punkt
Informacyjny –bezpłatnekonsultacjent.
dofinansowaniazUniieuropejskiej;Urząd
Gminywkiernozi;obowiązujązapisy.
Więcejnastr.12.
środa, 19 sierpnia:
godz.12.00–Turbowakacje: Turniej
Konsol ‑ FIFa 15;wejściówki;łowicki
Ośrodekkultury,ul.Podrzeczna20.
Czwartek, 20 sierpnia:
godz.10.00–Turbowakacje: Willy Łok
– „Kocham Cię Mamo”–film+zabawy
ikonkursy;łOk,ul.Podrzeczna20.
godz.12.00-13.00–„Magiczny Cyrk” –
pokazycyrkoweMirosławaZgierskiego;
wstępwolny;GOkwNieborowie,
wgodz.14:00-15:00–FiliawBełchowie,
wgodz.16:00-17:00–FiliaGOk
wBobrownikach.

InFORMaTORGłOWieńSkiiSTRykOWSki

telefony

Parafia św. Barbary w Głownie:

 Informacja: PKS42-631-97-06

8:00,9:30,11:00,18:00

Filia PUPw Głownie42-719-20-76
Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Strykowie42-719-84-22
Urząd Gminy Głowo42-719-12-91
Urząd Miejski w Głownie42-719-11-51,
42-719-11-29
Taxi w Głownie42-719-10-14
Urząd Miasta‑Gminy Stryków
42-719-80-02
KRUS42-719-95-15
Policja w Głownie42-719-20-20
Policja w Strykowie:42-719-80-07

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

7.00,9.00,11.00,18.00

Parafia św. Marcina w Strykowie:

pogotowia
 Policja 997alarmowy
 Straż pożarna:998alarmowy
 Pogotowie ratunkowe999alarmowy
 Policja w Głownie42-719-20-20
Policja w Strykowie:42-719-80-07
 Straż pożarna:

w Głownie 42-719-10-08
w Strykowie 42-719-82-95;
 Lecznica dla zwierząt w Głownie:
42-719-14-40,887-894-942;
w Strykowie:42-719-80-24
 Zakłady pogrzebowe
w Głownie:42-710-71-90,42-719-30-24;
w Strykowie: 42-719-86-16
Pogotowie wodociągowew Głownie
42-719-16-39
 Pogotowie energetyczne
w Zgierzu:42-675-10-00;
wStrykowie:42-719-80-10

dyżury przychodni
 Przychodnia Rejonowa w Głownie,

ul.kopernika19,tel.42-719-10-92;
Poradniaogólna:pn.-pt.7.00-18.00.
 Przychodnie w Strykowie:
ul.kościuszki27:tel.42-719-80-34;
ul.Targowa16:tel.42-719-92-30.

apteki
 Dyżury aptek w Głownie

czwartek, 13 sierpnia:
ul.Młynarska1,tel.42716-45-95
piątek, 14 sierpnia:
ul.Młynarska1,tel.42716-45-95
sobota, 15 sierpnia:
ul.Młynarska1,tel.42716-45-95
niedziela, 16 sierpnia:
ul.Sikorskiego45/47,tel.42719-10-28
poniedziałek, 17 sierpnia:
ul.Sikorskiego45/47,tel.42719-10-28
wtorek, 18 sierpnia:
ul.Sikorskiego45/47,tel.42719-10-28
środa, 19 sierpnia: 
ul.Sikorskiego45/47,tel.42719-10-28

apteki pełnią dyżury:wdnipowszednie
od19.00do8.00dnianastępnego;
wsobotyiniedzielewgodz.20.00-8.00
dnianastępnego;wświętaodgodz.
8.00dogodz.8.00dnianastępnego.
 Dyżury aptek w Strykowie
sobota, 15 sierpnia:
ul.kolejowa33,tel.42719-81-48
niedziela, 16 sierpnia:
ul.Targowa16,tel.42719-86-89
Punkt apteczny w Popowie
Głowieńskim nr 35: tel.42719-57-57,
czynny:pon.-pt.wgodz.8.00-15.00;
Punkt apteczny w Bratoszewicach,
ul. Szkolna 14,tel.42719-65-25,
czynny:pon.,śr.,pt.8.00-16.00,wt.,czw.
8.00-17.00

wystawy stałe
Galeria sztuki współczesnej Bank&DM

–indywidualneizbiorowewystawyprac
artystówpolskichizagranicznych;czynna
pon.-pt.wgodz.9.00-17.00;Głowno,ul.
Młynarska5/13,budynekBS,ipiętro.
Mała Galeria;czynna:pon.-pt.wgodz.
12.-19.00;MiejskiOśrodekkultury
wGłownie,ul.kopernika45;

KROnIKa
WyPaDKóW
MIŁOSnyCH
ślubowali sobie:
 Kornelia Kardas iDamian Piorun oboje

złowicza

 Iwona Zuchora iPaweł Gortat oboje

zGłowna

 Dominika Wojszczzłowicza

iWiktor BoczekzNiedźwiady.

OFERTy PRaCy
POWiaTOWyURZąDPRacyWłOWicZU
(stanna11sierpnia2015r.,godz.16.00)
 Monter/składacz

okien
 Sprzedawca
 Pracowniksocjalny
 Psycholog
 Piekarz
 Technikinformatyk
 Pracownik
produkcji
 Technikprac
biurowych
 elektromechanik
pojazdów
samochodowych
 Sprzedawca-
bukieciarz
 Mechanik
samochodów
osobowych

 Technikprac

biurowych/
tłumaczpolskoukraiński
 Sprzątaczka
 Zaopatrzeniowiec
 kucharz
 Pomocnik
kucharza
 Szwaczka
 Pakowaczręczny
 Z-cakier.marketu
 kierownikmarketu
 kasjer-sprzedawca
 kelner
 Opiekunka
dziecięca
 Frezer
 Pracowniksezon.

SKaRB ROLnIKa

NOTOWaNiaZTaRGOWiSka
(cenyzdnia11sierpnia2015r.)

botwina
pęczek
borówka
kg
brokuły
szt.
buraczkiczerwone kg
cebula
kg
cebuladymka
pęczek
czereśnie
kg
czerwonaporzeczka kg
czarnaporzeczka
kg
czosnek
szt.
fasolkazielona
kg
fasolkażółta
kg
gruszki
kg
jabłka
kg
jajafermowe
15szt.
jajawiejskie
15szt.
jagody

jeżyna
kg
kalafior
szt.
kapustabiała
szt.
kapustakiszona
kg
kapustapekińska szt.
koperek
pęczek
maliny
0,5kg
marchew
pęczek
natkapietruszki pęczek
ogórekkiszony
kg
ogórekgruntowy
kg
ogórekzielony
kg
paprykaczerwona kg
paprykazielona
kg
paprykażółta
kg
pieczarki
kg
pietruszka
kg
pomidorkoktajlowy kg
pomidorpolski
kg
por
szt.
rzodkiewka
pęczek
sałata
szt.
sałatalodowa
szt.
seler
pęczek
śliwki
kg
słonecznik
szt.
szczypiorek
pęczek
wiśnie
kg
włoszczyzna
pęczek
ziemniaki
kg

w Łowiczu w Głownie
2,00-2,50
2,00
9,00-12,00
14,00
2,00-3,00
2,0-2,50
2,00
1,5-2,00
2,50
2,00-2,50
2,00
2,00
7,00-10,00
6,00-8,00
6,00-8,00
0,50
6,00
4,00-5,00
5,00
4,00-5,00

3,50
1,00-2,50
1,50-2,00
6,00-10,00 5,00-8,00
10,00-12,00 10,00-11,00

10,00
2,00-3,00
2,50-3,00
2,00-3,00
2,00-2,50

1,00-2,50
1,00-2,00
1,50-2,00
4,00-6,00
6,00
2,00-3,00
2,00
1,00
2,00

2,00-4,00
1,50-3,00
2,00-3,00
3,00-5,00
3,00-4,00
3,00-5,00
3,00-4,00
3,00-5,00
3,00-4,00
4,00-6,00
2,50-3,00
3,00
5,00-6,00
2,50-4,00
2,00-4,00
1,00-2,00
1,50-2,00
0,80-1,50
1,50-2,00
1,00
2,00
1,00-2,00
2,00
1,50-2,00
2,00-5,00
2,00-3,00

1,50
1,00
3,50
3,00
1,50-2,00
2,50
0,50-1,20
0,50-1,00

wystawy czasowe
 „Gielniak, Płóciennik, Kaca – Mi‑

strzowie druku wypukłego” –wystawa
przedstawiającatechnikigraficznewypukłodrukowe,czynnado28sierpnia;Galeria
Bank&DM,Głowno,ul.Młynarska5/13,
budynekBankuSpółdzielczego,ipiętro.

inne
Sobota, 15 sierpnia:

godz.15.00-20.00–Kreatywne Lato
Rodzinne w Głownie: Piknik Rodzinny
„Kosmiczna wyprawa”;terennad
zalewemMrożyczka,ul.Swoboda2w
Głownie;wstępwolny.Więcejnastr.7.
godz.20.00–Kino plenerowe: „Jesteś
Bogiem”;boiskodobeachsocceranad
zalewemMrożyczkawGłownie.Seans
bezpłatny.Więcejnastr.3.
Sobota, 22 sierpnia:
godz.10.00–„Pies i dziecko”–warsztatybudowaniawłaściwychrelacjidzieci
zpsami;salatreningowa:Głowno,ul.
Sporna3.Więcejnastr.9.

ROLnIK SPRZEDaJE
(cenyzdnia11sierpnia2015r.)
żywiec wieprzowy:
 Różyce:3,90zł/kg+vaT
 SkowrodaPłd.:4,00zł/kg+vaT
 Domaniewice:3,90zł/kg+vaT
 chąśno:3,90zł/kg+vaT
 kiernozia:3,80zł/kg+vaT
 karnków:3,80zł/kg+vaT
żywiec wołowy:
 SkowrodaPłd.:jałówki7,00zł/kg+vaT,
krowy5,20zł/kg+vaT;byki7,00zł/kg+vaT;
 Różyce:jałówki6,00zł/kg+vaT;
krowy5,00zł/kg+vaT;byki7,00zł/kg+vaT;
 Domaniewice:jałówki6,00zł/kg+vaT;
krowy5,00zł/kg+vaT;byki7,00zł/kg+vaT;
 kiernozia:jałówki6,00-7,00zł/kg+vaT;krowy
3,00-5,50zł/kg+vaT;byki6,50-7,50zł/kg+vaT;

28
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Piłka nożna|Sparingi,ivliga

RTS Widzew tym razem nie dał szans Stali
Wreszcie oficjalny i stuprocentowy
beniaminek IV ligi z Głowna uległ budowanej
od podstaw drużynie Widzewa.
rts widzew łódź
stal Głowno

7 (6)
1 (1)

W kolejnym spotkaniu sparingowym z udziałem Stali Głowno mogliśmy zobaczyć hokejowy wynik. W sobotę, 8 sierpnia
na stadionie zgierskiego Włókniarza odradzający się z kryzysu RTS Widzew Łódź rozgromił zwycięzcę barażów o IV ligę
z Głowna aż 7:1.
Szkoleniowiec Stali Marek
Pawlak w końcu doczekał się
chwili, kiedy wiedział do jakich
rozgrywek przygotowuje swoich piłkarzy. W związku z tym,
że głownianie wygrali baraże i
po raz drugi w tym roku awansowali do IV ligi zarząd Stali mu-

siał podnieść poprzeczkę wyżej
i szukać wzmocnień. Nic więc
dziwnego, że w meczu z łodzianami w ekipie z Głowna można było ujrzeć trzech testowanych graczy. RTS Widzew z kolei
w spotkaniu ze Stalą chciał w końcu pokazać, że w nadchodzącym
sezonie będzie liczył się w walce
o awans i podobnie jak ŁKS Łódź
w poprzednim roku szybko go
wywalczy. Awans padnie łupem
tylko jednej drużyny.
Od początku widzewiacy narzucili swój styl gry i po zaledwie 7 min. prowadzili 2:0. Wydawało się, że łodzianie szybko

WWW.STaLGLOWNO.FUTBOLOWO.PL

Bramki dla Widzewa:kasperczak2(6i35min.),Świątkiewicz2(7i31
min.),Budka(41min.),Rachubiński(k.w43min.)orazBartos(w75min.).
Bramkę dla Stalizdobyłw20min.antoniWaśkiewicz.
RTS Widzew:chachuła(w46min.Sokołowicz,82Reszka)–Pietras(52
Bartos), Dudała (82 kozieł), Maczurek (75 kralkowski), Fornalczyk (80
Marcioch)–Budka(52Gradecki),Bednar(56Majerz),Okachi(60Polit),
Świątkiewicz(63Puchalski)–Rachubiński(77Wielgus),kasperczak(50
Gilarski).
Stal: Smurzyński – M. Suchenek, e. ignatowski, a. Gibała, kluska – k.
Suchenek,zawodniktestowanyi,zawodniktestowanyii,Głowiński,Waśkiewicz–D.Tomczyk.Naboiskupojawilisiętakże:Walczakorazzawodnik
testowanyiii.

Porażka Stali z drużyną Widzewa ŁódźniebyładlakibicówGłownatakprzykra,jakkontuzja
iprawdopodobneodejściezklubusuperstrzelcaerykaLebiody(nr26).

kazać, że łatwo się nie podda i
po golu Antoniego Waśkiewicza
było już tylko 2:1. Jak się później

zdominują zawody i będzie to
jednostronne widowisko. W 20
min. Stal chciała jednak prze-

okazało był to tylko jednorazowy
wystrzał głowieńskich zawodników. W dalszej części RTS Wi-

dzew całkowicie zdominował
rywalizacją i do przerwy zdołał
strzelić jeszcze cztery bramki. Po
pierwszej połowie losy sparingu
były więc rozstrzygnięte. W drugiej części spotkania zmiennicy
nie forsowali zbyt mocnego tempa i sytuacji bramkowych było
zdecydowanie mniej. Łodzianie
podwyższyli jednak rozmiary
zwycięstwa w 75 min. i wygrali
ostatecznie aż 7:1.
Trener Marek Pawlak nie popada jednak w panikę, choć sytuacja kadrowa Stali nie jest
ciekawa. Kontuzje wykluczyły
z gry na dłuższy czas Przemysława Gibałę, Damiana Fortunę
i przede wszystkim Eryka Lebiodą, choć ten ostatni prawdopodobnie i tak odejdzie z klubu. Trudno będzie ich zastąpić,
a głownianie od samego startu
rozgrywek muszą zacząć punktować, by na koniec sezonu nie
zabrało kilku oczek do celu, jakim z pewnością będzie utrzymanie w IV lidze. Stal szykuje się teraz do inauguracyjnego
spotkania przeciwko Włókniarzowi Zelów. Początek meczu na
Stadionie Miejskim przy ul. Kopernika 37 w Głownie w sobotę,
15 sierpnia o godz. 17:30. Cztery dni później, w środę 19 sierpnia o tej samej porze i także u siebie podopieczni trenera Pawlaka
zmierzą się z LKS Rosanów. wp

Kolarstwo|Szosa

Piekielne ściganie w Bełchatowie, asfalt topił się pod kołami rowerów
Ucieczka stopniowa powiększała przewagę i zdołała dotrzeć do
mety. Sasin przyjechał w peletonie i finiszował na 19. miejscu
ogółem, a 14. w Makroregionie.
W tym samym czasie, co młodzicy rywalizowali także juniorzy młodsi w wieku 15-16 lat.
Bardzo aktywni byli dwaj reprezentanci LUKS Dwójki Diesel Truck Stryków Daniel Hut i
Mateusz Kapa, którzy niemal na
każdej z 6 rund próbowali odjazdów. W połowie 70-km trasy strykowianie przegapili jednak groźny atak, który jak się
okazało był skuteczny. Najpierw
pięciu, a później kolejnych czte-

WOJciecHPOŻaRLik

ki młody strykowianin zapłacił
wysoką cenę, bowiem gdy tempo wyścigu chwilę później bardzo wzrosło, Michalak nie zdołał już wytrwać w peletonie. Na
początku drugiej rundy problemy zdrowotne związane z wysoką temperaturą dały się we znaki Wojciechowi Boncela, który
został za peletonem, liczącym
w tym momencie już tylko 30
ze startujących 50 zawodników.
W połowie drugiego okrążenia
od grupy zasadniczej oderwało
się pięciu kolarzy, ale zabrakło
wśród nich niestety ostatniego
walczącego o czołowe miejsca
strykowianina Wiktora Sasina.

Start licznej grupy juniorów młodszych.Wżółto-niebieskimstrojuzlewejstrykowianinMateuszkapa.

WOJciecHPOŻaRLik

W minioną niedzielę, 9 sierpnia w Bełchatowie odbył się 41.
Ogólnopolski Wyścig Kolarski
o Memoriał im. Henryka Łasaka. Zawody były równocześnie
Mistrzostwami Makroregionu
Centralnego oraz Ludowych Zespołów Sportowych w Łodzi w
kategorii młodzik. Mimo piekielnie wysokiej temperatury
na starcie pojawiło się wielu zawodników, a wśród nich reprezentanci LUKS Dwójki Diesel
Truck Stryków.
Podopieczni trenerów Wojciecha Pożarlika i Mirosława Pożarlika ścigali się w dwóch grupach: młodzik i junior młodszy.
Młodsi kolarze w wieku 13-14
lat mieli przed sobą jeden z najważniejszych startów w tym sezonie. Trzech zawodników Strykowa Wojciech Boncela, Kacper
Michalak i Wiktor Sasin marzyła o sukcesie w tej imprezie. Młodzicy mieli do pokonania 3 rundy, czyli niespełna 37
km po płaskim, ale bardzo szybkim terenie. Panujący skwar powodował, że momentami mający już kilkanaście lat asfalt topił
się pod kołami rowerów. Mimo
trudnych warunków na 10 km
trasy ataku z grupy spróbował
Kacper Michalak. Kolarz LUKS
Dwójki uciekał przez niespełna 2 km, ale został doścignięty przez koalicję kolarzy Społem Łódź i GKK Opty Grodzisk
Mazowiecki. Za próbę uciecz-

Młodzicy LUKS Dwójki Diesel Truck Stryków,odlewej:kacper
Michalak,WojciechBoncelaorazWiktorSasin.Młodzistrykowianie
ścigalisięoMistrzostwoWojewództwałódzkiegowśród13-14latków.

rech zawodników oderwało się
od grupy. Strykowianie do samej mety pozostali w peletonie.
5 km przed kreską pech dopadł
Kapę, który złapał gumę. Szybka zmiana koła przez trenera
Mirosława Pożarlika i błyskawiczna pogoń strykowianina pozwoliła mu na doścignięcie peletonu 1 km przed końcem. Kapa

finiszował w czubie peletonu i
został sklasyfikowany ostatecznie na 21. miejscu. Daniel Hut
zameldował się na mecie chwilę
później, kończąc wyścig na 29.
pozycji.
Strykowscy kolarze rozpoczęli przygotowania do drugiej części sezonu. Młodzicy trenują na
obiekcie Społem w Łodzi pod

okiem trenera Wojciecha Pożarlika, szykując się do Mistrzostw
Makroregionu Centralnego na
torze, które odbędą się w sobotę, 22 sierpnia. Juniorzy młodsi
z kolei wraz z trenerem Mirosławem Pożarlikiem nabijają kilometrów i wyczekują ogólnopolskich klasyków, które czekają
ich pod koniec miesiąca.
wp
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Karate |akademiaShorin-Ryu

Strykowianie na obozie w Darłówku

Efektowne skoki z udziałem riderów ZjednoczonychkibicewStrykowiemogąpodziwiaćkilkarazywroku.

Motocross|MPWięcbork

Sławomir Milczarek blisko podium MP
W ostatnią niedzielę lipca
w Więcborku odbyła się kolejna runda Mistrzostw Polski w
motocrossie. W silnie obsadzonej imprezie wzięli udział także strykowianie z drużyny MKS
Zjednoczeni.
Po sukcesie organizacyjnym
poprzednich zawodów w Strykowie Zbigniew Orłamowski
miał nadzieję, że zawodnicy
Zjednoczonych dobrze wypadną także w Więcborku. Na starcie w gronie grubo ponad 100
uczestników znalazło się także
trzech reprezentantów Strykowa.
Najlepsi motocrossowcy w Polsce ścigali się w sześciu kategoriach: MX Open, MX65, MX85,
MX2 Junior, MX2 i MX Masters. Zjednoczonych mogliśmy
oglądać w tych dwóch ostatnich
grupach.
Na starcie w klasie MX Masters stanęło dwóch zawodników Strykowa: Krzysztof Bia-

łek i Sławomir Milczarek. Temu
drugiemu zabrakło niewiele, by
znaleźć się na podium. Jadący na motocyklu marki KTM
Milczarek w dwóch wyścigach
zgromadził 73 pkt. i do drugiego Jacka Olszewskiego z LKS
Jastrząb Lipno oraz trzeciego
Mirosława Kowalskiego z Człuchowskiego AutoMotoKlubu
Poltarex stracił 11 oczek, zajmując ostatecznie 5. miejsce.
Wygrał bezsprzecznie najlepszy
tego dnia Jacek Lonka z teamu
z Człuchowa, który zgromadził maksymalną liczbę 100 pkt.
Drugi z reprezentantów Strykowa Krzysztof Białek zgromadził
na swoim koncie 55 pkt. i zajął
w klasyfikacji indywidualnej zawodów 14. miejsce.
Kolejny zawodnik sekcji motocrossowej
Zjednoczonych
Stryków Konrad Góralczyk ścigał się w klasie MX 2. Tutaj różnice w pierwszej dziesiątce były

niewielkie i strykowianin mógł
minimalnie lepszym jednym
biegiem awansować do czołowej piątki. Ostatecznie Góralczyk pojechał dwa biegi równo,
ale nie na tyle, by przedrzeć się
do czołówki. Strykowianin z 59
pkt. został sklasyfikowany na 11.
miejscu. Wygrał Karol Kruszyński z KM Wisła Chełmno, który
zgromadził taką samą liczbę 94
pkt., co drugi Gabriel Chętnicki
z LKS Jastrząb Lipno, ale miał
lepszy czas przejazdu.
W głównym biegu MX Open
nie miał sobie równych Łukasz
Lonka, który nie dał się pokonać żadnemu z rywali w obu
biegach. Zawodnik Człuchowskiego AutoMotoKlubu Poltarex
zgromadził 100 pkt. i o 16 wyprzedził drugiego Łukasza Kędzierskiego z KM Cross Lublin
oraz o 20 pkt. trzeciego w rankingu, jego brata Karola z tego
samego klubu.
wp

Każdego dnia obozu uczestnicy odbywali aż trzy sesje treningowe, które prowadził instruktor
łódzkiej grupy i utytułowany zawodnik Robert Makochoń 2 dan.
Nad prawidłowym przebiegiem
obozu czuwał strykowianin Dariusz Jędrzejczak 6 dan.
W przerwach między zajęciami sportowcy korzystali z gier
i zabaw nad morzem. W gro-

nie karateków ze Zgierza, Łodzi, Brzezin, Jaworzna Śląskiego,
Miechowa, Warszawy, Wołomina, Garwolina i Kobyłki kilku
zawodników ze Strykowa, reprezentujących Łódzkie Centrum
Okinawa Shorin-Ryu Karate,
mimo natłoku zajęć i potwornych
upałów zaliczyło egzaminy na
wyższe stopnie. Ze strykowskich
zawodników byli to Kacper Natkański – 10 kyu, Bartłomiej Popczyński – 4 kyu oraz Daniel Jędrzejczak – 3 kyu.
W czasie obozu przeprowadzono również sportową spartakiadę. Tutaj także strykowianie pokazali się z jak najlepszej
strony. W kategorii kata Artur
Jędrzejczyk zajął 2. miejsce, Daniel Jędrzejczyk jako junior 4.
miejsce, a Bartłomiej Popczyński 3. miejsce. W kumite strykowianie zaprezentowali się
jeszcze lepiej. Zwycięstwo odniósł Daniel Jędrzejczyk, drugi był Artur Jędrzejczyk, nato-

każdegodniaobozu
uczestnicyodbywaliaż
trzysesjetreningowe,
któreprowadził
instruktorzłodzi
RobertMakochoń.
miast Bartłomiej Popczyński
czwarty. Po zsumowaniu wszystkich konkurencji okazało się,
że w ogólnej klasyfikacji Daniel
Jędrzejczak jest drugi, a Artur
Jędrzejczak trzeci.
Po wakacjach zawodnicy
ze Strykowa będą szykować się
do następnych tegorocznych
wyzwań. Patrząc na dotychczasowe osiągnięcia strykowskich
zawodników możemy być spokojni o kolejne sukcesy,
wp

DaRiUSZJęDRZeJcZak

WOJciecHPOŻaRLik

W dniach 10-21 lipca
br. w nadmorskim
Darłówku odbyła
się Letnia Akademia
Okinawa Shorin-Ryu
Karate i Kobudo. W
gronie 120 uczestników
znaleźli się także
karatecy ze Strykowa,
podopieczni Dariusza
Jędrzejczaka.

Młodzi zawodnicy z Łódzkiego Centrum Okinawa Shorin‑Ryu,awśródnichstrykowianie,wzięliudział
wbardzopożytecznymoboziesportowym.

Piłka nożna|Baraże,vliga,gr.łódź

Błękitni dalej od okręgówki po porażce ze Startem
W pierwszym meczu barażowym o awans
do Łódzkiej Klasy Okręgowej podopieczni trenera
Dawida Ślązaka po zaciętym meczu
ulegli łódzkiemu Startowi.
start łódź
błękitni dMosin

2(1)
1(0)

Zawirowania wokół drużyn
piłkarskich naszego regionu to
nie nowość. Los innych klubów
w rękach ŁZPN otworzył szansę
Błękitnych Dmosin na awans do
V ligi. Wicemistrz A-klasy, gr. II
minionego sezonu wraz z dwoma innymi drużynami rozpoczął walkę w barażach o awans
do łódzkiej klasy okręgowej.
W minioną niedzielę, 9 sierpnia
odbyło się pierwsze spotkanie
grupy barażowej, w którym niestety Błękitni Dmosin przegrali w Łodzi z miejscowym Startem 1:2.
Oprócz Błękitnych i Startu
o jedno wolne miejsce w V lidze
walczy jeszcze Expom Krośniewianka Krośniewice. Podopiecz-

ni trenera Dawida Ślązaka chcieli
wygrać w Łodzi, by ewentualnie
w kolejnym spotkaniu móc już
świętować awans. Taki sam zamiar mieli jednak łodzianie i to
oni byli nieznacznymi faworytami niedzielnego starcia.
W pierwszej połowie na boisku w Łodzi kibice oglądali
dość dobre widowisko. Początkowo inicjatywę miał Start, ale
po kwadransie gry swoje umiejętności zaczęli pokazywać także goście. W 27 min. pecha miał
Marcin Górski, który strzelił z
16 m z narożnika pola karnego,
ale trafił jedynie w poprzeczkę.
W końcówce łodzianie podkręcili tempo i zaczęli niebezpiecznie
łatwo zagrażać bramce Błękit-

BłękiTNiDMOSiN/FB

Bramkę dla Błękitnychzdobyłw77min.karolRacułt.
Błękitni:kacprzyk–kubiak,Wardziński,P.knera,Błaszczyk–Rubacha,
M.knera,Stecko,kotlarek–andrzejewski, Górski.ławka rezerwowych:
Bąba,Szatan,Racułt,Ślązak,krakowiakorazZuchowski.

Piłkarze Błękitnych Dmosin wierzą, że nie wszystko jeszcze stracone wkwestiiawansudoklasyokręgowej.
PodopiecznitreneraDawidaŚlązakapoporażcewłodziznaczniejednakskomplikowaliswojąsytuację.

nych. W 35 min. goście otrzymali pierwsze ostrzeżenie, gdy
zawodnik Łodzi trafił w słupek.
Kilka minut później Start objął
prowadzenie i piłkarze Dmosina
znaleźli się w trudnej sytuacji.

Podopieczni trenera Dawida
Ślązaka mieli jeszcze dużo czasu, by odwrócić losy spotkania,
ale już na wstępie drugiej części meczu w zasadzie pogrzebali swoje szanse na korzystny

wynik. W 49 min. po dośrodkowaniu w pole karne jeden
z graczy Startu głową pokonał
stojącego w bramce Karola Kacprzyka. Błękitni długo nie potrafili znaleźć recepty na dobrze

zorganizowany zespół z Łodzi,
do momentu aż na murawie pojawił się Karol Racułt. Pomocnik Dmosina chwilę po wejściu
na boisko popisał się fantastycznym strzałem z 30 m, po którym
piłka tuż przy słupku wpadła do
siatki. Wspaniały gol kontaktowy dał nadzieję gościom na odwrócenie wyniku w końcówce
spotkania. Błękitni nie zdołali
jednak doprowadzić do wyrównania, a dodatkowo w doliczonym czasie gry boisko za drugą
żółtą kartkę opuścić musiał Piotr
Knera.
Po pierwszym spotkaniu barażowym Start Łódź jest zdecydowanie bliżej awansu niż Błękitni Dmosin. Podopieczni trenera
Dawida Ślązaka muszą wygrać
kolejne spotkanie i to jak najwyżej, jeśli chcą myśleć jeszcze
o udziale w rozgrywkach V ligi
w przyszłym sezonie. Decydujący pojedynek z Expom Krośniewianką odbył się po zamknięciu
tego wydania Wieści w środę, 12
sierpnia. Jeśli Błękitni wygrali
to o losach awansu rozstrzygnie
ostatni pojedynek Startu z Krośniewianką w najbliższą sobotę, 15 sierpnia. Każdy inny wynik niestety wyklucza piłkarzy
Dmosina z walki o awans. wp
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Kajakarstwo|Spływ

Ostatnia szansa na udział
w Mroga Trophy 2015

Piłkarze Zjednoczonych Stryków (białe stroje) w ostatnim sparingupokazalidobrąformęstrzelecką.Obypodobniebyłowspotkaniuligowym.

Piłka nożna|Sparingi,ivliga

Dobra forma Zjednoczonych
zjednoczeni stryków
Górnik łęczyca

4 (0)
1 (0)

Bramki dla Strykowa: Sender (58 min.), Przybylski (77 min.), król (85
min.)orazStanisławski(w87min.).
Zjednoczeni:Pająk–Majewski,Sender,Wróblewski,Drogosz–Buchowicz, Ryplewicz, Bełdziński, kiwak – Balcerek, chmielewski. Grali także:
Tyburski, król, Sieczkowski, Przybylski, Lenart, Stanisławski, Olejniczak,
Wieloch.

Strykowscy piłkarze nie dali
szans beniaminkowi Łódzkiej
Klasy Okręgowej z Łęczycy.
W ostatnim sparingu letniego
okresu przygotowawczego piłkarze Zjednoczonych Stryków
odnieśli efektowne zwycięstwo.
W sobotę, 8 sierpnia na boisku
w Strykowie podopieczni trenera Tomasza Szcześniaka wysoko
pokonali V-ligowego Górnika Łęczycę 4:1.
Do przerwy Zjednoczeni nie
potrafili sforsować szczelniej ustawionej defensywy gości. Mimo
przewagi strykowian w pierw-

szych minutach Górnik przetrwał
oblężenie i nie dał sobie strzelić
bramki. Najlepszą okazję miał w
8 min. Jakub Ryplewicz, który na
przełomie lipca i sierpnia wywalczył tytuł Mistrza Polski w beach
soccerze z Grembachem Łódź
i dołączył tym samym do kapitana Strykowa i gracza KP Łódź na
plaży Tomasza Lenarta, który także zdobył złoty medal w tej dyscyplinie w poprzednim sezonie.
W bramkowej akcji przeciwko
Górnikowi pomocnik Zjednoczonych w zamieszaniu podbramkowym z bliskiej odległości trafił

jedynie w poprzeczkę. W pierwszej połowie niewiele się działo,
a morderczy upał nie pomagał piłkarzom, by po przerwie wykazali
się większą ochotą do gry.
Po zmianie stron sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie.
Zjednoczeni dość szybko udokumentowali przewagę z pierwszej
połowy i w 58 min. objęli prowadzenie. W polu karnym najlepiej odnalazł się Wojciech Sender.
Później gra się uspokoiła i wyda-

Doprzerwy
Zjednoczeninie
potrafilisforsować
szczelniejustawionej
defensywygości
złęczycy.

wało się, że strykowianie nie będą
już naciskać na gości. W końcówce gospodarze podkręcili mocniej tempo i w krótkim odstępie
strzelili aż trzy bramki. Do siatki Górnika trafiali kolejno Patryk
Przybylski, Robert Król i Bartosz
Stanisławski. Goście odpowiedzieli jednym trafieniem i zrobił
nam się mecz pełen goli, choć piłkarze długo kazali czekać kibicom
na bramkowe emocje.
Podopieczni trenera Tomasza
Szcześniaka szykują się już do
1. kolejki nowego sezonu IV ligi.
Na starcie strykowianie zagrają
u siebie z Astorią Szczerców. Początek spotkania na stadionie im.
Mirosława Koprowskiego przy
ul. Brzezińskiej 24 w Strykowie
już w piątek, 14 sierpnia o godz.
18:00. Kilka dni później, w środę,
19 sierpnia o godz. 17:00 strykowianie w kolejnym ligowym spotkaniu podejmą na wyjeździe niewygodnego rywala, jakim jest
bez wątpienia KS Paradyż. wp

PROGnOZa POGODy|13.08.2015–19.08.2015
SyTUaCJa SynOPTyCZna:
Pogodękształtowaćbędziepogodny
układwyżowy.Napływagorącaisuchamasa
powietrzazwrotnikowego–ażznadafryki.
CZWaRTEK – PIąTEK:
Słonecznie,zachmurzeniemałe
ibezchmurnie,bezopadóworazupalnie!
Widzialnośćdobra.
Wiatrpółnocno-wschodni,słaby,okresami
doumiarkowanego,3-7m/s.
Temp.maxwdzień:+30st.cdo+33st.c.
Temp.minwnocy:+19st.cdo+17st.c.

Dzień dłużej, do 15 sierpnia
zapisów mogą dokonywać osoby
z własnym wyposażeniem. Limit
to 22 załogi, a udziale w spływie
decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego kto pierwszy ten lepszy.
Kolejna, XV edycja spływu
rzeką Mrogą zapowiada się tym
razem jeszcze bardziej ekstremalnie. Oprócz pokonania meandrów rzeki, przedostawania się
przez liczne krzewy, bagna i drzewa tarasujące koryto uczestnicy
będą musieli zmierzyć się także
z morderczym upałem, który od
kilkunastu dni panuje w Polsce.
Różnica temperatur pomiędzy

gorącym powietrzem, a zimną
wodą jeszcze bardziej zmusi więc
organizm do wytężonej pracy.
Ci, którzy zdołają jednak ukończyć rywalizację, na pewno na
mecie będą w dużych emocjach
wspominać przebieg trasy.
Start tegorocznego spływu zaplanowano na sobotę, 22 sierpnia. Zbiórka uczestników o godz.
10:30 na moście przy drodze na
Borki w Gminie Dmosin. Pół godziny później wystartuje pierwsza dwuosobowa załoga. Kolejne
ruszą na ponad 5 km trasę co 2-3
min. Zakończenie całego spływu
przewidziane jest na godz. 14:00
na mecie przy przystani na zalewie Mrożyczka w Głownie,
gdzie odbędzie się także podsumowanie zawodów i wręczenie
nagród.
Więcej informacji można
uzyskać na stronie internetowej spływu pod adresem www.
mrogatrophy.glowno.pl. Organizatorem imprezy jest Gmina
Miasta Głowno, MZK w Głownie, Gmina Dmosin oraz OSP
Dmosin.
wp

WWW.MROGaTROPHy.GLOWNO.PL

WOJciecHPOŻaRLik

Już tylko jeden dzień
pozostał do zamknięcia listy
startowej w tegorocznej
edycji spływu kajakowego
Mroga Trophy.
W piątek, 14 sierpnia
zostanie zatrzymana
rejestracja uczestników,
chcących wypożyczyć
sprzęt (kajak, wiosła
i kapoki) od organizatora.

Spływ Mroga Trophytonietylkopokonywanietrasykajakiem.Natrasie
nazawodnikówczekawieleniespodziewanychprzeszkód.

Tenis ziemny |Turniej

Roland Garros w Głownie
rusza już od 15 sierpnia
Zapowiadany na sobotę, 15
sierpnia I Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Głowna
ma być niezwykle interesujący.
Startujący zawodnicy na nowo
powstałych kortach przy ul. Kopernika 45 będą musieli zaprezentować nie tylko umiejętności gry na nawierzchni ceglanej,
ale także zmierzą się z piekielnie
wysoką temperaturą. Warunki
będą więc przypominać te, z jakimi mierzą się najlepsi tenisiści
świata z Rafą Nadalem na czele
podczas gry we francuskim szlemie Roland Garros.

Organizatorem Turnieju o Puchar Burmistrza Głowna jest
Gmina Miasta Głowno oraz
Gimnazjum Miejskie im. Jana
Pawła II w Głownie. Impreza rozpoczyna się w sobotę, 15
sierpnia od godz. 9:00, gdy odbędzie się weryfikacja zawodników
i losowanie par. Finał rozgrywek na kortach przy ul. Kopernika 45 przewidziano na niedzielę, 23 sierpnia. Ostatnich zapisów
przed startem rozgrywek można
dokonywać osobiście u animatora kortów lub pod numerem telefonu 884-682-775.
wp

POnIEDZIaŁEK – WTOREK – śRODa:
Słonecznie,zachmurzeniemałe,lokalnie
dużezburzamiiprzelotnymiopadamideszczu.
Widzialnośćdobra,
wopadachumiarkowanadosłabej.
Wiatrwschodni,słabyiumiarkowany,3-7m/s.
Temp.maxwdzień:+30st.cdo+26st.c.
Temp.minwnocy:+17st.cdo+15st.c.

WWW.GLOWNO.PL

SOBOTa – nIEDZIELa:
Słonecznie,zachmurzeniemałeibezchmurnie,
bezopadóworazupalnie!!!
Widzialnośćdobra.Wiatrwschodni,
słabydoumiarkowanego,3-7m/s.
Temp.maxwdzień:+31st.cdo+34st.c.
Temp.minwnocy:+19st.cdo+17st.c.

PROGnOZa BIOMETEOROLOGICZna
Upalnaauraniekorzystniewpływaćbędziena
naszesamopoczucie.Osłabionasprawność
psychofizycznaifizyczna.
BiUROMeTeOROLOGicZNecUMULUS

Korty tenisowe przy ul. Kopernika 45 w Głownie.Jużwkrótceodbędą
siętupierwszewhistoriizmaganiaopucharburmistrza.

www.lowiczanin.info
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Stal i Zjednoczeni ruszają do boju o punkty
Pierwsza kolejka nowego sezonu IV ligi
zbliża się wielkimi krokami. Odgłos ostatniego
gwizdka sędziego z poprzednich rozgrywek
powróci już jutro do Strykowa,
gdzie Zjednoczeni zainaugurują tegoroczną
kampanię meczem z Astorią Szczerców.

gospodarzy 2:1. Z Widzewem
Zjednoczeni będą grać w podobnym okresie i kto wie, czy
po raz kolejny piłkarze Strykowa
nie zapiszą się na kartach historii klubu.
Spotkania z RTS Widzew wyczekują także głownianie. Stal
pod wodzą trenera Marka Pawlaka zmierzy się z łodzianami także w roli gości w środę,
30 września. Oprócz pojedynku z Widzewem wielkie emocje
szykują się także w spotkaniu
6. kolejki w sobotę, 5 września
o godz. 17:00, gdy na Stadion
Miejski przy ul. Kopernika 37
w Głownie zawita Andrespolia Wiśniowa Góra. Zanim jednak dojdzie do tych pojedynków
Stal będzie miała już za sobą kilka spotkań. Pierwsze odbędzie
się już w najbliższą sobotę, 15
sierpnia o godz. 17:30, gdy do
Głowna zawita Włókniarz Zelów.
Sezon 2015/2016 zapowiada
się bardzo interesująco. Z powodu reorganizacji rozgrywek
w tym roku w IV lidze występuje aż 20 drużyn, co daje nam
mnóstwo spotkań do rozegrania.
Najwięcej razy piłkarze wybiegną we wrześniu, gdy przeprowadzonych będzie aż siedem
kolejek. Z ligi spadnie też rekordowa liczba zespołów, w związku z tym, że w kolejnym sezonie znów ma grać w IV lidze

 11.
kolejka, 30.09.2015r.:
Zjednoczeni Stryków – Mazovia
Rawa Mazowiecka, RTS Widzew
łódź–StalGłowno

12. kolejka, 3‑4.10.2015r.:Stal
Głowno – Zawisza Rzgów, andrespolia Wiśniowa Góra – ZjednoczeniStryków


 13. kolejka, 10‑11.10.2015r.:
Zjednoczeni Stryków – Włókniarz
Zelów, Omega kleszczów – Stal
Głowno

WWW.STaLGLOWNO.FUTBOLOWO.PL

Podopieczni trenera Tomasza
Szcześniaka jako pierwsi w tym
sezonie wybiegną na murawę
w walce o ligowe punkty. Strykowianie już w piątek, 14 sierpnia o godz. 18:00 zagrają na
stadionie im. Mirosława Koprowskiego przeciwko Astorii
Szczerców, podczas gdy pozostałe drużyny swoje mecze rozegrają w weekend. Nastroje
w ekipie Zjednoczonych są bojowe, a trener Tomasz Szcześniak będzie miał do dyspozycji
niemal optymalny skład. Kibice
Strykowa wierzą, że ich ulubieńcy zgarną 3 pkt. i dobrze wejdą
w sezon, który zapowiada się na
najcięższy od momentu awansu
Zjednoczonych do IV ligi.
Strykowskich kibiców bardzo
zainteresują zapewne pojedynki w derbach regionu ze Stalą
Głowno (7. kolejka w sobotę, 12
września o godz. 17:00), a także w derbach powiatu z Borutą Zgierz (14. kolejka w sobotę,
17 października o godz. 15:00).
Najbardziej wyczekiwany będzie jednak historyczny pojedynek z pierwszą drużyną nowego
RTS Widzew Łódź, który zaplanowany jest w ramach 17. kolejki w sobotę, 7 listopada. W sezonie, gdy w IV lidze grał ŁKS
Łódź strykowianie dokonali niezapomnianej rzeczy i na nieistniejącym już stadionie przy
al. Unii Lubelskiej 2 pokonali

Zjednoczeni Bełchatów – ZjednoczeniStryków

Piłkarze Stali Głowno po każdym meczu dziękują kibicom za wsparcie.Głownianiemająnadzieję,że
głośnydopingbędzieimtowarzyszyłwkażdymdomowymspotkaniuprzyul.kopernika37.

14. kolejka, 17‑18.10.2015r.:
Stal Głowno – astoria Szczerców,
ZjednoczeniStryków–MkPBorutaZgierz



15. kolejka, 24‑25.10.2015r.:
Mechanik Radomsko – Zjednoczeni Stryków, kS Paradyż – Stal
Głowno



16.
kolejka,
31.10.‑
01.11.2015r.: Zjednoczeni Stryków – Zawisza Pajęczno, Stal
Głowno–PoloniaPiotrkówTrybunalski



18 drużyn. Poniżej podajemy
ogólny terminarz rundy jesiennej sezonu 2015/2016 IV ligi dla
głownian i strykowian. Zachęcamy do regularnego zaglądania
do Wieści z Głowna i Strykowa,
gdzie na bieżąco w kalendarzu
sportowym będą podawane informacje o dacie i miejscu nadchodzących spotkań z udziałem
Stali Głowno i Zjednoczonych
Stryków.
wp
Terminarz
rundy
jesiennej
2015/2016 IV ligi:
 1. kolejka, 14‑16.08.2015r.:ZjednoczeniStryków–astoriaSzczerców,
StalGłowno–WłókniarzZelów

2. kolejka, 19.08.2015r.: Stal
Głowno–LkSRosanów,kSParadyż–ZjednoczeniStryków


 3. kolejka, 22‑23.08.2015r.:
Jutrzenka Warta – Stal Głowno,
Zjednoczeni Stryków – Polonia
PiotrkówTrybunalski

6. kolejka, 5‑6.09.2015r.: Stal
Głowno – andrespolia Wiśniowa
Góra, Orzeł Nieborów – ZjednoczeniStryków


7. kolejka, 12‑13.09.2015r.:
ZjednoczeniStryków–StalGłowno



8. kolejka, 16.09.2015r.: Stal
Głowno–MkPBorutaZgierz,LkS
Rosanów–ZjednoczeniStryków


4. kolejka, 29‑30.08.2015r.:
Stal Głowno – Zjednoczeni Bełchatów,PilicaPrzedbórz–ZjednoczeniStryków


 5. kolejka, 02.09.2015r.:ZjednoczeniStryków–GkSiiBełchatów, Mazovia Rawa Mazowiecka
–StalGłowno

Lekkoatletyka|Zgrupowanie

 9. kolejka, 19‑20.09.2015r.:
Zjednoczeni Stryków – Jutrzenka
Warta,MechanikRadomsko–Stal

10. kolejka, 26‑27.09.2015r.:
Stal Głowno – Zawisza Pajęczno,



 17. kolejka, 7‑8.11.2015r.: PilicaPrzedbórz–StalGłowno,RTS
Widzew łódź – Zjednoczeni Stryków

18. kolejka, 11.11.2015r.:ZjednoczeniStryków–ZawiszaRzgów,
StalGłowno–GkSiiBełchatów



19. kolejka, 14‑15.11.2015r.:
Orzeł Nieborów – Stal Głowno,
Omega kleszczów – Zjednoczeni
Stryków.



Koszykówka|Zgrupowanie

Trener Szymajda szlifuje głowieńskie diamenty TK Basket Stryków

WieścizGłownaiStrykowa
członekStowarzyszeniaGazetLokalnych
edycjawspólnaztygodnikiem„Nowyłowiczanin”
WyDaWCa:
OficynaWydawnicza„Nowyłowiczanin”
Waligórscys.c.włowiczu
99-400łowicz,ul.Pijarska3a,
tel./fax46837-46-57,46837-37-51
e-mail:wiesci@lowiczanin.info
adresdlakorespondencji:
99-400łowicz,skrytkapocztowa68.

trenował w Mrzeżynie

Lekkoatletyczne talenty z Głowna,odlewej:aleksandraGoszczyńska,
MichałkaźmierczakiWeronikakaźmierczak.Młodzisportowcyćwiczą
podokiemświetnegotreneraMieczysławaSzymajdy.

REDaKCJa W GŁOWnIE:
ul.łowicka40,tel./fax42710-82-55
Redaktor naczelny:WojciechWaligórski
Dyrektor zarządzający:ewaMrzygłód-Waligórska
Dziennikarze: LiliannaJóźwiak-Staszewska,
JakubLenart,elżbietaWoldan-Romanowicz,
WojciechPożarlik(sport)
Redakcjazastrzegasobieprawoskracanianadesłanychtekstów,zmianyichtytułów,dodawaniaśródtytułów.Nieodsyłamyniezamówionychtekstów.

Składtekstuwłasny.
Ogłoszenia ramkowe i reklamy
przyjmujemytelefonicznie,faxem:
42710-82-55wGłownie;
46837-37-51,46830-34-08włowiczu,
e-mailem:reklama@lowiczanin.infolubosobiście
wbiurzeogłoszeńwGłownie:ul.łowicka40
odponiedziałkudopiątkuwgodz.8.30-15.30
lubwłowiczu:ul.Pijarska3awpon.,wt.ipt.
wgodz.7.30-18.00,śr.iczw.wgodz.7.30-16.00,
sob.wgodz.8.00-14.00.

Drużyna koszykówki dziewcząt TK Basket Stryków na
przełomie lipca i sierpnia
uczestniczyła w obozie sportowo-rekreacyjnym w nadmorskim Mrzeżynie. Młode koszykarki pod wodzą trenera Jacka
Lewandowskiego nie tylko rozpoczęły wstępne przygotowania
do nowego sezonu, ale również
świetnie się bawiły podczas zajęć integracyjnych.
Zajęcia czysto koszykarskie
prowadzone były w hali sportowej, a pozostałe zajęcia organizowano na pobliskich terenach
rekreacyjnych. Młode koszykarki Strykowa podnosiły swoją
formę po wakacyjnej przerwie,
ale oficjalne treningi halowe rozpoczną od 10 sierpnia w Niesułkowie. Zajęcia w Szkole Podstawowej odbywać się będą trzy

TkBaSkeTSTRykóW/FB

organizm. Trener Mieczysław
Szymajda oprócz zajęć sportowych zaaplikował swoim podopiecznym także piesze wycieczki po górach, jazdę na
pobliskim lodowisku oraz korzystanie z licznych kąpielisk, gdzie
uczestniczyli w różnych grach
i zabawach zorganizowanych
przez trenera. Podsumowując
obóz trener Szymajda zauważył, że czas pobytu w Sanoku
był bardzo dobrze wykorzystany, a jego podopieczni nie tylko
mogli się zintegrować, ale także
miło spędzić czas, zarówno podczas treningów, jak i w okresie
odpoczynku.
Tak spożytkowany czas
z pewnością zaprocentuje w
kolejnych ważnych imprezach
z udziałem głowieńskich lekkoatletów, jak np. wrześniowy Finał Europejski Czwartków Lekwp
koatletycznych.

WOJciecHWieTeSka

Okres wakacji to dla młodych sportowców okazja do wyjazdów na wszelkiego rodzaju
zgrupowania i obozy sportowe.
Z szansy na podniesienie poziomu sportowego skorzystała trójka zawodników z Głowna
Weronika Kaźmierczak, Aleksandra Goszczyńska i Michał
Kaźmierczak, którzy pod okiem
znakomitego trenera Mieczysława Szymajdy udali się na obóz
do Sanoka.
U podnóża Gór Słonych
i Pogórza Bukowskiego młodzi głownianie odnaleźli przede
wszystkim spokój i miejsce pełne pozytywnej energii, rzeczy
tak potrzebne w świecie pędzącym, jak na zatracenie. Oprócz
zajęć ze swojej specjalizacji lekkoatletycznej sportowcy z Głowna doskonalili również technikę w innych konkurencjach, by
wrzechstronnie rozwijać swój

Trener Jacek Lewandowski
przygląda się swoim młodym
podopiecznympodczaszajęćna
oboziesportowymwMrzeżynie.

razy w tygodniu w poniedziałek,
środę i piątek w godz. 17:3019:00.
W poprzednich rozgrywkach
TK Basket zagrał w finale ligi
wojewódzkiej w swojej kategorii wiekowej. Tym razem trener
Lewandowski chce podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej.
wp

Ogłoszenia drobne przyjmowanesąosobiście
wbiurzeogłoszeń,punktachwymienionych
nastronie22,atakżeprzezstronęinternetową:
www.lowiczanin.info
Druk: SeReGNiPRiNTiNGGROUPSp.zo.o.
03-796Warszawa,ul.Rzymska18a.
NakładkontrolowanyWieścizGłownaiStrykowa
2.460egz.
Nakładkontrolowanywrazzwydaniemgłównym
(Nowyłowiczanin):11.150egz.
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Stal Głowno
bez szans

Dobra forma
Zjednoczonych

w meczu z Widzewem str. 28

przed startem ligi. str. 30
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Beach soccer|MistrzostwaPolski,Baraże

Trzecie miejsce i ogromny pech Pro-Fartu

KaLEnDaRZ
IMPREZ
SPORTOWyCH

Głownianie stanęli na podium
Turnieju Barażowego o awans do Ekstraklasy
Beach Soccera, ale z Ustki wyjechali
z dużym niedosytem.

ni, bowiem w półfinałach trafiłby na łodzian, których potem
rozgromił w meczu o 3. miejsce.
Niestety stało się inaczej i głownianie musieli zmierzyć się w
walce o finał i promocję do wyższej klasy z ekipą z Sosnowca,
która walczyła z kolei o pozostanie w Ekstraklasie. Szczęście
znów nie było po stronie Pro-Fartu. W meczu przeciwko Tonio Team głownianie zaprezentowali się świetnie i dwukrotnie
wychodzili na prowadzenie. Rywale zdołali doprowadzić jednak
do wyrównania, a po regulaminowym czasie gry mieliśmy remis 3:3. W dogrywce Pro-Fart
mimo wielkiej woli walki stracił
bramkę i ostatecznie pożegnał
się z szansami na awans do Ekstraklasy.
W spotkaniu pocieszenia drużyna Głowna trafiła na łódzki
KU AZS SAN, z którym poradziła sobie bez większych problemów. Łodzianie w półfinale ulegli WIMA Sea Lions
Team Słupsk 0:5, a później zostali zmiażdżeni przez Pro-Fart
3:7. Jak wcześniej wspominaliśmy, gdyby w grupie głownianie pechowo nie przegrali
ze Słupskiem to graliby o awans
do Ekstraklasy z rywalem
znacznie łatwiejszym od Tonio Team z Sosnowca. W finale
zmierzyły się ekipy, które miały już zagwarantowany udział
w przyszłorocznych rozgrywkach Ekstraklasy. Zwyciężyli
gracze Detailking Tonio Team

Drużyna Pro‑Fartu Głowno trzyma się razem na dobre i złe. MimosukcesunaplażywUstce,
głowieńscypiłkarzewracalidodomówniepocieszeni.

Sosnowiec, którzy pokonali 2:1
WIMA Sea Lions Team Słupsk.
Drużyna Pro-Fartu z pewnością mogła czuć głęboki żal
z powodu nieudanego dla siebie Turnieju w Ustce. Głownianie pokazali jednak, że miejsce
w Ekstraklasie im się należy i jeśli nie w tym roku to nie spoczną
dopóki nie osiągną zamierzonego celu. O ekipie piłkarzy plażowych Pro-Fartu Głowno z pewnością usłyszymy jeszcze nie
raz.
wp

Sea Lions Team Słupsk – Red
Devilschojnice6:6d.1:0(2:4,2:1,
2:1,d.1:0).
1.WiMaSeaLionsSłupsk

2 5 11-9

2. Pro‑Fart Głowno

2

3.RedDevilschojnice

2 0 9-16

 Mecz o 5. miejsce:SportPubRapid
Lublin–RedDevilschojnice5:0(wo)

3 12‑7

Grupa Barażowa B: Detailking
TonioTeamSosnowiec–kUaZS
SaNłódź2:1(1:0,1:0,0:1),Sport
Pub Rapid Lublin – kU aZS SaN
łódź1:2(0:0,1:1,0:1),Detailking
Tonio Team Sosnowiec – Sport
PubRapidLublin4:1(1:1,2:0,1:0).



 Grupa barażowa a: WiMa Sea
Lions Team Słupsk – Pro-Fart
Głowno 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). Bramki
dla Pro-Fartu: Piela 3, Red Devils
chojnice – Pro-Fart Głowno 3:9
(1:2, 1:4, 1:3). Bramki dla Pro-Fartu:c.kotlarek4,koszelski2,Piela,
knera oraz krzysztofczyk, WiMa

TeamSosnowiec–Pro-FartGłowno3:3d.1:0(0:0,1:1,2:2,d.1:0).

 Mecz o 3. miejsce: kU aZS
SaN łódź – Pro-Fart Głowno 3:7
(0:5, 2:0, 1:2). Bramki dla Pro-Fartu:c.kotlarek3,koszelski2,Wardziński2
 Finał: WiMa Sea Lions Team
Słupsk – Detailking Tonio Team
Sosnowiec1:2(0:2,1:0,0:0)

1.TonioTeamSosnowiec

2

6

6-2

 Klasyfikacja

2.kUaZSSaNłódź

2

3

3-3

1.DetailkingTonioTeamSosnowiec

końcowa:

3.SportPubRapidLublin

2

0

2-6

2.WiMaSeaLionsTeamSłupsk
3. Pro‑Fart Głowno

 Półfinały: WiMa Sea Lions
TeamSłupsk–kUaZSSaNłódź
5:0(1:0,1:0,3:0),DetailkingTonio

4.kUaZSSaNłódź
5.SportPubRapidLublin
6.RedDevilschojnice

Siatkówka plażowa|iTurniejMikstówłowicz

OTWaRTeMiSTRZOSTWałOWicZa/FB

Łowicko-głowieński duet najlepszy wśród mikstów
Sezon plażowy w pełni, ale
wysokie temperatury zachęcają raczej do kąpieli wodnych niż
wytężonego wysiłki fizycznego. Palące słońce to jednak dla
siatkarzy plażowych żadna przeszkoda, by z pasją rywalizować
w I Turnieju Mikstów o Puchar
Dyrektora OSiR Łowicz, który w niedzielę, 9 sierpnia odbył
się na boiskach przy I LO im.
J. Chełmońskiego w Łowiczu.
Pierwsza w historii łowickiej
siatkówki plażowej edycja Turnieju Mikstów zorganizowana została przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu oraz
Powiatowy SZS Łowicz. Zmagania odbyły się na nowopowstałych boiskach I LO przy ul.
Bonifraterskiej w Łowiczu. Turniej rozegrano systemem brazylijskim (do dwóch przegranych
spotkań), grając jeden set do 21
punktów, na przewagi. W tegorocznym Turnieju udział wzięło
7 dwuosobowych załóg z różnych stron regionu: Łowicza,
Głowna, Żychlina, Lipnic oraz
Lubiankowa.

drzyńska z Lubiankowa, która
zajęła pozycje 5-6.
Najlepsi otrzymali od organizatorów medale oraz pamiątkowe statuetki. Przy okazji
I Turnieju Mikstów zaproszono
wszystkich uczestników na kolejny, trzeci już z cyklu Turniej
Eliminacyjny XIV edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza w siatkówce plażowej. Tam również
z sukcesami startują zawodnicy
z Głowna, a po dwóch rundach
liderami klasyfikacji generalnej
są Damian Śliwkiewicz i Jarosław Alagierski. Trzeci Turniej
Eliminacyjny odbędzie się w so-

najlepsze drużyny Mistrzostw Łowicza Mikstów. Niemalcałepodium
zajęligłownianie,jednaktennajważniejszymedal,złoty,zdobyłajedynie
MagdalenaZawadzka.

W końcowej klasyfikacji nie
miała sobie równych głownianka
Magdalena Zawadzka oraz łowiczanin Jakub Zagórowicz, który skutecznie rywalizuje także
w Otwartych Mistrzostwach Łowicza w siatkówce plażowej. Na
podium oprócz Zawadzkiej stanęło jeszcze czterech reprezen-

SOBOTa, 15 SIERPnIa:
godz. 9:00, korty do tenisa
ziemnego przy ul. kopernika
45 w Głownie, I Turniej Tenisa
Ziemnego o Puchar Burmistrza
Głowna,
 godz.10:00,ParkMiejskiwZgierzu,Biegaj Razem z nami,zawodybiegowedladzieciimłodzieży,
 godz. 11:30, boiska do siatkówki plażowej Ośrodka Wypoczynkowego Malinka w Zgierzu,
4. Turniej Eliminacyjny Grand
Prix Malinka 2015 w siatkówce
plażowej par,
 14.00 – Stadion Miejski w łowiczu, ul. Stefana Starzyńskiego
6/8; Towarzyski mecz piłki
nożnej kobiet: Pelikan Łowicz –
UMKS Zgierz (II liga);
 godz.17:00,boiskochojeńskiego klubu Sportowego przy ul.
kosynierów Gdyńskich 18 w łodzi,Runda wstępna rozgrywek
Pucharu Polski Okręgu Łódz‑
kiego,PowstaniecDobra–Sokół
Popów,
 godz. 17:30, Stadion Miejski
przyul.kopernika37wGłownie,
1. kolejka rozgrywek o mistrzo‑
stwo IV ligi:StalGłowno–WłókniarzZelów.


PRO-FaRTGłOWNO/FB

Najważniejsza
tegoroczna
impreza beach soccera w Polsce odbyła się w dniach 30 lipca – 2 sierpnia. Ekipa z Głowna
nie pierwszy raz pukała do bram
Ekstraklasy, ale w tym roku wydawało się, że jest niepowtarzalna szansa, by wymarzony cel
zrealizować. Na drodze Pro-Fartu stało jednak kilka przeszkód,
co najmniej trzy trzeba było pokonać, by cieszyć się z awansu.
Od początku Turnieju pech
nie omijał jednak głowieńskich
piłkarzy plażowych. W inauguracyjnym spotkaniu Pro-Fart
zmierzył się z WIMA Sea Lions
Team Słupsk. Spotkanie było
zacięte, ale skończyło się minimalnym zwycięstwem Lwów
Słupska 4:3. Spotkanie to miało decydujący wpływ o układzie końcowej tabeli grupy barażowej A, bowiem w drugim
meczu głownianie wygrali zdecydowanie z Red Devils Chojnice 9:3. Pro-Fart mógł jeszcze
zająć 1. miejsce w grupie i trafić na teoretycznie słabszego rywala w półfinałach, ale WIMA
Sea Lions Team ze Słupska
szczęśliwie po dogrywce pokonał graczy Chojnic i z kompletem punktów wyprzedził głownian. W grupie barażowej B do
fazy medalowej awansowały Detailking Tonio Team Sosnowiec
oraz KU AZS SAN Łódź.
Teraz już wiadomo, że gdyby Pro-Fart zajął 1. miejsce w
grupie to w zasadzie miałby już
awans do Ekstraklasy w kiesze-

PIąTEK, 14 SIERPnIa:
 godz.18:00,stadionim.Mirosława koprowskiego przy ul. Brzezińskiej24wStrykowie,1. kolej‑
ka rozgrywek o mistrzostwo
IV ligi: Zjednoczeni Stryków –
astoriaSzczerców.

tantów Głowna. Drugie miejsce
zajęła para Otylia Strajch i Damian Śliwkiewicz, natomiast na
najniższy stopień podium wskoczyli Dominika Hemka i Piotr
Kosielski. Oprócz ww. zespołów na starcie pojawiła się również dwójka Jarosław Alagierski
z Głowna oraz Dominika Chą-

Najlepsiotrzymaliod
organizatorówmedale
orazpamiątkowe
statuetki.Wszyscy
zostalizaproszenina
kolejnąedycję.

botę, 22 sierpnia o godz. 8:30,
jak zawsze na boiskach do siatkówki plażowej przy I LO, ul.
Bonifraterskiej 3 (wjazd od ul.
Długiej). Wpisowe wynosi 10 zł
od zawodnika, a zapisów można
dokonywać za pośrednictwem
oficjalnej strony Mistrzostw na
Facebooku. Turniej przewidziano na 24 dwuosobowe zespoły,
na tę chwilę do trzeciego Turnieju zapisanych jest 9 par, więc są
jeszcze wolne miejsca.
wp
I Turniej Mikstów w Łowiczu:
1. Magdalena Zawadzka (Głowno)/JakubZagórowicz(łowicz)
2.OtyliaStrajch(Głowno)/Damian
Śliwkiewicz(Głowno)
3. Dominika Hemka (Głowno)/
Piotrkosielski(Głowno)
4.aleksandrakowalska(Żychlin)/
Bartłomiejkowalski(Żychlin)
5-6.NataliaBrzozowska(Lipnice)/
DominikPińkowski(łowicz)
5-6. Dominika chądrzyńska (Lubianków)/Jarosław
alagierski
(Głowno)
7. ewelina Boczek (łowicz)/Dominikkuś(łowicz)



śRODa, 19 SIERPnIa:
godz. 17:00, stadion w Wielkiej
Woli 14, 2. kolejka rozgrywek
o mistrzostwo IV ligi:kSParadyż
–ZjednoczeniStryków,
 godz. 17:30, Stadion Miejski
przyul.kopernika37wGłownie,
2. kolejka rozgrywek o mistrzo‑
stwo IV ligi: Stal Głowno – LkS
Rosanów.


SOBOTa, 22 SIERPnIa:
godz.8:30,boiskadosiatkówki
plażowejprzyiLOwłowiczu,ul.
Bonifraterskiej3,3. Turniej Elimi‑
nacyjny XIV edycji Otwartych
Mistrzostw Łowicza w siatków‑
ce plażowej par,
 godz. 11:00, most przy drodze
naBorkiwGminieDmosin,start
pierwszej załogi spływu kajako‑
wego XV edycji Mroga Trophy
2015.


nIEDZIELa, 23 SIERPnIa:
 godz. 9:00, korty do tenisa
ziemnego przy ul. kopernika 45
wGłownie,Finał I Turnieju Teni‑
sa Ziemnego o Puchar Burmi‑
strza Głowna,
 godz.10:00-15:00,boisko2MOSiRprzyul.Wschodniej2wZgierzu, Wojewódzki Turniej Piłki
nożnej „6” Stop aa.

